
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤΗΕΒ 

ΗΟΙῪ ΒΙΒΙΕ 
ΑΟΟΟΚΡΌΙ͂ΝΕ ΤΟ ΤΗΕῈ ΑΥΤΗΟΕΙΖΕ ΝΕΚΘΒΘΙΟΝ (Α.Ὁ. τόδε) 

44.2, 5.6.6 
ΨΙΤΗ ΑΝ ΕἘΧΡΚΑΝΑΤΟΕΚΥ͂ ΑΝ (ΓΚΙΤΙΟΑΙ, 

(Τ πιπτεΆτῃ 

ἃ Ἀευϊοῖοπ οἱ δε απο αίϊοπ, 

ΒΥ ΟἸΕΚΟΥ ΟΕ ΤῊΕ ΑΝΟΠΙΟΑΝ ΟἩΠΚΟΗ. 

ΔΡΟΓΟΚΥΡΠΗΩ͂. 

ἘΌΙΤΕΡ 

ΒΥ ΠΕΝΕΑΥ ΜΑΚΓΕ, 060, 
Φ 

ῬΒΕΒΕΝΌΑΛΒΥ ΟΡ 5Τ. ΡΑῦὺΠ75; ΡΒΙΝΟΙΡΑΙ͂Ι ΟΡ ΚΙΝΟ᾿Β ΟΟΙΕΟΕ, ΓΟΝΌΟΝ ; ΡΒΕΑΟΗ͂ΕΒ 

ΟΒ ΓΙΝΟΟΙΝ᾿ 5 ΙΝΝ ; ἨΟΝΟΒΑΒΥ͂ ΘΟΗΑΡΙΑΙΝ ΤῸ ΤΗΕ ΟΥΕΕΝ; 

ΟΗΆΑΡΙΑΙΝ ΤῸ ΤΗΞ ΑΒΟΗΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΡ ΟΑΝΤΕΚΒΟΌΕΥ. 

ΙΝ ΤΟ νουῦῦμεΕ9.--νοι, 1. 

γ΄ 
Φ 

ΙΟΝΌΟΝ: 

ΙΟΗΝ ΜΌΞΚΕΚΑΥ, ΑἸΒΕΜΑΚΙΙῈΕ ὍΤΆΕΕΤ. 

1888. 

[ΑἹ γέρλις αγε γέσεγυεά.) 



ΓΟΝΌΟΝ: 

ΡΕΙΝΤΕΌ ΒΥ ΨΜΙΠΕΙΑΜ ΟἸΟΥΝΕῈΘ ΑΝῸ 50Ν58, {ιμιτεῦ, 

ΒΤΑΜΡΟΞΝΌ 57 ΒΕΞΤ ΑΝῸ (ΠΑΕΙ͂ΝΟ (ΚΟϑ9. 



ΡΚΒΕΑΚΓΈΕ, 

ΤῊΣ 5ςορε δηὰ [᾿π|18 οὗ [15 Δα ἀἸΠοη τὸ ἴῃς ΘΡΕΑΚΕΚ᾿Β ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΥ 
οη ἴῃ6 Ηοὶγ ΒΙ60]ε γε 80 ᾿υςϊ αν ἐχρ]αιπαὰ τη της ὐσεπεῖαὶ [πιγοάποϊίοη 

ὉΥ Ὦγ. ϑαϊπιοη, τῆς Βδρὶυ8 Ῥγοίδϑϑου οὗ [λινιην 1η τῆ ΤΠηϊνεγβιγ οὗ 

ὈΌ] πη, τμαῖ 1π||6ὲ ἡεεὰ μετα Ὀὲ δα δά Ἰη ργεβϑεητηρ [Πε86 ἴννο νο] 169 

το ἴῃς τεδάεσ. “ἼΠ6 Βοοκβ ς4]16ὰ Αροογυρῇα᾽" ἰογπχεά δη ᾿ηΐερταὶ 

ρατί οὗ τε Αυϊδοηζεα δὶ εγβίοη οἵ τπ6 Ηοὶν ΒΙΌ]Ὲ ἴῃ 1611, ἀπά ἰΐ ννᾶ8 
τπουρλιτ τπογείογε τῇδ τῃ6 ἀδβίσῃ οἵ 4 (ὐοπηπηθηϊαγυ οὐ παῖ Ν εγβίοη 
ΜΟΌΪα ποῖ Ὀε σοπΊρ εἴαὶν σάγγιθα ουζ ἈΠ1655 τῆ68ε ὈΟΟΚΒ τεςεϊνεὰ 8 

51 Π11]αΓ τγεαϊπιοηῖ ΨΙὮ τῆοβε ΜΙ ἢ γα τεσορη!56α 45 (δποηῖοαὶ, ϑν ἢ 1]ς 

(μεῖς Ἰπῃογεηῖ Ἰηϊεγεδῖ δηα ᾿ἱπηρογίδησε γεηάδγθα 1ἴ ἀδϑιγαῦ]ε τῃμδῖ τῆς 

ΕΠρ 5 τεδάεῦ δῃοι]ὰ Ὀ6 ἔαΓηϊθηθα ἢ ἃ πλσῇ πΊογε σοπιρίεῖς 
εὐπίοη ἀπά ἐχρ]δηδίίοη οὗ τπεπὶ [ἤδη δὴν ἢα [45 ὨΙΠαγῖο ροϑβϑβεββ86ά. 

Τῆς ρ]4η πα ργιηςῖρ]ε5 οὗ τῆς ΘΡΕΑΚΕΚ᾿Β ΟΟΜΜΕΝΤΑΚῪΥ Πᾶνα ἤδθη 
ἃ5 [ΔΓ ἃ5 ροβϑὶ0]ε δα Πεγεᾶ ἴο ; δηὰ 1ἴ 15 πορεα τῃδῖζ ἴῃ686 νο]πη65 ν}}}} 

αογὰ τῆς ἰδἴεϑδτ ἱπέογπχδίίοη ψῃϊοῇ τηοάθγη ᾿Ἰεδαγηϊηρ ἢ88 βυρρ ϊοα 
οα ἴδε ϑυθ]εοῖ οὗ ἴῃε Αροςῦύρμαὶ Ὀοοκθ, απάὰ ψν}}} {αγηϑ ἢ ἃ 

{ΓΑΞΌΜΟΤΓΠΥ ρυϊάς ἴῃ {ΠΕΣ βἴμθαγ. 





ΓσΟΟΝΤΈΝΤΟ ΟΕ ΝΟΙ, 1. 

ΤΗΕ ΑΡΟ(ΓΒΝΥΡΗΑ. 

ΟΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 
ΒΥ ΤΗΕ ἈΕΨΡ. ΡΆᾺ. ΒΘΑΜΟΝ, ἈΕΟΙΌ5 ΡΚΟΡΕΒΒΘΟΚ ΟΕ ὈΙΝΙΝΙΤΥ ἹΝ 

ΤΗΕ, ὑΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΟΕ ὈΌΒΕΙΝ. 

8 1. ΟἸΑΙΜΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΒΕΥΡΗ͂Α 
ΟΝ ΤΗΕ ΑΥ̓ΤΕΝΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒῚ5- 
ΤΙΑΝ ΒΕΑΘΕΙΒ. 

1 δὲ ἐπέογουαὶ δείευεεη ΟἹ 12:1 πηιθρ 
απά ραν 1δεαριοη {16 

1 Καΐμο ἡ δὲ δοοῖ: εαἰϊεά Αροογγῥῥα 
ὦ: ῤγοαυΐπρ ἰοδὲ οὐ δαὶ ἐπίεγο 
Ὄ : ν : ᾿ 

3 Ῥγευαίοπὶ περ ίδοξ οΥ ἐδεσε δοοῖς 

1, ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΡ ΤῊΕ ΟἈΚΒΕΕΚ 
ΒΙΒΙῈ. 

“6 οὗ ἐδε Ογεεά ἰσηφμασε. 
: βδώα γεσωΐ φΓ δε εαἰαριέες 

9 1δὲ ͵εαυμὁ παίδοπ 
6 Ῥγεσσισε 97,7 Ηρ  εηλεηε οπ ϑιάαξε. 
7 δὲ Ογεεξ Οἱά 1δταηιεῖ. : 
8 Κεαδ ὃν δεαίδεπ 
9 Ἴδε »ιεάξιπ ἐὀγουφὸ «υδίερ ἐδὲ 

Ονέεδαπ Οδωγο χεπεγα ὦν ξἤεαυ 
ἐδε Οἱά Τεσίαριεη. 

1ὸ Ῥίϑεγεποες δείαυεεπ 1ῥε Ογεοὰ απὰ 
Πεύγεευ Βὲδίς . 5 

8 ΠΠ1. ΡῬΑΙΙΕΞΤΙΝΙΑΝ ΟΑΝΟΝ ΟΣ ΤῊΕ 
ΟΣ ΤΈἘΒΤΑΜΕΝΤ, 

1 Μοῖδο. 
12 (οπρερβίίοπ φῇ" Δ α εἰοιεά Οκπομ ψ 

δεσχίρίμγε : 
13 7δε [μι 977 εἰ 2ο 
14 ὕωέῤῥιω. 
15 Μεαπ: οΥ ἐδρη δέπας, 2δε ἑᾳυεπί- 

ἑᾳυο δοοῖ: 97 ὕοσεῤδι: . 
16 12ε ἐδεον «πᾶ ἐδε ῥγασίίοε ΟΣ οτε- 

1 Αχτεενιοπὲ δ: ἴο ἐδε ὕαποη δείαυεενι 
ἐδε Οῤγιϑεαησ ἀπά {δὲ ὕεαυς ψ' 
Ῥαζειπε ᾿ 

15 Ογίψίη 9 δὲ δερεμαρσίέηι 

ῬΑΟΚ 

Ἐ.Ἐ. 

ΧΥΙ 

19 ΤῥὝῪε οἱοῦν ἰοΪά ᾧγ 1 δε “ο-:εαἱ]ρά 
“Ἄγρε!εα: 

20 7 αἰδῦ ΤΡ ΟΦ ΡΙΦΡ: οῃι ἐδαὶ ΠΟ. 
21 ἡ ἐρριο εἐὀραγαείοῦ φῇ {δὲ «υδοΐε 

22 τὸν ΕΟ ἀεεομπὲ φ ἐδὲ ογή σία 
4 1δὲ δεῤρίμαρὶπὲ ; 

23 ρυεγ λες 07 εαυλμ ὁ οῤὶπίοη ας 20 
ἐδε 3 Γ !ς Ὁ δὲ «σογ . 

24 ΖΔ ογΩ αὐλυΐξν 97, Ηε επί ες ὕεαυς 
245 “4410: »ιαάδε ὁ) ἐδὲρε 0 ἐδὲ 

(μαπομέεαί δοο . : : 

δ ΙΝ. ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑΝ ΟΑΝῸΝ ΟΕ 
ΤΉΕ ΟΡ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΈΎ. 

16 Οεπεγαὶ εοἰπείάδεπε «υἱῷ Ῥαΐε- 
ἐπα. 

17 ιν ἴο: ἡτοππέπεποε σίνεη Ἢ δὲν 
ἐπέαϊεμοῦ 

28 δ᾽ ἀὐλτέηαι 29 1δὲ ογσίπαὶ τέο, ἐδ 
ϑευεη}7 7 πεν γείογ, ἐγχαηείαϊεά 
ἐδε Ῥεμζαίεμεῦ οἷν. ᾿ 

29 δε Ῥεπίαίσμοξ ῥγοδαδὶν οαριδ ἑπιίο 
γπαροριθ τὸ ὄφίογε ἐδε οἱδέγ 
Οἱά Τερίαηιοπὲ δοοῖς 

10 Ἀδεορηδίοπ 9 4δειε οὐ δέΓ' δοοῖ: δ 
Ῥρο. ὃ 

41 Ηΐ οἰἑεπες α, ἴο ̓ εδε Αροιγγρδα 

δ. ΚΝ. ΤῈΕ ΟΡ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝῚ Α5 
ὍΒΕΡ ΒΥ ΤῊΕ (ἨἩΒΙΒΤΙΑΝ 
ΟΗΒΟΗ. 

412 ΝορογεεορΊ 05 ΟΥἹ ἐδ “ῤοογγῥῥα 
ἐπ ἐῤὲ 'Νεαυ Τεείανιεπ . 

3 Ῥαιγιε ὁ οὔ δε Ο᾽ά αρεξαριεπί. 
44 δε Οργ δία Ἐαΐδεῦ: «ὐεγε ἀο- 

φμαϊπίοδ «υἱῷ 186 δοοζς εαἰεά 
“ροογγρῥῥα. 

35 «πώ 16 ὙΠ ΜΕΝΙΣ ΘΈΡΕΙ: ἔδεντι ἂν δετίρ- 



Υ] 

δ᾽ Υ]. ΓΕΛΆΝΕ. ἘΑΒΤΕΚΝ ΟΡΙΝΙΟΝ 
ΟΟΝΟΕΒΆΝΙΝΟ ΤῊΕ ΟἸὉ ΤΈΞΤΑ- 
ΜΕΝῚ ΟΑΝΟΝ. 

16 Ογίζεορ 
17 «ΠΠΠΊεαης 
28 Ογίφεη: γέῤν 10 Αρίκαπω. 
320 «“4δαηπασια ᾿ ᾿ 
40 Οἱῥεν Βασίογη αιμέδογίμέες 

δΝΠΤΗΕ ΟἹ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΑΝΟΝ 
ΙΝ ΤΗΕ ἌΝ ΕΞ5Τ. 

“μσιμεπε 
Ἀυβημς 
έγοριο. 
“μφιμεποὶς ἐκροτεμία!ίοη «υἱ!δ σε 
γορδ. 

Τοε “ἴον 97 1δὲ ̓ χοιγά ; 
Κυήπως ασοαϊίς ζεγονῖς ΚῸΓ γείοοίἑησ 

ἐδε “ῤῥοεγγῤῥδα ν 
ΤΡε ἀγσιρησηΐς οΥἹ Κιΐπως: ἀεγξυεά 
ονι Ογίρεπ.. 

72ε ῥγασίοο 9 8. ψέγοντας ἰο ἐδε 
1.6 07 1δὲ “ῥοεγγρόα : 

ὑδὲνιαΐε σμοςόα5 97 ὕεγονηες ἐγάπος 
ἰα ίοηπ. 

Τρε Μι|ιάάΐε Ἄγε: , 
γα. : ; ᾿ ᾿ 
Οα᾽είαπως ᾿ 
12ε Οον»ιῤἰμίεηείαη Ροϊναίοι. 
Τε Κεϑογριαδίοη 
ΤἊὲ παηις Αροωγρῥα. 
Τόε ἰαυοργοίά ἀδυϊίοη Ὁ δοοῖξς ας ἴο 
Οαποπίςῖ7--- γι] οΥ υεγισαίερι. 

Τόδε ἐῤγεςζο]ά ἀμυὶ Ἰο0π---Κὐἤπις. 
εγονιο, πάορίίοπ 97 δὲ ΤΟΙΣ 

ἀμυϊδίοη ᾿ 
Τ2ε Οομπεὶ! φῇ ἄγεπε. 

όο ἤζῥαϊ «υεἰσδὲέ ἰο δὲ αἰέαεῤεά το ἐδε 
γωδηρ 7 1δὲς Οοιωιοῖ 

Οοπεγουεγ εἰαὶ ἱπαάμοονηθηῖ 0 ἐὰξ 
χεσοσ πον Οὗ ἐδ «Αροογγρδα 

Ἴδε ἀεεερβίαπος ο΄ ἐδε “βοεγγρῥα ας 
ἑπεριγεά πεοροσέζαξο: ἃ ἰοευ ΟΡ 
9 Ἰρίγαδος . ὃ 

όι 

62 

ῬΑΟΚ 

χχχὶν 

ΓΟΟΝΤΕΝΤΟ. 

δ ΥΠΠ. ΤῊΣ ὕ85Ε ΟΕ ΤΗΕ ΑΡοσκυ- 
ῬΡΗΑῚῚΝ ἘΠΕ ΟἪἬΒΟΗ ΟΕ Ενα- 
ΚΑΝΌ. 

63 Τε “ροιγγῥῥα δογηιεγὶν «τά ἐχ- 
ἐεπσίνεῖν ἐπ ρμδἰς. 

ό4 “154 Ἰ" ῥγίυαίε. 
ός 72ε εοπομαγ. 
66 ὥδαηρε: ἱπ ἐδὲ γείση φ αννιδς 1. 
67 Τρε Ζοησ Ῥαγδαροηΐ. - 
68 Τόε ϑαῦογ Οοηγέγεέηεο. ᾿ 
όρ ΤΡε γευμεά ρεμ 9 1867 
ο Ἴδε Οῤιωγοδὶ, ῥγασίδες ἂς ἰὸ ἐδὲ 

ρυδὶ]δε νεαάδέρης οὐ τπαρίγεά δοοῖς 
ῥα: δεοὴ αἰκυαγε ἀεί ογηιίποαά ὦν 
εομαἰάεγαΐίοης 977 ἐχρεάἑοης 

1 Τρε Βοοῖ 9 Ἐεεἰεεα "ει : 
72 Ἰδὲ “ροεγγρόα καἰ κεῖν ἰο τεραὶπ 

“5 ξόγριον ῥέαεε ἐπὶ ῥωό]ὶο γεαάἐπς 

δ1Χ. ΤῊΝ ΝΑΙΌΕ ΟΕ ΤΗῊῈ ΑΡΟΟΒΥ- 
ῬΗΑ ΕΟΒ ΡΕΙΝΑΤΕ 88. 

741 ὕμπάμε περ ἰεεί ὁ 16ὲ “Ἄροεγρῥῥα 
4 Τὸ Νεαυ Το α»εδρὶ αὐγίλογ: ἐα δἰ δὶξ 

εηφμαίηαπος «υὐἱἱὖ ἐδὸ Αροογγῥδα 
75 Τῤὲ ριπἶε 1ο ἐῤε Ἡεδγετυς. : 
»6 δὲ. α»ιε: : Ἰ 
7 8:. Ῥείογ αμᾶ δὲ. Ῥαωϊ 
8 δὲ. υοῤη. 
γρ ΟἸαί»ις: 4 ἐδέε ᾿Αροεγγρῥα αὶ εἰης 

2 ον ἐ!ς ἰοπσ-εοπεπωεαά μπό ἐπ ἐδ 
Οργέίαη Οδεγοῦ 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤἘῊΕ ΎΕΙΑΟ ΝΕΒΒΙΟΝΒ ΟΡ; 
ΤΠΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤΗΞΕ ΑΡΟΟΒΥ- 
ῬΗΑ. 

1 {δὲ “ροογγρῥα ἐπ ἐδὲ Ῥε: δὲ 110 
4 δὲ “ῤοογγῥῥα ἐπ 1δὲ ὅγγο- εχας- 

2.αν Ῥεγείοη.. 
1. Ῥγιπιεά σάϊίοης οΥ εδὲ δγγίας Αρο- 

εἐγγῥῥα. 

Ραςκ 

4 ΝΝοίε: οἡ ἐδε “ἐυεγαὶ Βοος 9 ἐδ. 
“ἄῤοεγγρῥδα ἐπ ἰδὲ ϑγγίας ἔξγ θη 

ν Ἀ ὦ: Ι, , ἘΒΌΚΝΑΘ, 

ΒΥ ΤΗΕ ΒΕΥ͂. Ἂ Ἡ. μῦρον, ΌΚΜΑΘΤΕΚ ΟΕ 5Τ. ΡΑΌΪΓΪΙ, 5. ΘΟΗΟΟΙ, 

4 1. ΤΙΤΙΕ ΑΝ ἈΕΟΘΕΡΤΙΟΝ. 

δ Π. ΕΟΕΜ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΊΒ 

ΑΟΞ 

Ι 

ό 

ξ 1{7. ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝῺ ὨΈΒΙΟΝ 

δΙΝ. ΑΘΕ ΑΝῸ ΑΥΤΠΟΒΒΗΙΡ.. 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, Ρρ. 1τ6-69. 

ΡΑΟΚ 

. 8 

. 1ὸ 



ΟΟΝΤΕΝΤΊΤΞ. Ψ 

1. ΕἘ5ΌΒΑΘ. 

ΒΥ ΤῊΒ ΚΕΝ. 1. Η. ΕὔΡΤΟΝ, ΒΌΚΜΑΒΤΕΕΒ. ΟΕ 571. ΡΑῦ 85 50 ΗΟΟΙ. 

. ῬΑΟΞ ᾿ ῬΑΟΚ 

δ 1. Τιτε. : : . γε 91Ν. ΑΝΑΣΎΥΒΙΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΝΤΕΝΤΒ. 75 

8 Τί. ΟΚΙΟΙΝΑΙ͂, εὐ λδδ ΑΝῸ ΕΚ- ὃ ΨΚ. ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΠΑΒΑΟΤΕΚΒ ΟΕ ΤῊΕ 
ΒΙΟΝ5. : , :-- 8 ΨΝΟΚΚ ; ᾿ . [79 

δ ΠΙ. ΘΤΑΤΕ ΟΕ ΤΗΞ ΤΈΧῚ ᾿ . γᾳ ὃ 1. ΠΑΤΕ ΑΝΡ Αὐχεθθεθὴρ . 8ο 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρὑρ. 82-1:48. 

᾿ ΤΟΒΙΊ. 
γι.2.. : 

ΒΥ ΤΗΕ ἈΕΝ. 1. Μ. ΕΌΙΜΕᾺ, ΡΕΟΕΡΕΘΘΟΚ ΟΕ ἘΕΟΟΙΙΕΒΙΑΘΤΙΟΘΟΑΙ, ΗἩΙΘΤΟΚΥ 

ΠἿΝ ΚΙΝΟΘ ΟΟΙΚΕΟΕ, ΠΟΝΌΟΝ. 

ῬΑΟΒ ῬΑΘΞκ 

ἢ 1. ΟΟΝΤΕΝῚΒ. : ; . 1429 ὃ Μ΄ ΡΘΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. . 102 

ξ 11. ΤΕΈΧΤΒ ΑΝῸ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, [ΑΝ 5 ὃ. ΝΙ. ΗΙΒΤΟΚΑΥ : . 1623 

ΘΕΟΆΘΕΣ ὃ ον 152. Ἐχουκβῦβ 1. ΟΕΙΟΙΝΑΙ͂, ὐλονάθε, τόᾳ 
9 ΠΙ. ΠΑΤΕ ΟΣ Πομροβιτιον. . 155. Ἐχούκδβυθ!!. ΑΝΟΕΈΚΟΠΟΟΥ ΑΝ ὨῈΕ- 
8 1. ΑΙΜ ΟΕ ΤΗῈ ΒοοΚκ ὶ . 1ό2 ΜΟΝΌΙΟΟΥ.. : : ᾿ . 1ιῖ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ὑρ. 184-240. 

. Ζ7ΖΌΘΒΙΤΗ. 
ολαλ 

ΒΥ ΤῊΣ ΚΕΝ. ΓΟ 7. ΒΔΕῚ,, ΠΗΑΡΚΑΙΝ ΟΡ ΓΙΝΟΟΙΝΒΊΝΝ. 

ῬΑΟΚ ῬΑΟΚΒ 

ξ 1. ΟΕΝΕΒΑΙ, ἈΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ δ᾽. Ν. ΗΙ5β ὕ8Ε ΟΕ ῬΒΕΌΡΟΝΥΜΒ . 248 

ΒΟΟΚ ΤῸ ΑΝΟΙΕΝῚΤ ΗΊΒΤΟΥΥ 241 ἈΡΡΕΝΡΙΧΙ. ΗΕΒΒΕΥ ΕΟᾺΜΒῸΡ ΤῊΕΞ 
ξ 1]. ΡΑΤΕΙΒΤΙΟ ΤΈΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΑΝΡ ΗΊΒΤΟΕΥ ΟΕ ἴσριτη.. : . 252 

ΟΒΙΟΙΝΑΙ, Γ᾿Ανχόυάοξ. . 241 ΑΡΡΕΧΝΡΙΧΙΙ.: 

8 Π|. ἸΑΤΕ ΙΝΕΕΒΕΕΡ ΕΒΕΟΜ ἹΝΤΕΚ- Ιῖ. ΤῊΣ ΝΌΙΘΑΤΕ ΑΝῸ ΤῊΣ 9ὲΕ}"Ρ- 
ΝΑΙ, ΕΝΙΡΕΝΟΕ ΑΝῸ ΤΒΑΙΙ- ΤΌΟΑΟΙΝΥ . : 257 

ΤΟΝ. . . . . 244 Δ. ΤῊΕ ΟΣ [ΑΤῚΝ ΑΝ ΤῊΕ αὐ ες 

ΣΙΝ. ΑΥὙΤΗΟΝΒ ΞΤΑΝΘΌΡΟΙΝΥῚ ΑΝῸ ΟΑΤΕ. . . . 259 
ΟΙΕΟ. : : . 245 ἌΡΡΕΝΡΙΣ Π]. Αὐτηδαιττει ᾿ . 246ο 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΘΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ὑρ. 261--16ο. 



ΜῈ ΓσΟΝΤΕΝΤΟ. 

ΤῊΕ ΚΕΘΤ ΟΕ ἘΘΊΤΗΕΒΝ. 

ΒΥ ΤῊΒ ἈΕΝ. 1. Μ. ΕΌΓΕΞΒ, ΡΕΟΕΈΒΒΘΟΕΒ. ΟΕ ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΚῪΥ 

ἽΝ ΚΙΝΟ᾿8 ΠΟΙ ΓΕΘΕ, ΠΟΝΌΟΝ. 

ΡῬΑΟΕ 

δ 1. ΟΟΝΤΕΝῚΊΒ. ; : . 36 8[Ν. ΤῊΗΕ ΟΒΣΕΟΥ ΟΕ ΤῊΞ “Δ001- 

ξ 11. ΟΒισιχαι, ᾿αναάυάοξε. . 361 ΤΙΟΝΒ , ; 
811. ΑΤΕ. ᾿ : : . ,1,66 ὃ . ΘΟΑΝΟΝΙΟΙΤΥ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΊΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΒ, ρΡρ. 370-402. 

Ι5ΌΟΜ. 
'κροίολάς, ἡγ θξιανυι.. 

ΒΥ͂ ΤΗΣΕΣ, ΝΕΝ, Ε, Ν.. ΕΑΒΆΑΚ, 5.2., ΕᾺ.5., 

ΑΒΟΗΌΕΑΟΘΟΝ ΟΥ̓ ΝΕΒΥΜΙΝΘΤΈᾺΒ. 

᾿ΡΑΟΞΒ 

ὃ 1. ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ δ ν. ατε. ((Οὐανρον). 

(Ουἱρ᾽ν. . . . 4023 ὃ ΡΨ. ΗΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΟΚ 
8 ΠΠ. ΑὙΤΗΟΒ ΟὉ ΤΤῊΕ ΒΟΟΚ, ὃ Υ]. ΤῊΕ ΤΕΧΤ. 

((Αὐἱδ᾽. .- . .-. 4190 8 ΥἹἱΙ. ΨΕΚΒΙΟΝΒ . 
δ 111. ΟΒΟΈΟΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚκ. (Οὐκ 420 ὃ. ΝΊΠ1. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ.. ᾽ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρΡρ. 424-534. 

ῬΑΟΙΞ 

367 

. 367 

ῬΑΟΞ 



ΑΡΟΓΠΒΥΡΉΑ. 

ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

81. ΟἼἸΑΙΜΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂Α ΟΝ ΤῊΕΞ 
ΑΥΤΈΝΤΙΟΝ ΟΕ (ΗΒΙΘΤΙΑΝ ΒΕΑΌΕΒΞ. 

ῬΛΟΚ 
1 71ε ἐπήεγωσ δεϊσέοε Οὐἱα 7 εία»ερ 

ακνα λίξιν 7:είανερρ ἔνε: : Χ 
2 Ῥαΐκμε 977 ἐάξς δοοξς εαἰδα Α λὰ 

ἂς ἐλγοιυέρερ, ἀρὰ ον ἰλαΐ Ἐμέεγυαί. χὶ 
3 ευαίεπέ »ερίξοξ 97 ἰἄετε δοοῖς. Σ χὶ 

611, ΗΙΞΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΟἌΕΕΚ ΒΙΒΙ,Ε. 

4 γειυϊὰ τε οὕ ἐΔε Ογῶξ ἰαησμαρε . χὶ 
ς ουίάερπαί γε ο7 1Δε εαέανείζες οὗ 

ἐδε εισίσα παίΐοπ Τ . 
6 »ειηζε οὔ ἡ {εἼἰἬηιέσηε δ᾽ γμαίαρρι 
) 7Δε σγαξ ΟἿ 7: απιορΐ ΧΙ 
ὃ Κα ὃν ἀεαίλεπ. ΧΙ 
9 7ζε »εώερε ἐλγομρᾷ τυλίοά τἀε σλγές- 

δα" Ολπμ᾽ελ ρσιογαζζίν ἔρειυ ἐλε Οὐαί 
7 εἰαγεῖρ χὶν 

1ο δίϑεγεμες δεέτυδνε ἐλε Ονεθξ ανιά 
Τἰεόγειυ δέδίε. . ὃ : χὶν 

8 1Π|1. ῬΑΙΙΕΞΤΙΝΊΑΝ ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΤῊΞ 
ΟΙΡ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ. 

τι Ἀέρδίο.. . χὶν 
12 περβέϊοε 97 ἃ ᾿εἰοφεα Οαριονε ψ 

ΔΟΡΈΖΕΜΤΟ,. ὃ . χὶν 
1 7Άε ζεῖ μές Μεμο.. ᾿ : ᾿ χὶν 
14 )οτεῦ, ᾿ ᾿ ΧΥ 
ις ἐνέβη οΓ ἑαδνείῇ ἊΝ 4λε πυερέγ- ἔσο 

ὀοοᾷς 97 ΧΥ 
16 7ζε κ μανῦ, απά ὦ 44ε 2γαρίέρε Ν φϑε. 

4 ΧΥΙ 
1 Αχζυαριεη ας 10 (ὧδ σαποιε δείτυεένε 

“λε Οἀγίεαης ἀπά “δε γε": ω 
ὲ τ ρ ἐὀμρυβξ: ὃ . χνὶ 

Ι σὺν 97 ἐλε ϑεοῤίμαρτρε. χνὶ 
19 7Ζε «ον ἐοίά ὃν {ἀξ τουκα καῖ Αγέμας κνὰ 
20 Ζα.7 ἐν: ο»» “λα “107 4.2} 
21 διοιδμοις ἐλαγαείςν οὗ 1λε τυλοίε εἷοῦ)ἷἁ2  χνὶϊ 
22 λέονε »γοδαδίε ἀεεομρξ οὗ 126 ογίρέ» οὗ 

ἕλε δρβίμασις ΧΥἹΣ 
21 Φίσεντέδιες οὐ )ειυίτα ερῥπίονε αε ἐο ἐῆε 

»ϑῦἐξς οὐ ἐλε τοογξ . . χνῆὶ 
24. Δέξεγα αεοὶΐν οὗ Μεϊρπέμεῖς ὃ ΧΙ 
25 Δἀδδονς νια΄ξ ὧν ἑάενε το “λέ 

ἑραΐ δοοῖξε. ; ᾿ ΧΙΧ 
4.οε.---- Μοὶ, 7. 

8 ΙΝ. ΑΙΕΧΑΝΡΌΒΙΑΝ ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΤῊΚ 
ΟΙΌ ΤΈΘΤΑΜΕΝΤ. 

ΡΑΟΞ 
26 σερμεγαλίν εοἱμελαάρρεξ το ΣῬαϊεεξέ»εεατε ΧΙΧ 
27 Ῥλίδο: Ξγονεέμοροε σίνος ὧν ἀΐρε ἴο 

“ἦε. ονίαίεμελ. Χὶχ 
28 “““ογαϊΐρρ 10 ἐδέ ογέρίκαὶ ΡΝ ἐλε 

δένεν 7 είενς ἐγαρείαίφα 146 
Ῥρραίεμελ οπέν. ξ ΧΧ 

29 724 εναίεμελ γοδαδὲγ ἑαρβέ ἡνείο 
σγπαρορμέ τω:ε ὀξίογε ἐλε οἱδεν ΟἿ 
72 αν»εερ δοοξς. 

30 Χιαχορηίζοε ΟΣ 1λέδε οίλεν ὀροξε ν 
Ῥλί : χχὶ 

241 ΤΠ εἰδέηοα ας ἴο (ἀξ Αξοώγρδα ᾿ χχὶ 

δι. ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΈΒΞΤΑΜΕΝΤ Α8 ὕ5Ε0 
ΒΥ ΤΗῈ ΟΗΒΙΘΤΙΑΝ Γ(ΗΌΞΚΟΗ. 

32 Δ ιορμογεοορυμον οὗ ἐλε Αοωγῤλα ἐπ 
ἐλε λίσιν 7 αν. . χχὶὶ 

23 δ αίγέρς μσό οὗ τΤλε Οὐαὶ 7Ζαεέανεδεέ. κχχὶὶ 
34 711: Οληέέαη  αΐλόνς τυένε σεφεαϊκίεα 

τοῖα ἐδε ὀοοῖς καὐδεά ἀῤοογγρλα . σχχὶϊ 
245 ἘΠῚ ΠΤΎΚΟΗΙ ως ἑλένε αἱ Ὁ Α 

ΒΝΙ. ΓΕΛΈΝΕΡ ΕΒΑΘΤΕᾺΝ ΟΡΙΝΙΟΝ ΟΟΝ- 
ΟΕΚΝΙΝΟ ΤΗΞ ΟΙἹΌ ΤΆΞΤΑΜΕΝΤ ΟΑΝΟΝ. 

46 Ογήρενι. ᾿ ᾿ 3 . . χχὶὶ 
47 ΑΑγγίρανμες ; . . χχὶϊ 
248 Ογέρεν»"ς γεῤίν 10 Αἴβέρανμμε ᾿ . χχὶν 
49 Α“λαμασίμς, . . κχὶν 
40 Οἱδεγ Σαείεγρ αμέλονεμέον ᾿ ; χχν 

δΝΙΙ. ΤΗΞ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΓΑΝΟΝ 
ΙΝ ΤῊΗΞ ὟΝ ΕΞΤ. 

41 Απμριοίς. . - 5 : χχν 
42 Κωβηης ὲ . . κχχνὶ 
43 ὙΡΗ χχνὶ 

σμε ἀρουμιιὶ Ἷ γον ΧΧΝῚΪ 
ἮΝ ἐΣΩρ᾽ “ἴον οὗ Τ1λ6 ρυεγά . ΧΧΥΊΪ 
46 Χυηης ασσαῖΐ ὅγορις 70» γε κείνην 

ἐλε Αῤοονγρήα. Χχνυὶϊ 
47 72}: ἜΓΕΙΕΝ »: Φωδρες “ενέσεα 

βου ταθῖ 4 51. Ἄτοσα ας ἐσ {δε 
“56 οὗ ἐς “4οεγγρήἦα " ΧΧΥΪῚΣ 

ὄ 



“« 

ῬΑΟΞΕ 

49 νας φησ: οὗ ἌΘΩΝ ζγαηα- 
ζορ. ΧΧΥΤΙΣ 

δοὸ 721ε ΓΖ Ἅρε: ᾿ . . Χχὶχ 
δι: δ7ὲ γα. Σ ᾿ . . χχὶχ 
52 (αγείαμ. . . ΧΧΧ 
53 7) Οονεῤἑμἠενεσίανε δηῤνείν ΧΧΧ 
54 734 εἰ ύζοι ρος ̓ ΧΧΧ 
5 7Ζ4ε παρ! “1 οογγῥλα ς . χΧχχὶ 

56 744 πυογολά αἰυίτίοπ ὁ ̓ ϑοοῖς ας ἴσ 
Οαμομεεῖγ--- Ογνὴ} οὐ ϑεγμσαζεηε χχχὶ 

57 7Ὰε ἐἀγερζοίά ἀἐσίςίοη;--- ήπ . χχχὶ 
κ8 γεγοριο; ααοῤίῥΓοΨε 97 14ε ἡ λιω 

ένϊτέο» : ΧΧΧῚΪ 
59 7.44 Οοωρεῖ οὗ 7γέε χχχιὶὶ 
6ο "ρνλαξ «τυείρλξ 10 ὧξε αἰϊαελεα ο {δὲ 

γεδρηρ οὗ λὲς Οοιμρεῖξ, ΧΧΧΙΙΙ 
6ι Ορρεένοτεον,ἰαι ἐγιδμεδνεδρείς ἐδ ἐΐ γέ. 

εορη το» οὗ 164 “οεγγῥάα. χχχὶν 
62 γλο αεεέῤέαπεε οΥῇ Ἂ “δοεγγῥλα 

ἐμοβίγεα νεοέσεαίές ὦ ἔστ ἱ “ 
ΠΣ αζ0» ᾿ χχχὶν 

ΒΝΙΠ. ΤῊΣ Ὅ5Ε ΟΕ ΤΗ͂Ἑ ΑΡΟΟΚΥΡΗΑ 
ΙΝ ΤῊΕ ΟΗΚΟΗ ΟΕ ΕΝΟΙΑΝΌ. 

63 7λε “οογγῤλα ΠΥΜΟΙΣ δε ἐαξζ):- 
συεῖν ἐπ ῥμόξε,. ΧΧΧΥ 

64 .4πῶ ἐπ ηῆσας . : : . Χχχνὶ 
ὅς 716 Ζεεδονανν . Χχχνὶ 
66 Οαηρες ἐ» ἐλ γεῆρνι σ κι. Δ. χχχνὶὶ 
67ὴ 7λε δομρ δαγδανιοηξ. . Χχχνυ! 
68 722 ϑαυογν Ορηγγεμος. .« Χχχνὶϊ 
69 784: γευϊτεά 2 έοοηα»} οὗ 1867 ΧΧΧΥΣΣ 

δΙ. ΟΙΑΙΜΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ ΟΝ ΤῊΕ 
ΑΥΤΕΝΤΙΟΝ ΟΕ ΟῊΒΙΒΤΙΑΝ ἘΕΑΡΕΒΒ. 

ΟΣ, Ζ782ε ἑρίεγναὶ ῥείτυεες Οὐαὶ 7 εεία»εογι 
σπά ιν ΖΤεείανιερζ Ζ]»ι65.----[Ὡθδ ΓΟ Π5- 
[ἰὴ τοὶ ρίοη 85 .(5 τοοῖβ ἰὴ [πάδ]ϑῃι : 
115 ΕΟΌΠΟΟΙ δηα 115 ἢϊδί Ῥγεδοῆουα ΕΓΘ 
7εγβ, γῆο 411 μεϊἃ 1ῃ ρτοίουῃηά τενϑ- 
Ιοηςα ἴῃ6 5δοζθά Ὀοοκε οὗ ἴμ6 εν ]5} 
ἡδίίοη, δηά {ταῃϑγϊτθα [μᾶΐ Τανοτθηο 6 
ἴο [86 Ομυσοῦ τ μϊο ἴθ ἐουμπαςά, 
ΟοηβΟαΌΘηἾΥ ΟΠ βία ἤᾶνα δἰαυβ 
ἔε]ι: ἃ ἄδαρ ἱπίογεσ ἴὴ [86 βίπαν οὗ 
ἴπε56 ῬΟΟΚδ, δηᾶ οὗ [ῃ6 Ὠἰδίοτυ οὐ [86 
76 5 ἢ Ῥεορὶς Μ ΙΟἢ ΤΠΕΥ οοπίδίη, ΜδηΥ 
8 ϑυηάδυ ϑοῆοοὶ οὨ]ἃ του]ὰ Βηά 11 ΘΑ 516 Σ 
ἴο 1611 ΤρΒΌΥ [δ ϑυοοσβϑίοῃ οὔτε Κιηρβ 
οὗ Τυάδῃῃ [8Δη οὗ [δες ΚίηρΞ οὗ ἘΠπρ]δηά, 
Βυΐ {ποτα 15 ἃ στεδῖ γζὰΡ ἴῃ ρορυ αγ Κηον- 
Ἰεάρε οὗ [ἐν ]5ἢ ἰδίου. Τρδΐ Κηοσ]θᾶρε 
15. ΠΟῪ δἰπγοβί δθχο ϑίν εν ἀοηγεά ἔτουα 
[86 σδηοῃ ολ] ῬοΟΚϑΚ οὗ ἴῃς ΟἹ πὰ Νεὸν 
Τοβιδιηθηΐβ  Ὀὰΐ Ὀεῦθθῃ ἴῃ656 ΕΟ Ω0]- 
Ἰοοϊίοης οὗ ὙΠ ηρβ Πότ 15. δὴ ᾿ηΐεγναὶ 
οὗ δρουΐ 400 γεδῖβ σοῃοθγηϊηρ ὙΏΙΟΣ 
ἴμεϑε δυϊμου 85 ἀγα δἰτιοϑί αυϊία 5116 πΐ. 
Απὰ γεὶ ἀυπηρ (δὶ ᾿ηἴοσγναὶ πηροτγίδῃϊ 
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Ῥ 

ο 71ε Ολμγελ᾽ς Ξγαςῖες ας 10 ἦέ ῥμδίὲε 
γεαάίηρ οὗ τερἐπορίγεῖ δοοξς λας ὀδε: 
αἴπυαγς ἀείεγηεῖμἐα ὧγ εοπ σίγα 0»: 
7 ἐαρεάϊεηον . ἷ . Χχχυ 

ι 7ἅε δοοῖ οὗ ωϊεοϊατίέοις ς . ΧΧΧῚΣ 
2 7.ὲ “2οεγγρΎα μπδίξεῖν [9 γεραΐρ ἐξ 

͵)ργηριερ ῥέσες ἐρε φμδίς γεσα χὶ 

ΙΧ, ΤῊΣ ΨΑΙΞΕ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ 
ἘΟᾺΚ ΡΕΙΨΑΤΕ ὕ58Ε. 

"3 ὅηάμε περίξεξ ΟἹ ἐδ Αοεγγῥλα. χὶ 
γ4 716 Δί'σιν 7 :είαγεόρξ τὐγ112 75 ἐα λέξη 

σεφμαΐμέαρες τοί ἐΐε “2οογγῥάα. Χ] 
5 7Ζ1}ε Ε2έοεζ ἐο ἐλε ἰεόύγευς . . ΧῚΣ 
76 .5.. ζανιες ᾿ 5 ΧΙΣ 
"7 51. Ῥείεῦ ἀνὰ ΑΥΣ Ῥαωϊ. : ΧΙΣ 
8 6... ϑοῖν Χ]Σ 
9 Οὐἰαένις οὗ τἀ Α ῥοιγγῤλα. ἀνέ τίνες, βονε 

ἐς ἱρμροεοπδπσα τ46 ἐπε δε Ο΄γίς- 
“α» Ολεγελ 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΞ ΘΥΕΒΙΑΟ ΝΕΚΘΙΟΝΘ ΟΕ ΤῊΞΒ 
ΒΟΟΚΞ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΕΚΥΡΗΑ. 

1 7ἦε Αοογῥᾷ'α ἐμ ἐλε Ῥελέϊο. ΧΙ ΣΙ 
2 724 4οογγρῥ΄α ἐπ ἦε ϑγγο. εκαῤίαν 

Κεγεῖοε. χ]ῖν 
3 Ῥνέμζρα ἐαὐἠέορς δ 2}ε ἰφγγίας Α.- 

ογγῥῆα χὶν 
4 διοίες ΟἹ “ἀξ φευέγαὶ ὁοοῖεε δ [ἀξ 

“42οεγγῥΖα ἐπ δε ϑγγίας ΚΖ 025. χ]ν 

σμδηρεβ ἰοοῖς ῥΐἷασςε ; 858 ὸ ἀἴβοονυεῦ 
θη Ἧὸ σοῆραγα ἴπ6 5ἰαία οὗ 76 5} 
ΤΟ]ΙρΊου 5 ἐδ ηρ τὰ ΟἹ Ταεβίδσηθηϊ ἀπά 
ἴῃ ΝΕ Τεβίδιηθηΐ τἰηθ5, [Ι͂ἢ ἴδε Ἰδοῦ 
Ὠπιε5 ὰ μα 0 Βιδηϊκοσίηρ δέζοσ 1Δοἱδ- 
ἘΓΥ, ὯΟ ἀδδῖγα ἴοσ [26 ΤΟΣΒΏΙΡ οὗ βίσδηρε 
δοάς ; τηοηοίμοίβεη μᾶ5 Ῥδοομς [πε Ρᾶ5- 
βιοηδῖθ (Δ 1} οὗ [Π6 Ῥεορὶθβ. ὙΤΒΕΙΓ υη]- 
γΘΙ581 σου] οΠοη 15, ΤΠΟΙΘ 15 οὴς αοά, 
ΔΗ [ότὰ 15 ἡοὴθ οἴμοσ Ὀθπὺιὶ Η6. Αραΐῃ, 
μὰ δηά πᾶΐ δἱ [ῃ6 {πιὸ οὗ οὔγ Ἰιοτσα 5 
ΔΡΡεασίηρ ἴμε βἰυάν οὗ ἴδε δηοϊθηΐ ῥτο- 
ΡῬΒΘΕο] τυ ηρβ δα ρῥτγοάυςδᾶα ἃ ὑη]- 
νο 54] Ρ6] θοῦ 1 [ἢ6 δάνεοηϊ οὗ ἃ Μεϑβϑίδῃ, 
δΠα ἃ ρβἝΏΘΓ͵ΑΙ ρογϑυδβίοη [μὲ ἘΤῚ5 σοτηϊηρ 
ψὰ5 ἴδῃ οἷοβα δὶ ἤδη, ὍΤῃα ἀοοίτπα 
αἶἰδο ποῖ ΟἿΪΥ οὔϑ ἔπΐυγα 116, θὰ οὗ ἴῃ 6 
Ἐδουχτθοίίοη οὗ [Ὡς Βοάν, τδουρᾷ α15- 
Ρυϊεά 1 [ῃ6 5οῇοοΐβ, Βα Ὀεδοοσὴα τῃς 
ἤττα σοηνιοοη οὗ [86 τηοβὲ σε]ρίοιβ 
Ρατί οὗ 186 ηδίίοῃ. [Ι{ 15 5 ΓΕΪ 8ὴ 1η- 
ἰογοϑηρ βιυαυ ἴοσ ἃ Ὁδηϑίδῃ ἴο ἰγᾶοα 
[Π6 Βἰδίοῦοδὶ σοη αν οὗ 6 ]5}} τὸ- 
Ἰρίουβ (ἢ; δηά 1 1Πετα 15 ἃ ρεποὰ οἵ 
[6 ἰϑίοΥΥ ΨΠϊοΩ ἴδ ΓΙηβρΙστοα Ψοϊυμης 
Ιεανεβ σοπηρΑγα ΓΙ ΕΙΥ Οὔβοιγα, μΒ6 οὐρθῖ 
οί ἴο ἀϊξάδίη ἴο ᾿Ἰηαιΐγα δὶ ᾿ρς οδ ἢ 
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δε [τον οὐ ἰῃδὶ μοι οᾶὰ ἤοσῃ οἰποσ 
{πιϑ ΜΟΣΓΕΥ ΞΟΌΓΤΟΘΒ. 

2. Καίμε οΓ ἐἦε ὀοοξς «αὐζεά “42οωγγῥῪα 
ὅς ἐἀγοισίμρ ἔράξ οκ. ἐλαξ ἱκζεγυαζ---ΓῊς 
θοοκς ψὩοἢ ἴῃ τἰῃ6 ΑὐἱδογζΖοα. Ν᾽ ιβίοῃ 
ἅτ6 ἀεπιρῃδίεα 85 “1τἢ6 ὈοΟκΚς οδ]]δὰᾶ 
Αροσυρα," δηᾶ ψΏΙΟΒ ἔοσῃ (ἢς 50}- 
Ἶεεῖ οὗ ἴῃ6 Ῥσγεβθηΐ νοϊυγτηθϑ, ἱποϊυάς 
ἴῃς ταοϑδὲ δυϊῃθηϊς δηᾶ τηοβὶ νδ]θδθ]6 
ΤΕΠΊΔ]η5 Οὗ [6158 ΠΙςογαΐασε θε]οηρίηρ ἴο 
ἴῃς ρεποα θεῦγεθη [ῃ6 Ῥχορμθογίηρ οὗ 
Μαϊοῦ ἀπ τἢ6 Οἱ οὗ οὐγ 1,οχά, 
ΤΏοθα ῬοΟΚϑ, ἴδῃ, ῥσθβθηΐ βοῦσζοθς οὗ 
Ἰηίοτηδ!οη ὙΙΟΝ Θν ἀ ΠΕ σαπηοὶ θὲ 
περίεοίεά ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ οῃ6 ΨὮὯΟ ἀεβίσες ἴο 
ΒθαΥ ἰῃἢς ἸΞίοιυ οὗ [6 Ῥχορδσζδαίίοῃ 
ΠΟΙ Οοα τηδάς, ΤὨτουρῇ ἴῃ6 σοϊρίουβ 
ἰταϊηϊηρ οὗ τ86 765 ἡδίοη, [Ὁ :ῃ6 
ΤΕΟΘΡΈΟΩ οὗ [86 τονοϊδιίίοη τψμῖοᾷ ΗΣς 
500) Μὰ ἴΟ ΟΟΙΏΤΑΙηΙοαῖα ἴἰο [ἢ6 ψου]ά, 
ΤῊς υ56 οὗ [86 ὈοΟΚΞ5 ἔτοτῃ (815 ροϊηϊ οὗ 
ΥἹΕΙ͂ 15 80 οὐνίουβ (δαὶ {ΠΕΥ οουϊά 
ϑΟΔΙΌΘΙΥ ΠΑΥΘ [Δ]]6Ὲ Ἰηἴο 50 σθ0} πορὶθοὶ 
ἃ5 [ΠΕΥ͂ ΠΟΥ͂ ΖΣΘΏΘΙΔΙΠΥ ἢᾶνα ἀἄοης ΔΠΊΟΩρ 
ἘΔρ] 5}-ρθακῖηρν Ομ βίδηβ, ἱξ ἰδ ποτα 
ποῖ ῸΣ ἃ τοδοῦοη ἂραϊηϑδὶ εχίταναρδηῖϊ 
Οἰδίτης [8ΔῈ βάν Ὀθθὴ τηδᾶθ ῸΣ ἰἤοτη. 
Τῇ Οουμηο οὗ Ἰτεηΐ βοὶ τὴς γψο]6 
οΟἸἸοοοπα, ψΠὰ [ἄγεθ Ἔχοθρίοηβ (Υ]Ζ. 
ἴδ6 ἔνο ὈοΟΚΞ οὗ Ἐξᾶγαβ δηὰ ἴῃ6 ῬΊΑΥΟΓ 
οὗ Μδῃδ58565), οὔ ἃ 1δϑνεὶ οὗ οοϊῃρϊεοῖο 
ἐαυλ!ν τι ἴ.6 ὈοοΚς οὗ [6 Ἡδῦτεν 
ΒΙ0]6 δῃὰά οὗ ἴδ Νενν Τοβίδιηθηῖ, ΤὨΪς 
ἀφοϊβίοη νγὰϑ 50 ΤΟ} αἱ νατίδηος Ὑἱ ἢ 
Ἰεδτηθᾶὰ ορίῃῖοῃ ἰῃ ἴη6 θαυ] θοῦ ΟὨυΓΟΙ, 
ἴδ (6 ἰταιηθῖβ οὗ [86 ΤΕϊσγ- πα 
ΑΠΊΟΪε5 ΒΔ πὸ ἀπ ου Ὑ ἴῃ Ρῥτοαμποίηρ 
ἴῃ6 Δα ΠΟΥ οὗἁ [6 τηοσὶ Ἰοασηθά οὗ ἴῃ 6 
Νεβίεσα Ἐδίμεις, ϑῖ, Τόσα, ἴῃ βυρροτὶ 
οἵ [πεῖν ἀβϑϑοσίοη ἰμδὲ [6 ΟΒυσοὶ τας 
ἴῃ6 Αροσσυρῃδὶ Ῥοοκβ ἔοσ δχδῆρ!α οὗ 
᾿ς δῃά 1πϑιτυοῖίοη οὗ τηδῆποῖβ, Ρυϊ 
ἄοε5 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴμϑτλ ἴο δβϑίβ 5} ΔΩ 
ἀοοιηο. 

3. γευσζκηξ πιορίφεξ 97 ζετε δοοᾷ:-.---- 
ΤμοθαῈ ὈΟΟΚΘ ψΕΙῈ Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἴοσυ ἴδε 
ΤΕΔΘΟῺΒ ἦπδῖ ΤΙ ηΠΟηΘα τοίαϊηδά ἴῃ ἴῃς 
ΡΌΝΙς τοδάϊηρ οὗ [Ὡς ἘΠ 5} ΟΒυτοΆ, 
Ὀαϊ ψτεσα σοιητηθηδρά ἰῃ 186 δυϊῃοτζεά 
εὐϊοηβ οὗ (6 ΗοΪγ ΒΙ0]6 ἴο [ῃ6 ρτϊναῖΐς 
δἴπαγ οὗἉ Ποῦ σε θαῖβ, Βαΐ ἰὴ [ῃ6 ΘΑ ΟΣ 
Ρατὶ οὗ ἴῃ ῥγεβθηΐ σδηζαισυ, ΟὈ] ΘΟ. ΟῺ 5 
γΈΙΟὮ δὰ θδοῃ μεατὰ οὗ Ὀεΐοσζβ, δραϊηϑὶ 
ἴδε εἰτουϊδθοη οὗ ἴῃ6 ΑΡοσῖρἢᾶ 85 ρατὶ 
οἵ ἴῆς 5Ξδοσεά νοΐϊαμχθ, ἴοοκ ἔοστη! 8 0]6 
5806. [Ι{πν͵ᾶ9 υὑτροὰ [παῖ [26 οἰτουϊδίοη 

χὶ 

οὗ ἴης ΑΡοοΥ͂ρΡΒα, Ῥουηᾶ ἃ νἱῖ τἢς 
ΠΔΏΟΏΙΟΔΙ ὈΟΟΚΚ ἴῃ [6 βασὴθ ν ϊυπια, 1ἢ 
1: ἀϊά ποῖ ἀπηουηΐ ἴο δὴ δοκηον)εάρτηδηϊ 
οὗ [86 Ἐογηἶϑῃ οΪαἰπιβ ἔου ἴῃ6 Αροσυρμδᾶα, 
αἴ Ἰοαϑὲ ψου]Ἱα Ἰηάπος [6 1655 Ἰδασηβα το 
δοσδρί 411] ἴῃς ὈοοκΚς 80 ρῥτγεβεηϊθα ἴο 
[Βϑτὰ 85 ροββδβϑίῃηρ |Κὸ δυῖϊδουγ, [{ ἰ5 
ὩοΟΐ ὩΘΟΘΘΘΔΙῪ ἴο ΘΏΪΟΣ ΠΟΙ ἰηΐο ἰδ 
ΒΙβίΟΙΥ οὗὨ [16 ΟΠ τον ΥΘΥ ταὶ δηβαεά : 
Ὀαῖ [16 Ῥγδοίίοδὶ ουϊοοτης οὗ ἰξ α5 θθθῃ 
4ῃαΐ ἴον ἴῃ6 ρστϑδῖες ρασὶ οὗ [86 ρῥγεβεηῖϊ 
σΘηΐυΥ ἴῃ6 ΒΙ101]65 ἴῃ ΘΟΙΏΤΩΟΙ 1156 ὯΟ 
ἸΟΏΡΟΙ σοηΐδίη ἴδ6 ΑΡΟΟΥΡΒΑ: δηά 50 
ἴῃ6586 Ὀοοκβ μᾶνῈ οοΐὴβ ἴο ὃ6 ΤΟΔ]ΪΥ 
“Ἠϊἀάδῃ ἀὐγᾶν," δῃἃ δὲ ργδοῖοδ!ν πη- 
Κηονψῃ ἴο ἴῃ6 Ὀ01Κ οὗἁ οὔ Ρθορὶδ. 

Ιῃ ογάεσ ἴο Ἰυᾶρε ἀϑραϑβϑιοημδίοὶυ ψῇδὶ 
της οἸαϊτηβ οὗ [με86 ὈΟΟΪκ5 ΣΘΔ]Ὺ σα, τὸ 
ταυῦϑί βίυαν [6 ὨϊδίοΙΥ οὗ [ΠΕΣ σεοορίοη 
ἴπ [6 Ομηβάδη (μυτσοὴ ; ΔῸΣ οδ ἰδαΐ 
ΒΙβΟΥΥ θὲ ἀπάειοιοοά ψιϊουΐ ρσοΐηρ ὅιτ- 
μὸν ὈδοΚ, δηά βιυάγίηρ [6 βίου οὗ 
186 Οτεοκ Β1Ρ0]6. 

δ͵1Ὶ1, ΗΊΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤΗῊΕ ΟἜΕΕΚ ΒΙΒΓΕ. 

4. 7ειϊδὶ τς οὕ 1764 Οσγωΐξ ἰαηρμαρε.--- 
ΙΓ 1 ετα ῥσοροβεᾶ ἴο Ἴοοραῖς [πὸ 
θοοΚ5 οὗ ἴδε ΟἹ] δηὰ οὔ ἴῃς Νεν Ταβίδ- 
τηθηΐ ἢ τῆς νἱενν οὗ δϑοουδιηϊηρ ἡ ἢδί 
σμδηρθθ δὰ ραϑϑθά οἡ ἴῃ ἡδίίοη ἀυτηρ 
[η6 ἱπίογναὶ Ὀεύγθεῃ (ἢ6 ἔσο ἀϊβρεηβα- 
ἄοη5, ἰῃ6 ἢχοι (Ὠϊηρ [δαὶ ρῥζθβθηῖς [561 
αἱ ἴῃς ουΐξεϊ οὗ [6 ἰπαιτΥ 15 ἐῃς ΟἿΕ 
ἴεσεῃοα οὗ ἴδς ἰδηριαρε ἰὴ γῆ οἢ ἴῃς 
ἴνο ςο]] οι οη5 οἵ ὍοΟΚβε ἃῖὲ ντὶτθη, 
ΤΙΙς ἀἰβδγθηοα σοιτοϑροηᾶβ ἴο ἃ διηάα- 
ταθηΐδ] ἀἰβεγεηοα Ὀείσεθ [ῃ6 ἔνο α15- 
Ῥεῃβδοηβ. 4.5 Ἰοῃρ 85 Γἀδίϑηι ψὰ5 Ρυὶ 
186 τεϊρίοη οὗ ἃ βιηρὶς πδὔοῃ, ψὶςἢ, 
οσοηΐοης ψιτἢ δαάχαιτηρ βοΐὴθ οδϑβδὶ 
ῬΙΟβαὶγίθϑ, Δ δ ὯῸ ϑυϑβίθσωδίς δῆοτι δἱ 
Ἔχίθησιϊηρ 1561 Ῥεγοηᾶ [(ῃ6 Ὀογάθις οὗ 
115 οὐπὶ ἰδηᾶ, 50 ἰοὴρ [6 Ηδῦτον Ἰδῃ- 
ξυλρε οοὐἹάὰ ν6]} βιβῆῖος ἴῸΣ 115 ἡδϑάς, 
Βυϊ οὔὖἱ οὗ Τυἀδίϑτῃ νγὰ5 ἀενοϊορεά ἃ το- 
Ἰσίοη ΜΒΙΟΒ δἰπηθα δ ποίμιηρ 1655 [ἢδΔῃ 
ΤΩΔΚιηρ ἃ σοηαπαϑί οὗ [6 ψο]6 ψοσ]ά, 
τ ψου]ά ανα Ὀδδη, ΒυΤΏΔΏΪΥ ϑΘρεδϊηρ, 
ἸΏΡΟΒΒΙ0]6 ἴο ρσαΐῃ [15 ν]οΐουυ ᾿Ὠτουρἢ 
[ὴ6 ἱπϑισυθηίδ! ῦ7 οὗ Ηδθρτον, τσ ΏΙΟἢ 
γγ35 ὈΔΙΟΙΥ Κηοῃ ΟΥ̓ ὨΔΠ16 ἴο ἴῃς τηοβῖ 
εοὐτυτοά Ῥϑορ]θς οὗ ἴῃ 8 Ὁϊηθ, 85 οὴς οὗ 
18)6 Ἰαηρσυᾶρος βρόκθὴ ὈΥ ἴζοβα ΨΒΟΙΩ 
[Π6Υ οΔ]1οἃ Ὀατθατίδῃβ, Οτσεοκ, οὐ [6 
οἴπει δηᾷᾶ, γᾶ ὉΠΟΊΑΙ 5ρσεδὰ ΟΥ̓ΘΓ 

2 

ΠΕΡ κω πατπαι τ λα βδρριασο- αμαρνααττηταάνανκν ον αρρσταεηρ ερυβο ἰροσθανεγοδθσόαια; ονωκάξρηαπεν, 



[86 Θδαἀβίεσῃ μαζὶ οὗ ἴδε Ἐοζήδη ψουἹά, 
ΏογΕ 11 δῆοσγάθα [86 τηθδηβς οὗ Ἴοιω- 
του η]σδῦοη δεν [86 τηρ ὩΔΌΟΩ 
δΔηὰ 1ἴ5 5} ]Θοῖ5Β. Ι͂ὴ (86 Υεδὶ αἷβο-: 
Οτεοΐδῃ ἰτδάθιβ μδὰ ββιδ Ὁ }15ῃ6α 56:16- 
Το ηῖ8. Οτρεὶς οἱ65 Βαά Ὀδεη ἐουηαδα 
'ἴὰ ἴὰς ϑουϊῇ οὗ [{Δ]}}; δηὰ οἷς οὗ [6 
τηοϑβὶ ᾿ς γοϑηρς (ἢ ϑ Δ σοπλδίηβ οὗ [ἢ 6 
ΒΕοομα σοηίυ ὖ αοτας δνιάδηςς (ῃδί 
το κι ρεακίηρ 5ες]οῖς μδα τηδάθ ΠΕΣ 
ὝΑΥ ὉΡ 6 ἘΠομΘ ΠΌΤ Μδγβοι]]ε5 ἴο 
1 γοῦβ8. Βεϑιάθες [ὴῇὴ6 86 οὗ [ῃ6 ΪΙΔῃ- 
ἔυδλρε ἴοσ [6 ρυτροβεβ οὗ Ὀυδβίησϑβ, 115 
ΔΟΌΪα Ἰ᾿ϊογαΐυσα στηδάς δοαυδιηΐδποα σ] ἢ 
1ἴ ἃ ὨΘΟΘ5ΒΙΥ ἴο ΘΥΘΙΥ δ οὗ ουϊζυγα δηὰ 
οἀποςίίοη. ΠΘη τὰς [εν Ἰοοκοα ου- 
5146 [Ὡ6 θουηάαστιδβ οὗ ἰοῦ ον ἡδίϊοῃ, ᾿ἰ 
βθοιηϑδ ἴοὸ [ΠΘΓῺ 88 1} 8} εἶβα ψεσγα Οτεεῖκβ. 
ἴῃ [Ὡς Νεὲν Τεβιίδιηθης [6 δη {Π| 6515 
“[ἢς [ἐν δηὰ ἴῃς Οτεεὶς ἢ 15 οὗ ἐγεαυθηῖ 
οοουστοηοθ, Ἔχ ησ ἴῃς ἐδοϊησ (παΐ 
411 ψῆοῸ γγοσα Ὡοΐ Γον8 ΡῈ Ὀ6 ΤΟΌΡΕΙΥ 
ἀεβοροα 45 Οσεεῖθ. 16, ἴθι, εν 5 ἢ 
Π1]55] ΟΠ ΔΙΤΙ65 ΕΓ [0 ρῸ ἔοτίῃ, σοηνεσηρ 
[ὴ6 οΟΒΟΙ πδίοηβ οὗ [86 νοι] ἴο ονῃ 
ταὶ Ης νοι [ἴῃς [6178 ψουϑῃρρεα νγὰ5 
[6 ΟὨΪΥ Οοά, ἰξ 56δη8 ἃ ὩΘΟΘΘΘΔΙΎ ΟΟὴ- 
(ἀΠοη ἔοσ ΠΟΤ βυοσθθα [μ4ῖ (Π6Υ 5ου]ὰ 
Ὀ6 4016 ἴο υβε ἴῃς 1ῃηϑ: ΠΙ]Θη Δ} οὗ [86 
Οτεεκ Ἰδηριάαρθ. 

5. Ῥγονίάεηαί γερο οὗ 1ἦ6 ἀαὐαρεΐζέος 
ΟΥ̓ 4.6 γευξδά παξορ.----Ῥαῖϊ ον αἸα [1 
ΒΑΡΡδθὴ ἴθας 768 σψεγα ἰουηᾶ ἴῃ σοη- 
5 ἀΘΥΔ Ὁ] 6 υΏθΟΙΒ Ῥοββαϑϑηρ (8 80- 
ΠΟΙ ΙΞητηθηῖ, Δα ΠΟΥ ἰηἀεοα ἀἸά {Π6Υ 
σοηθ ἴο ἴᾶκα βοἢ ἰηΐογοϑί 1 [ὈΓεΙρῃ 
ΠΔΙΊΟΏΒ 8458 ἴο 6 δηχίοιιϑ ἴο ἰδ ΟΙΓ [ῸΓ 
[μεῖς οοηνοιβιοη ε δηά [δὶ 10 νγᾶϑ 
[86 ἰοιῃροσδαὶ οδίδιηιε5 οὗ [ἢ6 65 ἢ 
ῬΘΟρΪς, ᾿βουρῃ ἴο ἴῃ6 ογα οὗ τηθῇ [ΠΟΥ 
ΒΘΟΙΘα οοτίδίη ἴο ογιβῃ ουὐΐ [ΠΕΙΓ Ὧδ- 
τἰο81] δχιϑίθηος, ΒΊΟΝ ΤΕ] γ ἴῃ ἴῃς 
Ῥτονϊἄθηςα οἵ σοά ψοζα τηδάς [Π6 τηθδῃ8 
οἵ (ταϊηϊηρ ἴοτὰ ἴο Ὀδοοσῃα [ἢ6 ἰΘΔΟ ΘΟ 5 
οὗ τὲ νοι, ἩΗδᾶ {:μεῖσ ϑβονοζείῖρτι 
σοηεπημποα ἰο τείδίῃ 15 ἱπάδρθηάβθηςε, 
βιΠρς δἱ [εγυβαίθη οἡ [ἢ6 [τος οὗ 
αν, [ΠῸΥ του μΒανὸ δὰ 11Ὲ|6 
ἱπαάποοιηθηΐς ἴο δοαιῦσα ἃ τρδβίευ οὗ 
ἰοτοὶχῃ ἰδηριάαροβ, πα 1 15 ΠΚΕὶγ ἰδαῖ 
ΠΕ νου] μανε οαγεὰ 45 1Π||6 45 1ὴ 
ἔοστηθσ {ἰπ|65 ἴο ρτοραραῖς ἰμεῖν (Δ 1η 
ἀϊδίδηϊ ἰδη 5. Βυΐ [Π6ῚῚ σα ρΙ18] ννδ5 ἴἌ ΚΘ, 
{8εῖὶγ Κιηρ 5[αϊη, 811 [εν Ἰθδάϊηρ τ 

1 ΤῊ βίοιγ οὗ ἴδε τολείγτβ οὗ 1 γοη5 (Ευπεῦ. 
2", Ε. ν. 1). 

ΘΟΕΝΕΚΔΑΙ, ἹΝΤΑΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

οδιυτε ἃ οὔ ἴο ἔογειρῃ οδρενιγ. ΤῊΘ 
ῬΟΙΙΟΥ οὗ [Ὡς σοπαθογοιβ οὗ ἴποβα ἀδγ5 
Ἰηο] θα οχίθηξινα ἀδροσγίδι!οη5 οὗ ἴῃ6 
σοηααογοα ρθορ]θ5. Νὸο οπιΙΕ ΕΥ̓͂ νγᾶ5 ἰῃ- 
ἰεηἀθα : [τες ΙὨΥΟΪΠΪΑΤΥ δχὶ θα ΨΕΓ6 
ἀϑϑυγεὰ τἴῃὴ6 τονε σου Ὀ6 ΓΤ [ΠΕΣ 
ϑοοά, “Μακε δὴ δρτεοιηθηΐ ΨΠῊ πης,᾽ 
58:4 ἘδΌΞΠΑκΚοῆ, “ δηά σοπα οὔϊ ἴο ΠΊ6, 
Ὀ0ΠῸ1] 1 σομλα δηά ἴακε γοὺ ΔΔΥ ἴο ἃ 
Ἰαπὰ {κὸ γοῦγ ον ἰδπά, ἃ ἰαῃηά οὗ σοτῃ 
δηἀ νῖηθ, 8 ἰαηά οὗ ὑὕὑσγθαα δηά νἱηθ- 
γατά5.") (ΙΞαϊδῃ χχχνυῖ. 17.) ὙΤμαὶ ἴμ686 
ΕΘ ὯῸ0 ἀεἰυδῖνε ῬΓΟΤΊΪθε5 ΤΏΔΥ Ὀ6 
θαϊβετεα ἔἴτοῃη 76γοτα ἢ 5 βυρβεηπθηΐ 
Ἰείῖοσ ἴο 86 Βανυ]οηϊδη 6Χ1]65, σου 56]- 
Ἰὴρ ἴδ ἴο βείι]6 ἄοννῃ σομπίθηςεα!γ ἴῃ 
ἴῃς Ιαηά οὗ (εῖὶγ σαρνιγ. “ Βυϊὰ γα 
Ὠοῦβε65, δῃὰ αὐγ6}} ἴῃ ἤδη ; ὈΪαηΐ ρδτ- 
ἄθῃβ, δηα δαὶ ἰῃς ἔπι οἵ [θη : ἴΔΚα 
γῖνο5, δηα Ὀερεῖ βδοὴβ δηδ ἀδιρηϊοιβ ; 
[Δ Κ6 ψῖνεβ ἴο ὙΟῸΓ 50η5, Δηα ρῖνα γοῦΓ 
ἀδυρῃίοι ἴο Ὠυβραηάς, ἰδὲ [ΠΟΥ ΠΊΑΥ͂ 
ὍΘΑΓ 50η5 δηάα ἀδιυρῃίετα, [δὶ γὰ πΊαΥ 
Ὅς ἱποτοδαβθά ἴπογα δηὰ ποῖ αἰπ)η]5ῃ 66. 
Απά 5ε}κ ἴῃς ρϑᾶοθ οἵ ἴῃς οἵ ψ ΒΟΥ 
1 μαᾶνβα οδυβεά γοι ἴο Ὀ6 οδττίεα οἀρίϊνο, 
δΔηἃ ῥΙΔῪΥ υπΐο [86 Τιοτὰ ἔοσ ἰΐ, ἴοσ ἴῃ 
(δ6 ρεδος {πογεοῦ 5841} γε βᾶνα ρβδοβ.» 
(71ετ. χχῖχ, 5-Ξ-}.) ΤΏδβα σοιηβ6]ς ΕΓ 50 
δοϊδα οἡ ἰμαῖ, ἤδη 5ΘνΘΏΪΥ γεαῖς δίϊοι- 
ψατας [6 ἄθοσοα ψεηΐ ἰοσίῃ ἰῃδἴ (ἢ 6χ]]6 5 
γαϊρϊ τοίυσῃ ἴο ΠΟῚΓ οὐ ἰδηα, ΟὨΪΥ ἃ 
τδοοη οὗ ἴθτῃ οαγθά ἴο σϑγονο, δῃηὰ 
ΒΑΡυ]οηϊα σοηπημπθα ἔοσ οοηΐζυσθ5. ἴο 
᾿ποῖυαο ἃ ἰατρα [6 15} Ρορυ]αίίοη. 

6. γεέρεωγε οὗ  ἤείϊοπέσηνε ον. γεάαΐεηι. 
-“ Βυῖ ΝΕΡΠΟΒΔαΏΘΖΖΑΙ νὰ8 (3. ἱπάεοα 
ἔτοσαῃ Ῥοϊηρ ἴῃς αϑὶ οὗ [Π6 σοῃαιοσοῦς οὗ 
186 7 5 παῦοη. Τῆοϑβα ψὴο0 τοϊυγηρά 
ἔἴτοῖῃ ἴῃ6 Βαρυ]οηΐδη 6χι]α ἰουπᾶ 5ις- 
οαδϑῖνα ψαναβ οὗ ἰογεῖρῃ σοοηῃαιθδὶ ἴο 
Ῥᾶ55 ΟΥ̓ΟΥ [ΠΕῚΓ ἰδηα, [ῃ6 5βᾶγὴθ Ῥο] οΥ οὗ 
ἀεροτγίδοῃ Ὀεὶηρ ροτβιϑιεα ἴῃ, ΕῸΣ 6χ- 
ΔΙΏΡΪΕ, [6 ΟὟ οὗ ΑἸεχαηάσα 15 βδἱὰ τὸ 
Βανς δά 15 ἤγβ ρορυϊδθοῃ ρῥσχονϊ θα 
ἴογῦ 1ξ ΌγΥ ἃ ἕοτοεα τηϊρταίίοη οὗ τωδηΥ 
τπῃουδαηά 7678. [ζ 15 πεϑά]685 ἴο ἴτᾶο 6 
ΤΑΪηατοὶγ [86 ἰβζΟΙΥ οὗ [ῃ656 σοιῃρυ 5 
Γαπλοναὶβ, Ὀθοδῖι56 [Π6Υ ΜΟΓΘ τὰΡΊ ΑΪΥ 5ιο- 
οοράρδα ΌὈΥ͂ νου διν ταϊρταῖοη5, ἃ5 ἴΠ6 
116] Προῦος ΨΏΙΟΒ [6ὺν]α δῖ Ποῖης τοοοϊνοά 
ἴτοσῃ {πο ῖγ Ὀγοίσθῃ δτχοδα τηδάς ἴΠθηλ 
δοαυδιηϊοά ψ|ϊ ρτθαῖοσ (δο! 65 [ῸΣ 
ΠΟΙ ΓΊΘΙΟΙΔΙ ΘὨΓΟΓΡΓ56 δη͵ογοὰ ἴῃ ΟΙΠΟΓ 
οουπίτε5. Τῆυ5, ἴῃ ΟἿΘ ΜΑΥ ΟΥ Ὼ [ἴῃς 
οἴδοσ, 50 ἸδηΥ οὗ [ῃ6 Ρδθορῖβα τοιηονθὰ 



ΟΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἰδὲ ἔβοσα σᾶπηθ ἴο Ὀ6 τόσα [6 νν5 Οὐΐ5 146 
Ῥα]εςίηθ Δ ΙΒ Ιὴ τ. ΜΟΔΉΨὮΙ6 ἴῃ 6 
ψιοΐοτιαβ5 οὗ Ἀ]οχδηᾶοσ ἢδά τηδᾶς Οτοοίδη 
Ἰηἤπεηςε ροϊεηΐ ἴῃ ῬΑ]ΘΞη6, 85 ἰὴ ΟἴμοΓ 
ρματίΞ οὗ νῇδλί πα βδθῃ τῆς Ῥεοσβίδῃ 
ΕἘΠΏΡΙΤΕ : 50 ἴδαΐ ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ αἰὰ [68 
ὅο ἰδύρεὶν ουὔΐ Ἰηῖο ἴῃς μοαδίμθη ψοχ]ᾶ, 
δυΐ [86 Ὠραίβεηῃ νου ῥγοβϑεα ἴῃ ὑροη 
7Τυᾶξα. ΤἸῆοβο ῆο Ψψεῖε ζΖϑαϊουβ ἴὺῸγ 
{8εῖτ οὐ ἰδν ρτεγϑά δἱ (ῃς αἰ υ] γ οὗ 
ἸΔΊΑΙ ὴρ [Εν 15} ἜΧΟΙ πῖνε ηθ55. ὉΠΑΘΓ 
186 ἸΠΟΙΘΔΒηΡ ὈΓΟσβασο οὗ Ηδ]]Θηΐ 51). 
Βυΐ (ἀοάΐ5 γῬτονιάδηος ογἀδἰηθα τῃδὲὶ [Ὡς 
τγοσίηρ ἀἄονῃ ἰῃ6 Ῥδιτίοιβ σῃῖοἢ Ὠδά 
μεᾶασεα 15 ἴῃ6 ον ἔγομλ σοπίδοι ψ ἢ 
ἴοτειρει Ὡδίίοης 5ῃοιυ]α σεϑυϊῖ, μοί, 85 μβδά 
ὕεεη ἐξαγεά, ἴῃ [ῃ6 ϑινδιηριηρ οὗ [πἀ815πὲ 
ΌΥ Ὠοδίμθηϊβτα, Ὀπΐ ἴῃ ϑργεδάϊηρ τονο- 
ΤΟΏσΕα ἴοσ ἴδε ἰδ οὗ Μοβθβ ΟΥ̓ΘΓ ἜΥΕΙΥ 
Ῥαπὶ οὗ ἰῃς εἰν] Ζαὰ ψου]ά, 

. 711ὲ Οσγεξ Οἰάδὴ ἠιεεέανε,ξ, -- 7 ς 
δανα ΠΟΥ͂ ἴο 5ρθᾶΚ οὗ οἣς οὗ [6 οδιοῖ 
ΙΔΘΔῚ5 564 ἴῃ Ξρτοδαϊηρ' {1}15 Τανεσθηςα 
ίο.υ ἴὰὸ Μοβαῖὶς 1δΐν. [Ι{ 15 ἃ Ρίδεε 
οὗ [Πεο]ΟρΊΟΔ] ᾿ηξοστηδίοη 50 Θ᾽ ΘΠ ΔΙΥ͂ 
8ἃ5 ἴο Ὧδδξ Ῥοβϑθβϑθα ὈΥ δυο  οαἀμποκῖεοά 
Ῥεῖξοῦ, ἴπαϊ τῃ6 ΟΙἹα Τεβίδιηθης νᾶ 
το ἴῃ Ηροῦτεν, ἴ6 ΝΟ Ταοϑία- 
ταρηΐ 1 ΟἸεεκ: Ὀὰϊ ἢοΐ ΘΥΘΙΥ ΟὯ6 ψῇο 
Κηοῦνβ 50 ΤῊ Οἢ 85 [ἢ15 Κηοῦ9, ΟΥἩ δἱ ἰϑαϑί 
οἴδῃ Βᾶρρϑηβ ἴο [81ηΚ, ταὶ Ὀεΐνοϑη [ῃ6 
Ηεῦτεν ΟἹά Ταβίδιηθης ἀπὰ ἐπ Οτθοῖ 
Νεν Τεβίδιηθηῖ ποτα γὰ5 ἃ ΠΟ ΟΠ ηρ 
ἸτηἸἰς - ΠΑΡΊΟΥ, [86 ατοεῖκ ΟἹὰ Τεβίδεηδηΐ, 
Ιῃ ἰβοι νὰ δανε α Οτεεκ Νδν Τεβίδ- 
τηρηΐ Ὀδοδιιβα ποτα μαὰ Ὀδθθῃ ἃ Οτεεὶς 
ΟΙά Τεκιδαθηῖ. Απὰά γοῖ [815 σΟΙΩΓΊΟΗΪΥ 
ἰοτροϊίδῃ στεοκ ΟἹ Τεβίδτηθηϊς Ὧδ5 ἰθ 
νΕΙΥ ἀϊξιηςί ἴτοαβ Οἢ Οὐ ΕΠ 15} ΒΙΡ]ς. 
Οἱ ἤγχβὲ ορθηΐηρ ἰΐ, τα πα [6 βανοσαὶ 
Ὀοοῖκς ἀεσιρηδίθα ὉῪ Ὀτθεκ Ἐ1165, θη θβίβ, 
Εχοάυξκ, ἀπά 580. οθἨβὐυ. Τῆδδα Ὠδιηθβ [ἰ6]] 

“8 δἴοσυ. ὍΤθοῪ [6]1] (δαὶ [ῃ6 ΟΙὰ ΤΤεβίδ- 
τηδηΐϊ νγ7ϑ ΟΥἹΡΊΠΔΑΙΠΥ ἰτδηϑἰδίθα 1ηΐο 1,ΔΏη, 
ποΐῖ ουὖἱ οὗ Ηἤεῦταν, Ὀυϊ ουἱ οὗ ΟΤτδοκ, 50 
ἴμδιὲ [δες Οτεεῖκ {165 οὗ τὴς Ὀοοϊκ5 ρα556ἀ 
Ἰηῖο [86 1,Δη; δηὰ δραϊη (πδΐ 1 νὰ 
τοὶ ᾿τδηῃϑἰδίθα ἰηῖο ἴΠ6 τη οάσσῃ Ἰδηρτᾶροϑ 
οὗ Ευτορο, ποῖ οὔὖἱ οὗ Ἡοῦτον, θυ οὐἱ 
οὗ 1, 50 τμαὶ ἴῃς βατηθ σεῖς ΠΔΠ165 
Βᾶνα ρϑϑβϑά 1ηἴο οὔγ οὑστεηΐ 056. ΤΏϊ5 
τοιηδτῖς 1165 ΟἹ (Π6 κυγίαςε : Ὀπὶ ὙΦ [ἢ 6 
Ξ«ἰ(πάεσηϊ οὗ Οὐγ ΕἸ 115) Β10]6 ροἊβ ἄδαρεσ, 
ἢδ6 πας οἱδεῦ Ῥῃδηοιηθη ἩΒΙΟῚ σψουὰ 
Ῥεγρῖοχ Βἴτῃ 1 [86 ὄσχρδηδίοῃ ψεσα ἢοΐ 
δἱ ῃδηᾶ τῃδὶ [ἢ Νεῖνν Ταβίδιηθης τ ΕΓΒ 

ΧΙ 

564 ἃ Οατεεκ ΟἹά Τεβιδιηθηῖ, Τὸ ἴακα 
ομς οὗ ἴδ6 τηοϑὶ δι κιηρ ΘΧΑΙΏ} 65 : ΔΩΥ͂ 
ΟὔΘ ΨὮΏΟ σοϊαρασοϑ ΜΙ τη6 ΟἹὰ Ταβίδ- 
τηθηΐ ἴΠ6 υοϊαθοη ἔτοιῃ [86 4οῖ(ἢ Ῥ584]1) 
ἴῃ ΗδΡ. χ, ς, πιυϑὲ Ὀ6 βἴγιοκ τι [ἢ 6 
ἀϊδεγθηοε : τἴῃ6 ψοσάβ “"τηϊη6 δᾶσς ἢδϑὶ 
ἴὰδου ΟΡεΕπΘΩα," ἴῃ οὔὐγ ἰγδηϑβίατίοη οὗ ἴῃ 6 
Ῥβδῖτη, θείην τερἰδοθα ὈΥ ““ Ῥοάγ ἢδϑβι 
ἴου ργεραγεά τὴθ᾽ ἴῃ ἴῃς αυοίαίοη ἴῃ 
τς Νεν. Τὴ ὈΣΤΏΘΙ ταργθϑθηῖβ οΟΥ- 
ΤΟΟΌΥ [6 τεδαϊηρ οὗ τῇς Ἡδερτεν ἰαχί; 
ἴῃς Ιαϊῖοσ ρψίνεβ [86 σεηδοσίηρ οὗ ἴπ6 
οἷά ατεεκ τδηϑίδιίίοη, Ὑ ΘΕ ἀτα βανεσαὶ 
ΟἾΠΟΓ ραβϑϑᾶρὸβ ὝΏΘΙΕ ἃ ΟΔΥΘΩΙ] τοδάδῦ 
δύθὴ οὗ ἴῃς ΕὨΏΡ ἢ ΒΙΡ]6 τὺ ἀϊβοονεῦ 
ἴτᾶοθ8 οὗ ἴπ6ὸ ᾿πῆπδησς οὗ ἴῃς οἱ Οστεοῖκ 
γΟΙΞΊΟΙ, δηα ἰζ ἡδεα ΒοΔΙΟ ΘΙ 6 5α]4 (δὶ 
[Π6 {ΠΕΟΪΟρΊοΔ] βἰυάθης στο ἀαβίγαβ ἴο 
806 ἰῃ6 ᾿πἤπθηος οὗ ἴῃς ΟἸἹὰ Τεκβία- 
θη οὐ {6 ΝΕ 15 Ὀουπᾶ ἴο Κϑὸρ 
5 γε σΟὨΒΙΔΏΓΥ οὐ ἴῃ6 ατροὶς ΟἹὰ 
Τοϑίδιηθηῖ. 

8. Ἀεαά ὧν ἀεαΐλορι. --. ΜΘ Οη Ὧδ5 
ΔΙΤΟΔαΥ Ὀδοῃ τηδᾶς οὗ [6 ΡγΘΡΔΥΔΠΟἢ 
ὙΏΙΟΒ ἴηὴ Οαοὐἶβ ῥγονϊἄδῃηοβ νὰβ τηδάς 
ἴοτ [)6 ρῥγορδρϑίοῃ διηοηρ ΟἾΠΟΓ ὩΔΙΟΩ5 
οὗ [86 σε! ρίουβ {ππὰ5 ὙΏΙΟἢ [ῃ6 ΗΘ Ότενβ 
δά ῥγεβεσνθεᾶ, [Ι͂ἢ οοῃβοαῦθηος οὗ ἴῃ6 
ΟΔΡΕΝΙΥ ἃπα ἀϊθρεγβίοα οἵ ἴε 7658 
ὩΔΌΟοΩ, ἰδ σας ἴο ρᾶ55 {παῖ [πε ἢγβὶ 
Ομηβδη τη ἰβϑίοΠΔ1|65 ἰουπα, ἴῃ ΘΥΘΙ͂ 
οἷν ΒΙΟΩ ΤΠ6Ὺ νἱδιιεά, ἃ Τεν βῃ ΠΟΙΟΏΥ, 
ΜΈΙΟΣ Βαᾶ δ]τοδαν ἰδιρ ΤΩΔΏΥ οὗ τῃ6 
Ἐουρ τ] οὗ τλ6 5υστουηαίϊηρ (ΘΒ 116ς5 
ἴο β5οοῖῃ ἴμ6 [0]1165 οὗ [Ώ6 ρορυΐᾶσ ροΪγ- 
[οῖϑὰ δηὰ ἴο δάϊηϊσα ἴ86 ΡΠ δηά 
ΒΡΙΊΟΙΥ οὗ τς Ηδῦτεν ἰδ, ΤΏΘ 
ΔΘΟΘΏΟΥ τὨγουρἢ ψ]οἢ δα θδεδη εβεοϊοὰ 
[15 Ιεανθηΐηρ οὗ ἴῃς (οηΌ}]6 σου] ὈγῪ 
7εἐνῖβῃ ἀοοίπηεθ 88 ἴῃς Οτεεὶς ΒΙΡ]ς, 
ὮΙ μᾶς Ὀ6ΘῺ {ΠῚ} }] ἀεδοθεα 45 ἰδ6 
διδί Αροβίία [ῃδὲ σψεμὶ ουΐ ἔγουη πα δίϑτη 
ἴο ἴῆ6. (σδμα]ς ψοτ]α, Τῆς 78 θοδϑιθα 
[παὶ {εἰσ παίϊίοῃ. μα τϑοογάς τεδοίηρ, 
Ὀδοκ ἴο δὴ δη  αυ} ΤᾺΣ ΞΌΡΕΣΙοσ ἴο ΔΗΥ 
Ὠϊδίοτίοδὶ ἀοοσυτηθηῖβ ἴἢ6 Οατεοῖκε οουἹὰ 
δῆσαν, δῃηᾶὰ ἰαΐγ οἵ ρτεδῖοσ ὄχοϑ ]θῆσα 
ἴδῃ [ἢ6 Ἰορ]5]δοη οὗ ΔΗΥ͂ οΟἴοΓ 5ἰδῖθ, 
Τῆυς [ΠΟΥ ψοῖα Ργουᾶ ἴοὸ ᾿τρατὶ (ΠΘΙ͂Σ 
ΒΔΟΥ6α Ῥοοκα ἴο ΔΩ οσα ΟΠ ΟΒΙΥ 
[ΠΟΥ δὰ Ὀδδη δ0ϊ]ς ἴο ἜὌχοϊῖθ, δῃά τῆς 
εχίθηΐ ἴο ἩΔΟΒ [86 ΤΕ] ῬΟΟΚΒ τογα 
Ιεδὰ ἰς ργονεὰ ὈΥ {π6 ῥγογηίηθηςοα ἰμδῖ 
[86 ἀσρυτηδηΐ ἔζοση ῬΓΟΡΏΘΟΥ ῥγεϑθηῖβ 1 
ἴ86 δαυν ΓΟ γιϑδῃ δρο]ορῖθθ. 7[υ58ὴ 
Μαγίγτ, ἕοσ ὄβχαηρὶθ, δά ὑδθη εἀμποδίεά 



χὶν 

ἴῃ Οτεοίδῃ ΡὨΠΟΞΟΡΆΥ : Του ρ Ὀογῃ δηά 
. ὈγΕΩ͂ ἴῃ ῬΑ]ΕβῦηΘ, 6 βῇεννβ Ὡ0 Κηον- 

Ἰδράγε οὗ ἴὩ6 Ηδοῦτεν ΒΙ0]6, δηὰ ἀοδς 
Ὡοΐ Ἔν ἢ 566 ἴο βανὸ ἢδά ἃ νεῖ δςοι!- 
ταῖθ ΘΟΡΥ͂ οὗ ἴῃς Οτεοῖκ νεσβίοη οἡ ΨὨΙΟΝ 
Ἦδ 15 ΘΠΌΓΟΙΥ ἀερομάθης. Βαΐ [μαἱ θοοΚ 
56 615 ἴ0 δᾶνα βαϊυγαϊθα ἢϊς [ουρἢϊ5 δηὰ 
ἴο ᾶνα ἤΓ]5η6 4 τὴ ΙΓ 411 [86 σου- 
σΘΡΈΟΩΙΚ οὗ ἴῃς Μεβϑδῇ ψῃϊο Βα ἑουηά 
{18]16ἀ ἴῃ [6505 οὗ Ναζδγοείῃ, 

9. 7116 »π"οάΐρ τἀγορᾷ τολίἧοά {}ε 
Ολγίοήαρ Ολωγοῖ ρεοπεγαΐν ζησῦ τάς ΟἿ 
7 δε, α»Ε ,12.---Ὗ 6 ταὶρῃϊ ὄχρθοῖ τὸ ἤπά 
τόσα Κηον]δάρε οὗ Ηδρτον ἴῃ δὴ ἘΡΙ5016 
ἀϑοροά ἴο [ὰς Αροβίία Βασῃδθδβ : γεῖ ἴῃ 
1ἢ15 τννοῦῖς ἴῃ 6 ὙΠΙΟΥ αἸβοΟΥ 5 σαγϑίοσι 65 
ἴὴ ἴῃς Ἰοϊίοτβ Ὁ ψΠΟΝ ἃ Ὠὐυμμοσαΐ ἰ5 ἐχ- 
ὈΙΘβδαα ἴῃ ἴ6 Οτεεκ ἰυδηβἰδῦοη οὗ δὴ 
ΟἹά Τεβιδιηθηϊ ἰοχῖ ; δηα ἢδ Βοϑῖ5 ὨΘΥΟΥ 
ἰο ᾶνε τοῆροϊθά [μαὶ [6 Οτθοῖκκ ψὰ5 μοί 
186 οΥΡΊΏΔΙ, ΟΥἴο μᾶνα βιιβρεοϊθεα πὶ οἢ 
δοΐηρ ὈᾶοκΚ ἴο ἴδ Ηοῦτον ἴῃς στουπαάς 
ἴοΥ 15 Ἐχροβίποῃ που]Ἱα σοσαρ]οῖεῖν ἀ15- 
ΔΡΡΘασ. ἴῃ ἰδίεσ Ἐδίμοιβ, ἰἴῈ 15 δὴ δχ- 
ςαρίοηδὶ τπΐηρ ἴο Βπᾶ οὔθ ψ|} ΔΗ͂ 
Κηομεάρε οὗ ἴῃς Ἡφῦτγονν Β10]6, Αηάα, 
8ἃ38 888 Ὀδοη Δἰγεδαν καϊά, 1ἃ τὰβ ἤοτη 
[86 στεοῖ ΟἹ Τεβιδιηδηὶ [δι ἴῃς 1,Δη 
ὙΘΙΞΙΟΏ5 ΜΕΙΘ τηδᾶρ6, 580 ἴἰδαὶ 1 Μψγ͵ὰϑ5 
ΚὨγουρἢ ἴῃ6 Οτεοκ Ῥοοῖϊκ, Καοσα εἰϊπεσ 
ἀἰγθοῖν οΟΥ̓́ΪΔάΙ τος γ, ἴμδὲ [86 Ομ βδῃ 
Ουτοῖῦ ἴον οθηΐυτ!θ5 οδίδιηθα 115 Κηον- 
Ἰεάρε οὔ τὰς ΟἹ Ταβίασηθηΐ, 

1ο. Ὀίζοισιος δείτυέεκ τῴε Ογεοξ αρα 
ἤζύγειν “5:16 ζες.-- ΑΕ ἃ μπχθ, ΠοΎΟνουσ, 
ἰϊ σᾶτβ ἴο ρᾶ85 ἴμαΐ βϑοὴθ ψΠο, οἰ ΠΟΥ 
τὨτουρὰι Ιηἴετοουτδα ἢ [68 ΟΥ Ά ΤΟΙ. 
ἀσαπδιηΐδηςα Μὰ Ηδῦτεν, μαὰά τῃς 
ΤΩ6ΔῺ5 Οὗ σΟΙΏΡΔΙ5ΟΏ, ὈΘοδμ6 αἀνασε οὗ 
ἃ αἀἰδδιθοηος Ὀεῦύνεεῃ [(ἢς Οτεεὶς Β1Ρ]6 
ΜΏΪΟΩ [ΠΟΥ υϑεὰ δηά τῆς ΒΙ0]6 οὗ [86 
768. Δηὰ (ἢϊς ἀϊδδγθηος αἸἀ ποί 
ΤΑΘΙΕΙΥ δῆδος (6 τοθδηϊηρ οὗ 5ϊηρὶς 
ἰοχῖ5, θξ ἴἤετο ΕΘ ἰαῦρθ Ῥᾶβθᾶρθϑ 
δηὰ ψ}01]6 ὈοΟΚΒ οοπίδιηθα ἴῃ (ἢ6 ΟἿς 
γοϊυμηθ ὙΠΟ ποῖα δρβεης ΠΌΤ [ῃς 
οἴμοι. [Ιἡ ρῥαγίουϊασ [6 (δηοη οὗ [6 
765 αἰά ποῖ ᾿Ἰποϊυσᾶθ τῃ6 ὈοΟΚΘ ΏΙΟΘΒ 
νῈ Κηον 85 ἃ 4, δῃὰ σψὶο ἢ 
ἰουῃά οχίθηϑινο ΤΟΟΘΡΌΟΣ ἴῃ [ἢ 6 (γι ϑιδη 
ΟΒυχοῖ, Ὀδοδιι56 ΠΟΥ ΠΔ6 σόα ἴο Ὀ6 ἴῃ- 
οἰυάοά ἴῃ ἴπ6 στεοῖκ οο]]οοὔοῃ οἵἨ 5Ξδοτεά 
ὈοΟΚΘ. ΤῊΪΚ 15 ΜΕΥ ἃ βίου οὗ ἴῃ6 τε- 
σαρἄοῃ οὗ [6 ΑΡοσΥρΡδᾶ τηυβὲ Ἰποϊυάδ ἃ 
ΒΙΞίΊΟΣΥ οἵ ἴῃς Οτοοῖκ ΒΙΌ]6. 

ΘΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΤΕΟΘΌΌΟΤΙΟΝ, 

ὃ 11. ῬΑΙΕΒΤΙΝΊΑΝ ΟΑΝῸΝ ΟΣ ΤῊΕ 
ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

1:. εἶδ ο.--ΤῊΕ δαυ]θος ἸηἀΙ ΔΈΟΙ 
γα δηάα οὗὨ υῃοουίδιῦ ἴῃ (86 (τ ϑιϊΔη 
ΟΒυτοΐ 85 ἴο ἴῃς ΟἹ Τεβίδμηθης Οδῆοῃ 
15. σοῃίαϊηθα [ἢ δὴ ἱπίογεϑηρ αχίσγασϊ 
ῬΓοβοσνεα ὈγῪ Ευβεριυς (Δ. Σαΐ, ἱν. 
26) ἔτοτῃ [16 Ῥγείδεβ ἴο ἃ ψουΐ οὗ Μοϊ]ῖο 
οὗ ϑαγάϊβ, γῇο αϊοὰ βοιηθνοσο δἀρουὺϊ 
Α.Ὁ. 180. [1{ ΡΡΘαῖβ ἤδῆςα ἴἢδίὶ Μεῖῖο᾽ 5 
θοοκ μαᾶ Ὀεϑθὴ ττϊτῖθη 1ῃ ΟΟΙΏΡ]ΠΙΔ ΠΟΘ 
Ψ 1 [ἢ6 τεαπαβί οὗ ἃ πΠἸδηᾶ πδτηθδα Οπο- 
ϑ'τὴ 15, ὙΠῸ πδὰ τεαυθηιν δϑκοά Ὠϊτὰ 
ἴο τγδκε 56] θοιϊοη5 ἔσο ἴδ [δ᾿ δηᾶ 
ἴὰς Ῥγορμεῖβ, οὗ ρᾶβϑᾶρθὲβ σοῃοοσηηρ 
ΟἿΓ ϑανΊΟΌ δηα σοηοογηηρ 411 ΟἿ (Δ 1}, 
ΟὨηαβίπλαβ μδα 4150 δϑκεὰ Μεῖῖο ἴο ρὶνα 
ἢ δοουζαῖα ἱῃέοττηδίίοη σΟΠΟΘΣΏΪῺΡ, 
“(6 οἷά Βοοῖϑβ;" ΠΟῪ τΙΏΔΩΥ {πεὶν 
ὨΌΤΌΘΙ δηα ναὶ [ΠΕΣ οτάσγ. 

12. Ορμποῤίοη 97. α οἰρεεῖ Οαμος 97 
ΟΣ ΙΩΓΕ.--- 6. ΤΑΔΥ Τατη τὶς ΠΘτα ἴῃ Ρά55- 
ἴὴρ (δὲ [815 αυσδίίοη οὗ Οῃδβίμηι5 565 
ταί (ῃς 1468 οὗ ἃ ἀδβηϊΐα οἱοβθεα σδῆοη οὗ 
ϑοπρίυτα Πδα [ἤδη ὈΘΟΟΙΩΘ ἔΔη}]1ᾶτ ἴο τη 6 
ταϊδα οὗ ἴῃ Ομυτγοῦ, 1 ὙΠ θῈ σϑδά!]γ 
ππηἀογοίοοα (δὶ ἤθη ἰῃ6 Ὀοοϊκ5 οὗ τῃ6 
Νον Τεβιλιηθηΐ Ογα ἤἢσγϑὶ ττιθη, δας 
οὗ ἔπϑτ βεραζγαίθὶυ τοῖρῆς θ6 νεϑῃεγαϊθα 
ὈΥ͂ ἴποϑα ψῆο Ὀδοδῖὴθ δοαυδιηΐϊθα ἩΠ ἴἰ 
δΔηα ΨηὴῸ δοκηον)θαρεα 115 ἀροϑίοϊ!ς δυ- 
τοσν ; θα. τῆαϊ (ἢ ἐοττηδίίοη οὗ ἃ ἀθῆ- 
Ὠἰϊα σοἸ]δοοη οὗ βδοσοά βοοϊίβ, δαἀσηϊ θά 
ἴο Ὧδ6 ΞΌΡΕΠΟΥ ἴῃ ΔυΓΠΟΥ ἴο 411 οἴ6Υ 
ὈοΟΚβ, οουἹὰ ποί [ἀκα ρἷδοβ υπ8}} δδοὴ 
οὗ [Ὡε ὈοΟΚΞ, [που ρἢ 11 τηαγ δε ΟΡ ΠῪ 
Ιηϊεηἀδά ἴογ Ἰοοδὶ 86, Βαὰ Ὀδοοπχα (ἢς 
ΡΙΟΡΘΙῪ οὗ [6 υπίνογϑαὶ Ομυσοῦ, [ΙΕ ἰ5 
οἶδαῦ ἴμαΐ ἴῃ τς τηϊηᾶ οὗ Οπμπαβίπγιβ, Ηἷβ 
ΟΙἹὰ Τεβίδιμθης οὐρῆϊς ἴο οοῃοὶθὶ οὗ ἃ 
ἀςβηϊῖα οΟἸ]δοἴίοη οὗὁἨ ὈΟΟΚΒ διτδηρεά ἴῃ 
ἃ ἀδῆηϊίε οΥτάδγ : δῃὰ ἢς πὶι ιϑῃθᾶ ἴο ὃ6 
αϑϑιγοά νῃδΐ ἴἤο56 ὈΟΟΪκ5 εσα δῃὰ νῇἢδῖ 
1Π6ῖΣ οχγάθσ Ιξ ΤΏΔΥ ΤΟΔΘΟΏΔΌΪΥ ὃ6 ἰη- 
ἰοιτοὰ (πὲ ἢ ΨΏΟ ἀϑκθά τῃϊς χυθβεοι 
δῦουϊ “16 οἷά Βοοκβ᾽ πδά δἰτεδαν 
ΟὈἰδἰηΘα 5: 1]ὰγ ἰηἰοστηδίίοη δρουῦὲ “ [6 
πον." 

13. 724 ἐπέ οὗ 22ε[120.---1 ΔΏστοσ τὸ 
Οπαβίηχβ, Με]ῖο, ῥγαϊβϑίηρ [868 ρίουξ 
ταοῖϊνεβ ὙΔΙΟΏ πδὰ ῥτοιηρίαα (ἢξ τε- 
αιεϑῖ, ἀθοίαγοβ ἰμαΐ Ὧ6 δὰ θδϑθη δαζηθϑὲ 
ἴο ΟΟΙΏΡΙΥ ΜΠ 1ἴ, δρᾶ 5ἰαΐος ἴμαϊ 6 
Πδᾶ {τανθ]θά ὑρ ἰο ἴῃς Ἐπεὶ δηὰ δὰ 
αττινε δ ἴῃ6 ρίδος σθοσα τ[π6 [Ὠηρβ 



ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΧΤΙΟΝ. 

Δα θδθὴ ῥτγεδοῃθά δηᾶ ἀομδ " δῃά [Πδΐ 
ἰῈ Παὰ τἋτἢοτὲ δοουταίοὶν ἰεατηθά [τῃ6 
θοοΚ5 οἵ [δε ΟἹ Τοβίδηιθηῖ, Αηά ἤδη 
ΒῈ γῖνοβ ΠΕΣ Ὡδηθ5 8ἃ5 [Ὁ]08 : ΕἾνα 
ϑοοκβ οὗὔ Μοβα5, ---- Οδη6515, Εχοάυ, 
Ιενιῦσυθ, Νυροῖθ,; ΘυϊΟΤΟΏΟΤΥ ; 
7οβῦπα [6 βοὴ οὗ Ναᾶνθ, Τυᾶρος, Κα, 
ίουῦ ὈοΟΐκ5 οὗ Κίηρβ, ὕψο οὗ (Ὁ τΟΊΙο] 69 : 
[868 Ῥοαϊτηβ οὗ αν, [6 Ῥχονετῦβ οἵ 
ϑΟΪοσθοη 4150 οδ᾽]δά ᾿γιβάοση, Εοο 651- 
δϑῖθβ, ϑοῃρ᾽ οὗἨ ϑοῃρϑβ, [00 ; ἴΠ6 Ῥτορῃοίϑ, 
Ιφαίδῃ, 7ϑγειδῃ, ἴῃς Ὑπεῖνε ἴῃ ΟἿΘ 
Ὀοοκ, δη161, ΕΖοκιοῖ, Ἐβάσαθ. ὙΤὨ15 
Ἰδὲ ῬΧΥΘΕΥ͂ ὨΘΑΙ͂Υ͂ ἄρτεαβ ψ]ἢ ἴῃ6 ΟΔηοη 
οὗ οὖγ Οδυτοῖ ; ἔοσ 7Θγεσηϊδῇ πὸ ἀουθί 
Ἰηο]υἀ θα Τιατηρηϊαϊοης, δηά Εβάγας (6 
Βοοῖκ οὗ Νεβειηϊδῃ, 50 {παῖ [86 ΟὨΪῪ Ροϊηϊ 
οἔ ἀϊθδγθησς 15 [μὲ [ΠΟΤῈ 15. ὯΟ τη ΘΠ ΟῊ 
οὗ βίου, Τῆς ΟἹ Τεβίδπηθης ὈοοκΚβ 
ἅΓ6 ὮΘΙΕῈ σΔ]Π]οα ὈΥ (Πεὶγ Οτθεῖκκ Ὡδπλ65, 
δη τῃ6 ΟΥΩΘΥ 15 ποῖ [6 βϑῖὴθ 85 [ῃ6 
75} οτάοσ, Ὅγὸ μαννα {πογοίοσα το 
Τεᾶϑοη ἴο ἰδηκ (αὶ Μεὶϊο τηδᾶς ἢϊς 
ἰἰΞκὶς ἤἄοτα ρϑίβομδὶ Κηονίεαρε οὗ ἴῃς 
Ηδερτον ΒΙΡ]ςῈ, οὐ ἴτοτλ σοηϑΌ ] ηρ ΜῈ 
ἴο56 ψῆο υϑοὰ τ, Βαῖ, 45 815 Ὡδισδῦνο 
ΠΏΡ[165, ῃ15 ἢϑι ρψίνεβ [Ὡς σοηπίεηΐς οὗ [ῃ6 
ατεεῖ ΟἹ Τεβίασαθηὶ ψὨ]οὮ ἢ ἰουηά ἴῃ 
56 ἴῃ [86 Ομηϑῦδη οπυτοθθ5 οὗ Ῥ4]65- 
[πα δὲ ἴῃς χης οὗ 15 νἱϑιζ, 

14. 7οεεῤΖι.--[Ὡϊ5 11σὲ οὐ Με]ῖο ἢι- 
Π5865 ῥὑσοοῦ [ῃδῖ, 85 Δ. 85 ἴῃς ΟἹά Τεβίδ- 
τηθη 15 σΟὨΟΘΙηΘ6α, [86 (δηοη οὗ ἴδε 
Ομηβάδῃ (υτοῖ τη ῬΑ] Θσπε ἀρτοεά ΜΙ] ἢ 
ἴμδΐ οὗ [εἰν 76 ]ϑὰ Ὀγείσεη, (Οομοογῃ- 
ἵπρ 6 Οδμοη οὗ ἴῃς [εν οἵ Ῥα] βῆμα 
τονασαᾶς [6 δπηᾶ οὗ ἰῃς ἢγϑί σθηΠΙΥ, τγῈ 
ἰἰάνα ἰηἰοστωδίίοῃ ἰῇ ἃ ραββᾶρα οἵ 7056- 
Ῥῦυ5, ν Β] ΟΝ, [που ρἢ 1 Βᾶ5 Ὀδθὴ Τα ΠΕΥ 
ᾳιοῖϊε, σδηποί Ὀ6 οχηϊτοα ἔοσὶ [ἢ]5 
δοοοιηῖ, ὅδε Ῥᾶβϑαρα 15 [Δ Κθὴ ἔγοτῃ [6 
τραῖῖϑα δραϊηβὶ Αρίοῃ, οὐ [86 δα 
οἵ [Ὡς 768, ἰῇ ψΒΙΟΒ ΤΟ βορῆι5 ἀηάσι- 
ἴΚ68 ἴο ῥῖόνε {μαΐ ἰῃ6 [6 5} τοοοσάς 
Δ16 ΤΟΣ δηοίθηΐ δηᾶ το ὑπυβ σου 
ἴδῃ ἴποβα οὗ [Ὡς Οτεεκβ. Απά οἠδ οὗ 
ἴᾷς Ῥοϊηΐϊβ ἢ8 ὑτρὲβ 15, [ῃαξ διποηρ ἴῃς 
ταῖς [6 σοτωροβιοῃ οὗ ἰβίοσϊεβ γγὰ8 
1 ΚΘῺ ὉΡ ὉΥ͂ ΕΥΕΙΥ τδῃ ΜΏΟ ἔε]ῖ ᾿πο]Πποά 
ἴο 1ἢ : ΟΥ̓ ΟὨ6 τδῃ ἴῃ οἵάεγ ἴο 56} οὔ 
8 ἸΠΟΙΑΙΎ 51.611, ὉΥ δποῖμοσ σι ἰῃς 
ΥἹΕῪ οἵ Ὑτϊπηρ ἃ Ῥδηθργτίς οὔ βοὴ 
Κίηρβ οΟΥὁ οἰ65, οὐ οὗ [πγοσίηρ ἀἰβοσεαϊξ 
ὌΡΟΠ ΟἰἶδΟΙΒ.: Ὀυΐ [δὶ δηχοηρ [Π6 [65 

1 Φομηα ὙΕΙ͂ δησίεπί δας μου [65 ἴοσ ἴδε ἰοχὶ 
Τονιτἰοὺς πη ΝΟΙΌΟΙΒ. 

Χν 

[Π6 ἰτατηϊηρ οὗ Βἰβίοσίοδλὶ σεοοχὰς γὰ5. 0 
νοΪυηῖθοσ ψοῦκ, μὰς ψὰ5 ἴῃ6 βρεοῖδὶ 
βυδβίηθ85 οὗ [η6 ῥηδϑίβ δῃηά ρσορβδίβ; δῃὰ 
ἴ86 (Δἢ1] ῥγεβεσνδοη οὐ (ἢ ἱγαῖῃ 
ΤΟΙΣ ΟἿἹῪ οὔ]εοῖ. Απᾶ ἢδ ρΌ65 Οἢ ἴο 
ΒΔ, “ἘῸΓ ψ͵ὰ ἤδνα ποῖ [πουβαηᾶς οὗ 
ὈοΟΚΕ ἀϊδοοτάδης δῃὰ Ἴοηῆιοῦηρ, δαΐ 
ΟἾΪ ὑσοπίγ-ῖννο, σοηϊδιηϊηρ ἴῃ 6 τεοοτά 
οὗ 411 {ἰπ|6, ψ ΒΟ μάνα ᾿05}}}7 ὈΘΘῺ 
ὈεΙονεά το Ὅς ἀϊνίηθ. Απᾶ οὗ [ἢ656, 
να ἃ16 ἴῃ6 Ὀοοκο οὗ Μοβοβ, σις ῇ 
Θδμῦταος ἴδ6 αν δπᾶ ἴῃς ἰτδαϊοη οὗ 
[6 ογτθδοη οὗ τπηδῃ, τεδορίηρ ἴο [δ6 
ἀεαῖῃ οὔ Μοβεβ. Τῃ15 ρεποᾶ ἰ5. ΠΕ6 
5ῃοτί οὗ ἴἢτεε [πουβδηα γεαῖβ. Αμηά ΠΌΤΩ 
[η6 ἀφαῖῃ οὗ Μοβες ἄονῃ ἴο ἴδ τεῖρῃ οὗ 
Ατὐΐδχοσχοϑ, Κιὴρ οὗ Ῥεοῖβῖα, ψῇῆο 500- 
οσοαβαρά Χογχοϑβ, ἴῆ6 ρῬγορῃδῖβ ῆοΟ οδὴθ 
αἴϊοσ Μοβεβ τεϊαϊθα τς τπϊηρβ ἄοῃςσ ἰὴ 
ΤΠ6ΙΓ γηθ5 ἴῃ διστίθθη ῬΟΟΚβῚ ὍΘ σο- 
τηδ᾽ ἷηρ ἔουγ ὈΟΟΚΘ σοπίδιῃ ΠΥΠΊη5 ἴο 
Οοά δῃηᾶ ργαςζίοδὶ ἀϊγθοῦοῃϑ ἔῸΣ τθῃ. 
τόσα ἴῃς {ἰπ|6 οὗ Ατϊαχοῦχοβ ἴο Οσ ΟὟ 
τσηθ, δδοὴ δνεηΐ ας θθθ στϑοογάρά, μυΐ 
[86 τοοοσάβ ἤᾶνα τοὶ Ὀξθῃ ἀδεπχρά 
ὙΟΤΓΏΥ οὗ [86 βαΐὴθ οὐδαϊξ 45 ἴβοβα οὗ 
ΘΑΙΠΟΥ ἀαῖε, Ὀδοδιβα ἴῃ6 ὄχδοὶ βισοθο- 
5οὴ οὗ [86 ῥσορῃεῖβ νγὰ5 ποῖ σοῃημπεα, 
Βυϊ ψμαΐὶ (Δ ψὰ ἤᾶνα ρῥ]δοβά ἴὴ οὖσ 
ΟὟ ΤΠ ΙΠρ5 15 566 ΠΌΤ ΟἿΓ σοηάαοῖ : 
ἴοσ ᾿βουρῃ 50 ἰοὴῷ ἃ Ἐπη6 Βᾶ5 ΟΝ 
ῬΑΞ556 (1, ὕὩ0 ΟἿΘ [85 ἀαγϑά εἰἴποῦ ἰο δάά 
δΔηγίηρ ἴο [Πδπ οὐ ἴο ἴακα δηγυίῃηρ 
ἴτοσῃ [Π6Π|, ΟΥ̓ ἴο Δ]ἴ6Υ δηγίηρ. Βαϊ 1 
ΤΟΥ ὉΡ τ 7 6τν5 ἔτοσα [ΠΕΣ νΟΙΥ ὈΙΤΉ, 
ἴο ταρατὰ ἴἤθτὰ 845 ἄδθοσθοβ οἵ Οσοά, δηά 
ἴο δριάθ Ὀγ ἴβϑιω, δηά 1 πεϑά ὃς ρ]δάϊγ 
ἴο ἀΪς ἴοσ με.) } δ γζοῦβ οἢ ἴο 580 
ΠΟΥ͂ οἴἴδηῃ [εν δά ρίνθηῃ [ΠΟΥ [ἴνῈ5 ἴῃ 
ἀείδηος οὗἁ {6 }]Ὶ βδοσεα θοοῖϑ; δηά 6 
8515 μὲ τοῖς νουϊὰ ἀϊδθ, οὐ ὄνθῇ 
Βυῦγα ἴο ἃ {ΠΠῆ1ηῷ 1ο55, ἰῃ ἀεδίθηος οἵ 
ΔΩΥ͂ ὍΟΟΚ οὗ δ15; ΔΥ, ὄνεὴ οὗ ἢϊ5 
016 Πτοταῖυσαο. Απά τὴ ἔδοϊ ἴῃ 6γ6 νγὰϑ5 
ὯΟ ΤΙΌΔΘΟη ΜΨΏΥ ἢς βῃουϊά. Ηδΐδ Κηὲν 
ταΐ 186 δυΐμοῦβ οὗ 15 Ὀοοΐβ τοῖα εδοῇ 
ΟἹ ΒΙ5 ΟὟ ΙΏΘ͵Ε τηοοη, δηα {Ποῖα νὰ 5 
ὯΟ χϑᾶβοη ἴο (ϊηἰς [ῃ6 δηοιθαὶ ἡ ΟΙ5 
ΤΏΟΓΙΟ {ΓυβνοσΓὮΥ ἴδῃ (ἢ6 τηοάσγῃ, 8Ο 
ΠΟΙΟΙΠΟΙΒΙΥ τοῖα ῬΟΟΚ5 στο κ ϑϑὶγ, ἀρουΐ 
(Ὠϊηρβ (ΠΟΥ δά πο μ6Γ 1 Π6556 4 [Ποτη- 
56Ϊνεβ. ΠΟΥ ΚΩΘΝ ἔοῖὰ δυο ητς 1ἴο τς 
τηδοη. 

15. ως οΓ ἑἀρι  νέμρ 156. ἐυεργ- 
Σ Ορμέ, “21.071.5) 1. 8; ἩΥεΞιοοίί, Φιδίς ὑε “26 

Ολωτεολ, Ῥ. 26. : 



χνὶ 

Ζτυο δοοᾷς ΚΓ 7ρεεῤλμς.--- [οβερῃυ5. ἀοε5 
ποῖ πᾶη6 Ὧ᾽1᾽ῚΆ5 νδηίγ-ῖνο ὈοΟΚ5; Ὀαὺῖ 

“1815 σουηΐ οὗ πυοηίγ-ῖννο ὈΟΟΚΚ5 δοροτά. 
Ἰὴρ ἴο ἴδ6 πυροῦ οὗ τὰς Ἰείζοσβ οὗ (ἢς 
Ἡδοῦσχονν δἰρῆδθει θδοδῆθ 5114] Διηοηρ 
τὴς εν; δηᾶὰ νὰ οδὴ οδίδίη {ΠΕ ]Ὶ 
ὭΔΙΩΘ5 ΠΌΓΩ ΟΙΠΟΙ βοιτοεβ, οὗὐ ψὩ]Οὴ 
ἴγο ἰῃ ρδιίίου δ ἄξδβεσνε διε, 
Ομρεῃ ρῖνεβ (86 115ὲ οὗ ἰῃ6 ἱπεηίυ- 
νο ὈΟΟΚΒ ἴῃ ἃ Ρᾶββαρε ῥτγεβεσνεα ὈΥῪ 
Ἐυβερυ5 (ἀν. Ξαωώ, νι. 25); δῃὰ 
7εγοσας ρσῖνεβ [ἢ6 παηηεβ ἴῃ ἴῃ6 Ῥγεΐδοβ 
ἴο ἢὶ5 [,Δἰἱὴ ττδηβίδοη οὗ [86 ΒΙΡ]6, 
οΔ]1εἀ τμεὲ “ Ῥτοϊορι5 (αϊεαίι5.᾽ γε πᾶνε 
(05 ηο ἀπο Ἰὼ ἀσδηϊηρ [6 σδηοη 
οὗ ]οβερῃυβ. ὙΒοΙα οδῃ Ὀ6 ΠΟ αιεβίοῃ 
δῦουϊ Ὠϊς τοὶ αἰνιϑοη, [6 ἄνα ὈοοΟΚϑΚ οὗ 
Μοβαβ; δηά [Ὡς ἔουγ οὗ ἢϊ15 ἰδϑὶ ἀἱν 5] 0 ὴ 
ΔΙΘ ὯΟ ̓ ἄουδι τῆς Ῥβδὶπης οὗ Ὠανὶά, δηὰ 
[86 ἴἄτεα.. ὈοοκΚς Δϑορεα ἰο ϑο]οπίοῃ, 
ΓΒ6 ὐἰγίδοη ἴῃαΐ τϑυγδῖῃ ἢ [ΘΓΟ Θ᾽ 5 
Ιιξὶ δῖα 7]1οβϑῆυα, ]1υᾶρε5 δηὰ Ἀπ, 
Θάτηθεῖ, Κίηρθ, [βϑδῃ, Τεγεσαϊδῃ δηά 
1,Αταεηϊδίοηβ, ΕΖεῖπεὶ, ([μ6 ὕνεῖνθ ΤΑΪΠΟΥ 
ῬΙΟΡΒοῖΘ ἴθ ΟὯ6 ΒΟΟΚ, ]οῦ, [θδηὶεὶ, 
Ἐκάταβ, Ἐβίμεν, δηὰ ΟἸΒτΌΠΙΟ]65. γε 
ἢᾶγθ ὯῸ ΤΕᾶβοΟυ ἴο πηδρίης [μαῖ ἴΠ6 ]15ὲ 
οἵ Ϊοβερῆυβ νᾶ5 αἰ σθηΐ, 

16. 7: ἐλεον απα ἦε 2γασξίω οὗ 7956- 
2ἦι5.---ἶἴΊ ἀρρθαῖβ ἔτοιῃ [ῃ6 οχίταοϊ 7π5ῖ 
αυοίεά, [δἰ Βε51465 ἴῃ πνεηίγ-γο θΟοΟΚΚΚ 
ΨΒΙΟΩ Ποβορῆυ5 δοσουηϊθα βδοσθα, 6 
Κηδν οὗ οἴου εν ]ϑ ἢ ὈΟΟΚΒ, οσοτηροβοά 
Ἰαῖοσ ἴδῃ ἴῃ6 [τὴς οὗ Ατίαχογχϑβ, ὙΠ] Οἢ 
Ὠ6 ἀϊά ποῖ Βο!ά ἴῃ [ἢε 54π|6 σοῃβι ἀθτὰ- 
ἰἰοῃ, [{ ἄδδεσνες ἴο 06 τηθη!οηδα [Πδῖ 
1 τὸ μδᾶ ποῖ [815 ὄχρ οἱῖ βἰδϊεσηδηΐ οὗ 
[ῃ6 ἀϊβογθηοθ ΨΏΙΟΒ Το βθρῶυς ρυΐ Ὀ6- 
ἴνδοῃ [ἢ6 ἔνο οἶδαϑβθϑ οὗ Ὀοοῖ5, δηά ἢδα 
ὈΘΘῺ ἰοἐξ ἴο ᾿ηΐδσ 1.115 ΤΠ ΘΟΙΥ ἴσου ἢ]5 ὑσδο- 
τος, γα τρις μᾶνα οοῖηθ ἴο ἃ ἀϊβεγθηὶ 
ὉΟΠΟΙυβίοη. ἿΙῺ Ηϊ5 δοσουηΐ (4.2. ΧΙ, 
1--5) οὗ [6 τείυσῃ οὗ [86 Το ν5 οτη [ἢ 6 
σΔΡανγ, 6 Ομ ΘΗ [Ὸ]]ονγβ, ποῖ [ῃ6 
σδηοηϊοαὶ ΒΟΟΚ οὗ ΕζΖτα, Ὀυϊ ἴῃς 8Δρο- 
ΟἴγρΡ8] ΕἸσϑῖ Βοοῖκ οὗ Εβάγας, [6]}]Ἰὴρ ἴῃ 6 
Β(ΟΥΥ ὈΘΟυΪ ΑΓ ἴο ἴῃδὲ ὈΟΟΚ, οὗ ἴ[Π6 οοῃίαϑί 
μεύχψεεῃ ἴΠ6 ἴτε γουηρ' τθῃ ΠΟ ΨΈΓΕ 
τοῦδε οὗ Κίηρ Παγ 55 συγ, [Ιῃ 
16] [ῃ6 βίοιγ οἵ Ηδιηδῃ δηῃὰ ἘβίθοΥ 
(4422. χὶ, 6), Β6 ρῖνοβ αἵ Ἰεηρίῃ ἃ Ἰϑιζου 
Ὀεασίης ἴδ6 δά οἵ Ασίδχογχαϑ, [ἌΚθῃ 
ἔτοτα ἴῃ ΔΡΟΟΙΎΡὮΔΙ Δα ἀϊΠοη5 ἴο (με Βοοκ 
οἵ Εβίμεσ. Αηά ἴῃ ἢ15 δοοουπί οὗ Τἀ45 
Μδοοδθδυβ (4522. χὶϊ, χ᾿11.) ὯΘ ΘΠΊΡΙΟΥΚ 
ἴῃς Εἰτϑοὶ Βοοκ οὗ ἴῃς ΜδςἼοδθεεβ. ΤῊϊβ 

ΘΔΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΕΧΔΙΏΡΪ6 ἴθδοῆας τ18 ἰΠ6 ὨΘΟΘΘΘΙΥ οὗ ἀϊ59- 
στο ηρ᾽ ἴῃ ΟἴΠΕΓ οΑ565 θῦνε ὑσοοίβ 
ΜΏΙΟΝ ΤΘΓΟΙΥ ΘϑΔ 158 (Πδὲ ἃ ὙτΟΥ γα5 
δοαυδιηίοα σὰ ἀϊδρυϊεα Ῥοοκο, δῃὰ 
Ῥτοοῖβ ἰμδὶ ἢ6 ἀβοθ6α ἴο [Π6 πὶ σΔ ΠΟΙ ΟΔ] 
δυϊβοτγ. 

ἡ. «Αἀργεενιομΐ ας 10 166 (αμορ δεξζυσεε 
ζἦε Οὐγίεπαης απα ἐλς ες οὗ αἰ 716, 
- ΤΙ δρτθεγηθηὶ οἵ [λ6 ὕδῆοῃ οὗ Με]ῖο 
ψΊ ἢ τῆδι οὗ Τοβερηυβ ῥτοναβ {πα ἰδία ἴῃ 
τῆς 5εοοῃά οσδηῖγ ἴΠ6 ΟΠ ΞΔ οὗ 
ῬΑ] βῦπε ΕΓΟ ἴῃ δι δίῃ 4] ἀρτθογεηςϊ 
ψΙ τοῖν 7 5 ἢ ὨΘΙΡΏΡΟυΣΘ 85 ἴο [δε 
ΟΙά Τεβίδιαθπὶ ὕδῆοθ. ΤῊ15 15 ΟὨΪΥ͂ 
νμαΐ τορος πᾶνε θεέ ἐχρεοῖεά, βίηςε 1 
15 ἰδίῃ το ἴΠ6 Νεν Ταβίδιηθηΐ, (μα 
οὺγ Ι,οτὰ δηά Ηϊς δροϑίΐεβ ἢδα ηο αἰ θέεσ- 
δος σι τς 7εν5 οἡ [ἢ]5 βυρ]εςΐ οὗ 
ἴῃς. Οδῆοῃ. [Ἃἢ δυεῖν ρμᾶῖὶ οὗ [86 ΝΕ 
Τεβίδιηεηϊ [6 δυϊποῦ οὗ [86 5αοτεάᾶ 
ὈοΟΪ5 οὗ ἴ[ῃ6. πδίοῃ 15 δβϑιθα 85 υη615- 
Ρυϊοά ; δῃηά [ἢ 411 σοῃίσουθοου σῇ [86 
7ενν5 ἔμεβα δοοῖκβ 88 ΘοτηΤΩ ἢ στουηά, 
Ουγ [μοτὰ ἀρρεαὶβ ἴο ἴμεϑε ϑοπρίυγεβ 85 
ἰοϑεγιηρ οὗ ΗΠ, 56}Γ (Ἰ ἢ ν. 390). ΤΒς 
ΑΡροβίὶς Ῥδὺ] δηυπιεσγδίεβ 1 ἃ5 διωθηρ 
[ῃς Πιρῃδβδὲ ρηνιερες οὐ ἴ6 7Ἐν]5ἢ 
ὩΔΌοΩ [ἢδΐ ἴἰο ἴθι δα δε σοταηεα 
[86 οτδοῖεβ οὗ (οὰ (Εομ. 111, 2. Νο 
Ὠϊηῖ 15 σίνθη, ἴῃαῖ ΤΕΥ δά Ὀδθηὴ υἡ- 
(ΑἸ 1] ἴο {πεὶγ ταδὶ ὈΥ δάἀάϊηρ ἴὸ οὐ 
ΒΡ τα οὩρ᾽ ἔσο [ἢ6 5δογεα ἀδροϑὶξ, 
1 ψαγα ΟἿΪΥ Ῥτοροβθά ἴο ἴζδος ἴῃ6 

Βἰβίοιγ οἵ (ἢΞ. Ηεῦτεν ΒΙΡ]6, ἴὰ6 Ἰηναβε- 
δαῖΟΩ, ταρῖ βῖορ δ 1}}15. ροϊηὶ, ἔογ ἴ6 
16. ἴο [15 ἀδὺ σουηΐ ὯῸ ὈΟΟΪ5 85 
ϑδοχοα Ὀυΐ [ποκα νΏΟἢ ἡ γα σονοσοησδά 
ἴῃ τῆς {{πὶ|6ὸ οὗ Τοβερῆι5. Α ἔδν οὗ ἴῃς 
ὈοΟΚς ΜΏΙΟἢ γα Κηον 85 Αροοσῦρῃᾶ 
ΔΡΡΘΑΙ ἴο ἢᾶανα Ὀδθὴ ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ πτιτῖθη 
ἴη Ηδῦτεν, Ὀυϊ [ΠΟῪ πᾶνε ποῖ Ῥθδῃ 
Ῥτγοϑοσνθοα 1 [δῖ Ἰδηρσιδρθ, ΠΟΥ ἀο {ΠΕ Ὺ 
ΔΡΌΘΔΑΓΙ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἤᾶνε Ὀδθη 5εῖ, ΌΥ ἴμοβα 
ΨῈ)Ο υδ6ἀ 1{, ΟὨ 8 ἰαν6] ψ ἢ [Π6}Ὁ δηοϊθηΐϊ 
βαοσϑα Ὀοοκβ. ὙὍμε οΪἷαὶπηβ οὗ [με ῬοΟΚΒ 
“4116 ΑΡοοτγρθα ἀσροηά δἰ τοσεῖθοσ οἡ 
106 ῥΪδος ψΏΙΟΒ. [Ὡε5εῈ ὈοοΚβ ἑουπᾶ 1η 
[86 Οτεοῖκς ΒΙΌΪε ; δηά {πογείοσα 1 Ὧδ5 
ὈΘΟΟΙΊΘ ὨΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴο 5ρεᾶῖκ οὗ [Π6 ΠΙ5ίΟΥΥ 
οἵ (παῖ ἰτδηβϑἰδῦοῃ, δηά οὗ 16 δυῖϊδοιίν 
αἰιπραυϊδά το 11 ἴὰ [6 ΟὨτσάδη Ομυτο. 

18. Ογίρὶ» οὐ ἦε ϑεῤέμαρίρ.---- ΑἸ] δαῖῃο- 
ΤΙ 65 ἄρταα ἴῃ πδιηϊηρ ΑἸοχδπάτσίβ 45 ἴῃ 6 
ὈϊὨρίδος οὗ ἴῃς ατεοκ ΒΙΡ16. Μοηὔοῃ 
Ὧδ5 ἰτοδαγ Ὀδθεῃ τηδάς οὗ [6 συ ες5 
οὗ ]ετγ ΏΟ τεβ ἀθα ουϊβιάς [ἢ Ἰγηϊῖ5 οὗ 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(8ὲ ΗοΙΥ 1,Δηλα, δῃηὰ ψῆὴο οῖηθ ἴο Ὀὲ 
ἸΘΟΒΏΙΟΔΙΠΥ Κηουγῃ 85 “ [ῃ6 Ὀ᾿Ι5ρουβίο 
(η διασπορά : 566 ΤΟ ΥἹ], 25 ; [2765 1. 1). 
ΤῊΙ5 “ ὈΙΘΡΟΙΒΙΟῺ " δά σδηΐγος ἴῃ ΒαΡγ- 
ἰοηϊδ, ἴῃ ϑυτία, 'ἴπ Εργρῖ, δπὰ σὰ τῆς 
ἰλοὶ οὗ ἴμεθε ψὰ δὲ ἤδσα σοῃοοσζηθά. 
ΟΥ 411 ἴῃς 7Θνιβἢ ἰοσείρῃ βει]θιηθηῖς 1ἰ 
νὰ5 ἴῃ6 ρτεδίθβδί, ῬΟββιΥ 1πὰ ὨΏθ 5, 
ἙΟΠΔΙΏΪΥ ἴῃ ἰηβυεηοθ. ὙΠ 1ενγ8 μαά 
τεοοΙ να Ἔν ΕΙΥ ἐποουγαρθιηθηῖ ἴο 5616 ἰὴ 
ΑἸοχδηάσα, δηᾶ ἢδα ἰδγρεὶγ ναὶ θὰ [Πϑτη- 
5εἶνοβ οὗ 1, ῬΏΙο 16}15 τῃαϊ 1ῃ 5 πη 
[86 [Ἔν 15} ἸὩΒΔΡΙΔηΐβ οὗἩἨἉ« Τὴ6 ΟἿ πυτη- 
Ὀετοά 4 τ] ]Ποη, ἀπὰ [μαὲ (ΠΟΥ οσουρὶοῆ 
ΔΙπηοϑὶ δχοϊαϑίνεῖν ὕνο οὗ [86 ἔνε ἐ15- 
ἱποῖ5 ἰηῖο ψΒιοἢ τῃ6 ΟἿ νὰβ5 αϊν!ἀεά, 
αῃηὰ ψογα ποῖ δϊοροίμοσ δυβθηΐ ἤότὰ [Πς 
τε ΔΙ Πρ αἰἸπίοῖΒ.Ύ. ΤΏ αυάτίεῦ ΠΟΥ 
ΟΟΟΌρΙΘα τγας οἷοβα ἴο {Π6 τίνοσ, τηυςἢ οὗ 
(186 σογητοσοα δίοηρ ΨΈΟ. γᾶ ἴῃ ΤΠΕΙΓ 
μαηᾶάθ. πα τΩΔ]ΟΠ οὗ ἴδοι υϑθἀ 
ατεοκ 85 [πε Ιδῆσυαρε οὗἉ [ΠΕῚΣ ἀ41}γ ᾿ἰδ, 
δῃὰ τοδαᾶ ἔπεὶσ βδοσεα Ῥοοκβ ἴῃ ἃ ατθοῖκ 
[ΔΗΞΙΔΙΊΟΏ, 

19. 724 “107. Ζοϊ] ὧν ἐλε ςο-«αζε 41γ1:- 
ἴκας.--- (ΟΠ οοσηϊηρ [ες οτἱρίη οὗ [ἢ15 νο- 
5:01, ἃ Τϑ τινα] ]οῦ5 (416 νψὰ5 ἰοΪ4, πη ἢ 
οΔπῈ ἴο Ὀ6 ζ,ΘΏΘΓΑΙΥ δοοορίθα, [19 
ΘΔ1]|165ὲ ἕοστη 15 ἴο Ὀ6 ἰουπά πῃ 4 Ἰεἰῖεῦ 
Ρυτροπίηρ ἴο ὈῈ τύ7υϊτίθη ὈΥ Ομ Αγϑίθδϑβ, 
Δῃ ΟἴἶσοΥ 1ηὴ [Π6 σουτί οἵ Κίηῃρ ῬιΟΙΘΠΩΥ 
ΡμΙδάοΙρυβ, (με βθοοηά, δηά ρϑιθαρβ 
ἴδε τηοβὶ (ἰἸβηρι 5η6 4 οὗ ἴῃς ῬιοΟΙ]ΘΠΊ165, 
ΠΟ τορι οα Β.Ο, 284-246. ΤΈΣ Ἰοξίοῦ 
τεϊδῖες τῃδί [ἢϊ5 Κιηρ, μανίηρ ἰουπάδά 
ἴη6 ςεἸερταῖθα Εἰ γασν δὲ ΑἸοχδπάτσία, ἔοὶς 
ἴῃδί ἢϊ5. σο]]θοϊΐοη πνουἹὰ Ὀ6 ἱποομλροία 
{τι ἀϊά ποῖ Ἰηοϊμ δ [ἢ Ἰαῖνα οὗ ἴῃ [6 ν8, 
οἵ δε ἴλπηθ οὗ ψὩϊοἢ ἢς μαὰ μοατὰ ἔγοτῃ 
᾿5 ΠΡτατίδη, Απά ἰξ ροθβ οἡ ἴο τε]], 
δον ἴῃς Κιηρ δοαιϊτεά [Π6 ἀφϑιγοα νο]υ πα 
αἴ ἃ οοδξ ὉΠρΔΙΔΙ]6]6α ἴῃ ἴ[ῃ6 Ὠϊδίοτυ οὗ 
ΠΠΠΘΓΑσῪ δηΐουρσῖβθ. 8 τὲ ἰο]ὰ ῃδῖ, ἴῃ 
ΟΥΘΙ ἴο σοπμοϊ! ας [6 νου οὗ (᾿ς 
]εντβ ἴοσγ τἰῃ6 τεαιδϑὶ ῃΒῈ ψὰβ δῦουϊ ἴἰο 
ταδῖο, ἴῃ 6 Ἰἥπρ' θαρδὴ ὈΥ Ῥτοοϊαϊτίηρ [ἢ ς 
ΠΡΕΓῪ οὗὨ Ἔνετυ [ον 5} σαρίίνε ἴῃ Ὠ15 4ο- 
ἸΠΠ]ΟΏ 5, ὈΑΥΙΏΡ᾽ ἴηΠ6 ΟὝΏΘΙ5 20 ἀΓΔΟ ΓΔ 6 
ίοσ ἐδ ο ἢ ἰανε. Τῇ ὨυΡοΓ οὗ σἀριῖνεβ 
᾿δα ῬὈεδϑη οδ]Ἱουϊαῖϊθὰ δἱ οὐδϑὺ Ἷὶοο,οοο, 
δηὰ ἴῃς εβεϊμηαϊθα οοσὶ οὗ τϑἀθιηρίοι 
ΝῺΒ ΟΥ̓ΕΙ 400 ἰΔ]εηΐςβ ; θυΐ 45 ἴῃ Κίηρ ἴῃ 
ἢ ΠΣ Ρασα γν ἱποϊθάεα ὄνθη ἴμ6 βυοκίησ 
οὐ] τε, ραγίηρ ἴοσ ἤθη δὲ ἴῃς σαῖς οὗ 
δά] 15, ἴῃ6 5θπ| δοίυδ!]ν βρθηΐ σε ]εὰ τὸ 
θόο τα]επίς, Ηδ (βδὴ 56πΐ δὴ δηλ ρΆσ5 Υ 

ΧΥΙ 

ἴο ΓΘγυβαίοη νι ρ᾽ῆς οὗ ροϊᾶ, 5] νου, 
8 Πα ῥγεοίουβ βἴοῃμε, οἡ αι δ5 ᾿Ρετγαὶ 
ἃ. 56416, Ὀσδγίηρ ἴῃ6 ΠΙρΡῺ ῥηδϑὶ ἴο βεηά 
Ὠΐτη βονθηϊγ-ῖνψο οἰ ἄθυβ, 51 χ οὐ οὗ δδοὴ 
{π|06, ψῃο 5μου]ά τηαᾶκο ἴοσ ἢϊπὶ ἃ δι} 81] 
ἰδ ϑ]αϊίου οὗ ἰδ6ὲ Θν]ϑἢ ἰατθ. ὙΤΒῈ 
Ἰεϊογ τοϊαῖες [δαϊ (15 τϑαιθϑὶ τὰς σοση- 
ΡῬΠΘα πὶ, ΙΕ ρῖνεβ [6 παιλδβ οὗ [ῃ6 
6] ἤἄθτς βϑηΐ : 1{ [6115 [Π6 ΞΡ] Ἰα δηΐουῦ- 
(αἰηταθηΐῖ ρῥγονι θα ἴοσ ἴθ ἴῃ Ἐργρί, 
δηά [6 τηαρηβορηΐ δες 1} ΒΟ ἢ ΠΟΥ 
ΕΓ τανατάθαὰ οἡ ἴῃ6 σοπο]ϊυβίοη οὗ 
{Πεῖγ σοτκ ἢ 

20. Ζα77 1»ι2᾽ουεγμθηῖς οη ἐλαξ 5207γ. 
--ΤῊς βἴοσυ 85 οὐἹρΊηΔ Πγ ἴο1 4 ψοηΐ 0 
ἔστ Ποσ (ἤδη [ἢ15.; θαϊ δὴ ᾿ρτονοχηθηῖ 
5. ΘΟ] ΘΏΠΥ τάς το 1ὃ οδίαϊηδά ροΏσΘΓαὶ 
οτεάβθηοθ. 1 νψὰβ αἱ ἴ[μαϊ [86 Κίηρ, 
ΜΒ ηρ᾽ ἴο [ο5ι ἴῃς δά 6} γ οὗ [η6 βενεηῖγ- 
ἴνο Ιηἰεργαίεσβ, ἰοοκεά {πδη} ἘΡ Ιῃ 
βδραζδῖίβ ςε]]ς : δηᾶ [ῃδΐ αἰϊζοσινασγαάς ἤθη 
ΠΟΥ οδὴς ἴο σοιῆρατε ἴῃ 6 {τη 5] Δ ] 0 ἢ 5 
ΜΘ. δας δα τηδας βϑραζαΐθὶυ, [Π6Υ 
ΜΕΙῈ ἰουπμᾶ ἴο ἄρτθα ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 56ῃ586, 
μυϊ ψοτὰ ἔοσ ψοτᾶᾷ, τῆϊς 5ἴΟΥΥ γγὰϑ5 
Κηονῃ ἴο ῬΒΠο (24 2, ἴος. 1..). 1 
νὰ ο]ονοὰ ὈΥ Ισϑρϑοι5 δηά βενθσαὶ 
οἴμου Ἑδίμεῖβ οὗ τὰς Οσμυτοῖ. [υ5η 
Μαγίγσ μδά ὄνϑὴ Ὀδθὴ βῆδενῃ δἱ ΑἸθχ- 
αηάτια τἢ6 ς6}15 ἰὴ ψΏΙΟΣ ἴθ6 ψοτκ δα 
ὈδΘῃ ἀοηθδ. 

21. Πα πος ολαγαςζο ΟΥὙ ἐλε τσλοίε 
5107).--Ν ΒΕ ἴῃ ἃ τοῦτα σΠΕς Δ] ρα ἴῃ 6 
βἴοσυ Ἵδῖηδ ἴο Ὀ6 Ξου 566, 1 γᾶ5 Τουμα 
[Παὶ ἴῃ 115 αι] 6ϑὲ ἔοστῃ 1 ΠΔα ἠοῖ Του- 
ἰδη6α ΔῺΥ τηδηϊοη οὗ ἴῃ6 βαυθηΐ (6115, 
δΔη4 ἰῃποτγεΐοσα ἴθαὶ ρατὶ οὗ ἴῃ 51.017 ᾿γᾶ5 
οἰδασοά δαῦ 85 ἃ ἰδίεσ δ 6} 5 ῃτηθηΐ. 3 
Νοχῖ ἃ ννὰ5 βθδὴ ἴἢδϊ [6 ϑίοτῃ, βύβῇ ἃ5 
το] Ὀγ Ατβίθαβ, Ῥθδὺβ [86 τηϑυκβ οὗ θείην 
ΘΠ Βοα ψ]ἢ το ΒοΙΠ015 ΟΥ̓Δ ἢ- 
ἰαϊϊοη---ἰῃς ΟΧιγδ συ Ὺ Ρῥτοδιδίοα οὗ 
ἘΘΑΘΌΓΟ, ΠΟΥ Θχδιρ]6, ἰδυϑῃθα οἡ ἴδ6 
Δοσοιηρ 5ῃπηθηΐ οὗ [6 ψόοτκ Ὀεϊηρ υἡ- 
||κα δ υτηρ γα τοδᾶ οὗ ἴῃ γϑαὶ ἢ βίοσυ, 
Ὀυϊ πδίυγαὶ! δηουρῇ 10 ἃ σοϊήδῃςθ, ἴῃ 6 
δυῖθοῦ οὗ τ ]οἢ οδη, δὲ πῸ οοβὲ ἴο Ἠϊη)- 
561, ΘΠ ΟΥ̓ 815 σματδοΐουβ ψ ἢ ου μα ]655 
ΤΊ ἢ 65. 

1 ΤΠ ]οεϊος οἵ Ατίβίθας 5 ρτγϊπίθα Ὁγ Ἠοάγ, 
22ε διϑίήογεν; ἐεχεδες ογίσίμαίἐδη. - 

3 ἐς Νρβοῖο 4υ͵ἱβ ῥτίηλιβ δυςίοσ βερίπαριηί 
6] 1υ1]45 ΑἸεχαπάγίις πηεμδοιο βδὺ0 Ὄχβίιχοτῖ, 
φυΐθυ5 ἀϊνἰϑὶ οαάεπὶ 5Ξοτρ ἀγαηΐ, σαπὶ ΑΠβίεαβ 
ο)υβάσπι Ριο]επιρεὶ ὑπερασπιστής, εἴ τηυ]ῖο Ῥοκῖ 
[δῖρογα οβερῆυβ πἰ8] (α]ς γεϊαϊεσαι." (Ηΐετομ. 
Ῥγαῦ ἐμ ΔΖ επί) 



χνυὶ ὶ 

22. 7ογε 2γοδαξἠε σεζοι οὗ “ἦε ογίρίμ 
97 “ἦε δεῤέμαρτρ.---- ΕἸ ΛΑΠγ, τ[ὴ6 ΔυιΠοσ 
ἴου [Π6 5(οΟΥΎ Ὀεΐηρ ἰουημὰ ἴο Ὀ6 ΘΠΌΓΕΙΥ 
ὈΠΙΓΟΒΌΟΣΓὮΥ, τηοάδσγῃ οὐ Εἰς σηὶ τα͵εοῖβ 
1ξ δτορεῖμοσ, δπὰ τερασγάς [6 ατεεῖ ΒΙΡὶε 
85 ΠανῺρ ηΟΐ ΟΥρίηδἰ66 1 ΔΩΥ τογδ] οοτη- 
τηδηᾷ, θαΐ 45 Ὠδνηρ 5ρταηΡ ἘΡ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
[ὰς νδηΐβ οὗ [6 ζῆΔηγ ᾿πουβαπαβ οὗ } ενν5 
ἍὮΟ ταϑι θα ῬΕυΔΉΘΠΓΥ δὲ ἃ ἀϊδίδῃμοθ 
το [μ6 Ἰαπμα οὗ [θῖν (αι 6γβ, δηα γὯο 
ΒΑ ΙΌ4}γ υϑεα Οτεεκ ἃς ἴὴ6 ᾿ἰδηριαρα 
οὗ [εῖν ἀδν 16. ὙΠεβε ἰοσγεῖρη [65 
Ϊῃ ψοϑ] ἢ δηα ὨυΤ εΙς συγραϑθαα [ῃ6 
Ῥαγθηὶ βίοοϊς ; Ὀυΐϊ {ΠῈγ 41} Ἰοοκεὰ ἴο 
]επιβαίθμι 85 {πεῖν σοὶ] ρίουβ σθηῖτο. Κν6 
Κηον, ἴτοπλ Αοῖβ 1ἴ, σ.΄τ-Ὶ, ψμδΐ τ]}11- 
τυἀε65 οὗ [ποτ οΟἸ]εςοϊεἀ ἴο οοἸεῦταῖς [ἢ ς 
ξαβῖβ δῖ 7 6154] 6), δηα, ἔσο Αςῖϑ νὶ. 9, 
[αὶ ἴμετα οῦα ἴῃ [654 16 πὶ ΒΥ παρορι65 
ΒΡΘΟΙΔΙν πεαυδηϊεὰ ὈΥ ἔοσγείρῃι [6 78. 
ΓΠΘ πορᾶ ἰοῦ ἴμοβθε βρεοὶδὶ ρίασθβ ῸΓ 
ΓΟ] ρΊου 5 ἸΠ5 ΤΌΘ ΟΏ ῬΧΟΌΔΌΙΪΥ ἀγοβα ἔγοιῃ 
186 δα ρουγτηθηΐ ἴῃ {Πεπὶ οὗ {86 Οτεεῖκς 
Ιδηῆρυαρο. Τῆς τεδάϊηρ οὗ ἴῃς ὈοοΪ5 οὗ 
Μοβθβ γὰϑ δυθσυν θα ρασί οὗ [86 5Υπὲ- 
δορὰθ βεύνίος ΟἹ δυο ϑαρθδῖ Αγ 
(Δεῖς χν. 21), δῃά διηθὴρ ἴῇοβα ΠΟ 
ΜΕΙῈ ΚΠΟΝΏ 825 ΠΗ 6]]εηϊδία (Αοἱβ ν], 1) 1 
45 ΟἿ]Υ ἴῃ (ἢ Οτεεῖς ἰδηρταρε [παϊ [ἢ6568 
Ῥοοκ οοὐἱὰ 6 τοαᾶὰ νὰ δἀνδηΐαρο, 
Αἱ ᾿εαϑῖ, ᾿ἴ τῇς Ηδοῦγον ἴοχὶ τὰς τοδά 
δουάᾶ, 1 πεεαδα ἴο Ὀδ6 ἰο]ονεὰ Ὀγ δῇ 
ἸηςοΙΡγεϊδοῃ ; δηά ἰῇ ΔΗΩΥ ΟΠΟΙΏΙΏΘΗΪβ5 
[δὲ τηῖρῃς ὈῈ πιδάβ οἡ ψμδΐὶ δά Ὀδθθῃ 
τοδά, ἴ[}6 Οτεοκ Ἰδηριαρα που]Ἱὰ τη [658 
ΒΥΩΔΡΌρΙΘ5 6 ορίογεά, Τμα5, ἴῃ [ἢς 
δοοουηΐ (Αοῖβ ΧΙ.) οὗ 81, Ῥδὺ}}5 νἱϑῖς ἴο 
[Ὡς ϑΘγῃδρόριςε οἵ ΑΒΠΟΟὮ ἴη Ριβιάϊα, να 
816 οΐ ἰο]ἃ ἴῃ ψδΐ ἰδησυάᾶρα ἴοοΚ ρῥἷδος 
τῆς τεδαϊηρ οὗ ἴῃς ἰανν δηά [ες ρῥτορἢῃείϑ, 
τοϊαίθα συ. ᾿ϑ ; Ὀυΐ νὰ Πηά [ἢΠαΐ ἴῃ Ῥδι]}}5 
᾿ητη Θαϊαῖοῖγ [Ο]ονηρ δἀάτεθς ἰοὸ (ΠῈ 
8556 }10]6 ἃ σοηρτερδίίοῃ 1 15 ποῖα ἴΠ6 
Οστεοῖ γα βϑ᾽δοη ἐμαὶ ἣ6 υοῖο5 [ῃ6 ΟἹά 
Τεβίδιηθης δ Τῆυ5, ἤθη, [ἢ Οτοοκ 
ὈΓΔΏΒΙΔΌΟΩ Ὀεΐηρ τεαυϊοά ἔοσ [ἢ6 το]}- 
δῖουβ ψδηΐβ οὗ ἴῃς ἀϊπροτβοά [ετν5 {Ποτὴ- 
βεῖνβϑ, 1ἴξ 15. ᾿τγα τ οηδὶ ἴο ΒΌΡΡοβα ἴμαΐ 1ἰ 
ἸΟΟΚ 115 ΟΠρΊη ΠΌΓΩ ἃ ἄδβιγα ἴο βδι δ 
ὨρδΙΏΘη οὐπΠΟΒΥ, Βόνενοσ ἴτας ἃ 6 
ἴῃαὶ ἴῃ Ροϊηΐξ οὗ ἕδος ἴτῃ6 Οτεοκ ΒΙΡ06 

1 Τῆς ᾳυοϊαιϊίοη ““ ΒεΒοΪ ἃ, γε ἀεερίϑετβ,᾽" ἄς. 
(σ. 41), 5 ἔτοπι ἴῃς Οσεοῖ, ποῖ [86 ἩδΡτεν, οὗ 
Ἡαῦ. 1. τ; δηὰ ἴῃ (Π6 ““ βῖιγα τῃογοὶθβ ᾽, οὗ ϑανϊὰ 
(νυ. 34) ἰδῇς νοσγάς οἱ ἴδε 1,ΧΧ. ἰτδηβ]διίου οὗ 
1βαϊδὴ ἵν. 3 δῖς 8150 (Ὁ]ονθα. ' 

ΘΕΝΕΒΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΡΙονυνεά ἴο Ὅς ἃ Ῥσίποιραὶ ἀρεηΐ ἴῃ [ῃ6 
ΠΟΙΟῚ οὗ [6 Ὠοαΐμοη στ σ]α, 

23. Φ΄σνε  ίζίες Οὗ 7κιυΐϊσὰ οῤΐ'κοη ἂς 
ἦο τὴς »ιογς Οὗ 1λε τυογᾷ.---ΡᾺ}]Ὸ (26 
ΨΩ ΔἼος. 1...) ἴ6}}5 ταὶ τῆς 7ὲνγ8 οὗ 
ΑἸεχαηάσια θὰ δὴ δῆηθδὶ ἔδασί [ἴῃ 
σοταπιδιηοζαίίοη οὗ ἴ86 Οτεοὶς 8} 5]4- 
[οη, δη ΠΟΥ πλαάς 8 ὈἸ]ρτίτηαρα ἴο 
τῆς ἰβδηᾶ οὗ Ῥῆασοβς, ἡ Ώοτα, δοσοσαϊηρ 
ἴο ἰτδαϊοη, ἴ[Π6 ς61}15 ἔοσ 1ἴὴῆ6 βενϑῃΐν 
Ἰηϊογργείει μαὰ δε Ὀ01}1. Οἱ [τς 
Οἴδοσ παληά, γα δηά ἔἴοτμῃη ΒΔΌΡΙΩΙςΑα] 
δυϊπου65 τπᾶὶ ΤΠ6Ὶ6 εσα δὲ ἃ 50 1η6- 
ας ἰδίοσ πη6 ἴῃ Ῥαϊδϑίίηθ 5ΕΠὺ τηδιη- 
1ΔΙΉΘΥ5 οὗ ΓΘ 5} ἜΧο  υβίνθημθϑϑ, γ8ο μεἰὰ 
1η Δοτωϊπδίίοη ἴῃ 6 ψοΪα σοποθΡρΌος οὗ 
ἃ Οτεεκ νεγϑίοῃ ὍΤΕΥ 5αϊά (δῖ 1 Βαάᾶ 
θεδθη ἐοσριάάθη ἴο ψτῖε τ αν οὨ ἴῃ 6 
βίη οὗ δὴ υηοΐϊθδῃ Ὀοδβῖ : ΒΌΤΕΪΥ 11 νὰ 5 
ἴδῃ ἄσηδθϑ Του ἄθῃ ἴο ροϊ]υΐα 1 Ὁγ [ἢ6 
Ἰδληριδοα οἵ ἴῃ Ὠδαῖἤθη, (ΟΟΘΕΘΌΘΏΙΥ 
ἴτᾶὲ νῃΟἢ γὰ5 1η ΑἸοχδηάσα ἃ ἀδγ οὗ 
[εαϑηρ μψὰβ ἰυὐσηεαὰ ὈΥ {π6πὶ ἰηἴο ΟἿς 
οὗ τρουγηηρ ; Δηα {Π6Υ σοτητηθμηοζαίθα 
ὉΥ ἃ ἰαϑὶ νῆδὶ ΠΟΥ ταραταθά ἃς ἃ (δΚ 
οὗ δροβίδβυ, |κὸ ἰῃαὶϊ θη [6 Ῥβορὶς 
ἀδῃοθά τουηά [ῃ6 οαἱξ ψμοἢ Αδγοὴ δά 
τηδάθ. [Γμ||6 ἀϊά τπ65εὲ 5ῃοτί-βϑιρῃιθα 
ΤΊ ροσίϑίβ σοῃϑιογ [δῖ 1 τνὰ5 οὐὴρ ἴο [Π]15 
ὈΟΟΚ, [ἢ τιδϊίηρ οὐ ψΒῖςἢ [Π6Ὺ ἀδρ]οσεά, 
[δαὶ πεν Ὀτχεϊσθη ν8Ὸ ᾿ἰνεά ἀπγοηρ [ἢ 6 
Βοδίβθη ψεσα ῥγεβϑεσνθα ἔγομὶ ᾿θαγηϊηρ 
ΔΩΥ οὗ {πεῖς ψὰγ5; δῃᾷᾶ, ὄνθὴ ἰποῦρἢ 
ΠΟΥ τηϊρῃς ἰοβα ἴῃς 086 οὗ [ΠεῚΓ ΔΈΟΙ Δ] 
ἰδηριάαρα, Ὠε]ἃ ἔαϑδὶ ἴο {ΠεῚΓῚ Ὡδῦοηδὶ 
τοὶ ρου 45 ἃ της ψ ἢ  ΒΙΟΒ ποηδ οὗ 
7 5ἢ ταοα οουἹὰ ονοσ Ὀθαγ ἴο ραγί, 

24. Ζέζεγ ᾽ν σεδυεν οὗ εἰεπέσες Ἴεῖυς. 
---5Ῥνε Ἰεᾶτῃ, μοννενοσ, ἰῃδὲ ἴὰ ἡπάριηρ οὗ 
7 σῖβ οριηΐοη ΜῈ τηυσὶ ἴα βεραγαΐθ 
δεοοουηΐ οὗ Ῥαϊεβῦπε δηά ΑἸοχδπάτσα, 85 
ἀϊξηος οεηΐῖταες οὗ τεϊρίουβ τδουρῆϊῖ, 
ΜΏΙΟΘΝ ΘΟΠΟΘΙΝΔΟΙΥ τοῖρῃϊς ἄσνοεῖορ 1561 
ἀἸβουοΠΥ ἢ (6 ἴνο ρῥΐδοθοβ. ΤΒἊα 
ΑἸεχαπάπηθς 765 τρῃς ψ ὲ}} ταρασζὰ 
{Πποηβοῖνεβ ἃ5 ΘΠ δα ἴο ο]ὰ δὴ ορίηΐοη 
οὗ [μεῖγ ον. ΑἸεχδηάγια τγὰβ ομς οὗ [6 
[οτουηοϑβί οἰτ65 οὗ [ῃ6 ψουϊά, ἃ5 ἃ Ἵθῃίτα 
Ῥοΐὴ οὗ σοϊμσηοῖοθ δηά οἵ [Πιἰογαίΐυσα. 
115 Ἰπδθιίδηῖβ Ὀοαβίεα [δι [πε ῖτ5 δά 
Ῥδεῃ ἃ ρτεδί οἵ θη Ἐοτηα Μγ85 85 γεῖ 
Ὀυΐϊ ἃ ν]]ᾶρο, δη ἰμαΐ ὄνεὴ [ἤθη Βοσηα 
τουϑί βίατνε 1{1ἰ ἀἸἃ ἢοΐ στεοεῖνα ΒΌΡΡΙ] 165 
οὗ οοσῃ ἤοιὰ Εγρί. ΤΏ 7εὲν5 Βεϊὶὰ ἃ 
Ιοδαϊηρ ῥἷδος ἴὴ ἴμ6 σοιησηθῖοα οὗ ἴδ6 
οἷν, ἃπὰ τρϑηῦ οὗ ἴβοῖὴ ψατῈ ἀδαρὶν 



ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

πποιϊυγοα ἢ} Ηδ]]δηϊο οὐἱέατα, ΤΉΘΥ 
ὙΕ͵Ε ἰοτοδα, ἴῃ ἃ ΜΑΥ (μας Ῥαϊδϑιηΐδῃ 
7ενβ ψαῦα ποῖ, ἴο ἴδκα δοσοουμῃΐ οὗ ὅτε- 
οαἰδῃ Ξρθοι δίνας ϑγϑίθμχβ, ἀῃ ἃ ἜΓῈ Ὧδ- 
ἵπτΑ Πγ ἀοβίγοιβ ἴο ῥτεβθηΐ [ΠΕΙΓ σε] ρΊοη 
ἴγ ἴ86 ἔοπτῃ τηοβὲ ᾿ἸΚΟΙ ἴο αἰίσταοὶ ἃ 
ῬὨΠΟΞΟΡΒΙς ᾿μαυίγου, ἀπμα τπνεσα 50] οἱτου5 
ἴο 5ιαλοοῖῃ αἴνὰὺ αἰ ου] 165  Ὠ]ΟὮ τῖρὩϊ 
δε ἐχρεοϊβα ἴο σερεὶ ἢ. ϑοῖῃδ οὗ ἴῃς 
Οτεοκ-ϑρεακιὴσ εν νεῖ δοίϊνα ἴῃ 
ἸἸΙΟΓΑΤΥ͂ σοτηροβίθοῃ. Ευβορῖα5, ἴῃ ἢ]5 
γαεβῥαγαπο υσηρείίεα (ΒΟΟΚ 1χ.), σίνεος 
οχίγαςϊς ΠΌΤ 56 νΈΓᾺ] ὙΠΕΙΒ ΏΟ δὰ 
αιταγεὰ τἴῃς ἰδοῖς οὗ ἴῃς ΟἹ]ὰ Ταβίδ- 
Τηδηξ ΠΙΞΙΟΥΥ͂ ἴῃ 4 Οτδοίδη ραῦρ. ΟἿβΘ 
ἩΤΙΙΕΙ ῃδιηθα ἘΖΕΚΙ6] δὰ τυτηθα [ἢς 
ΠΙϑΟΣΥ οὗ [6 Εχοάιυ 1ηἴο ἃ ἀσδτηδ, ἰῃ 
ψὨΟΒ Μόοβος δῃὰ ΖΙρροσδὴῃ δηᾶ Ἐδριοὶ 
Βοϊὰ ἀϊαϊορσυες ἰῃ ἰδιηθδὶς γεῖβα  δηά 
εὐθ ἴῃς βοξῆς δ ἴῃ6 Ὀυγηρ Ὀπ5ὶι, 1 
ψΏΟΒ οὐ ΗϊτβΟΙΓ 15 ἃ βρθᾶϊοεσ, 15 
ἴὔγονσῃ ᾿ηἴο κ ἔοπ, Αμοῖδπος τίου, 
Τβεοάοῖι5, ἰο]4 ἴῃ Παχαπηδίευβ [6 βἴουῦ 
οἵ τὴς τὰρε οἵ Ὀιηδὴ δηά (ἢ6 ἀσϑισυιοϊίοη 
οὗ ΘΒεοβε (ξυ. γα. τχ. 22), Αῃ- 
οἴδοσ, ψῇο ἴῃ ἀξ ποῦοηῃ δοπιὶ ἢἰς Ὀοιίοι- 
Κηονγα ΠΔΤΏΘΘΑΚΕ 195 οΔ]]1εἃὦ [ὃς εἱάευ 
ῬΏΣο, τοῖα ἃ ἀδϑο Προ οὗ [τι 8] 6 ῃ), 
4150 ἴῃ Ποχδιησίοιβ. Οἰδοῖβ, ἃ5 Πομθ- 
1πι.15 δηαᾶ ΕἸ ΡΟ]θγ,ι8, τεϊο] ἴῃ ρσοβα ἴῃ 6 
ϑεσιρίασε παιτδῦνα οὐ ἴῃς δδυὶν ᾿ἰδίουν 
οὗ ἴῃς 765 πδῦοηῃ. ϑοῖὴθ οὔ [ῃ686 ἃ16 
ττεδίθα ὈΥ Το ϑορθιβ δηὰ Ὁ Εβο ϊ5. 85 
1 Ἰοὺ πεῖς Ποαῖμθη ντιίεῖβ Ὀεδηηρ 
Ἰηἀεροπάσδπὶ ἰεϑη Ὧν ἴο (δε {τὰ οὗ 
τὰᾷς ΟΙἹά Ταεκίδσηθης ἡδιταῖδνοϑ Ὀπὶ Δ 
ἐχδζαϊηδίίοη οἵ ἴῃς οχίσδοῖβ ψ Ὠοἢ ἤανα 
ὈδΘΏ ὑσαϑεσνθα ργονϑβ ἀδο βίνευ [ῃδἱ [6 
ἩΤΙΪΟΙΒ 1 αυδσύοη οὐίδιηδα [με ῖγ Κηον- 
Ιεᾶσε 5016] τοῖα ἴῃς ΟἸἹα Τεβιδιηθηί. 
11 15 ΤρΑϑοΟ,ΔὉ]6 ἴο ΤδΙηΚ ἴπδὶ [Βο56 ψ8Ο 
ΕχὨ! θα 50 ἱπιπηδία Δη δοαυδὶπίδηοα 
Ψ ἢ τηδὶ νοϊυτηθ εα ῬγΟΡΔΌΪΥ [6 78. 
1 ΔῊΥ οἱ ἴδεῦλ γαῖα πείθῃ, γα μᾶγα 
Ἰπάϊτθος ανὐἹάθμος ΠΟ ϑυσοθϑϑ} [68 
8δ)α ὈδΘΏ ἴῃ σοτητθηδιηρ (Πεὶγ ᾿τοσδῖυσα 
ἴο Οτοοκ-βρθακίηρ ΡΕΟΡΪΘ. 

25. “δδῆοης »ιασς ὅν) 1ἦορε τ {ἦέ 
Οαπομέεαί δοοᾶς.---Βαὰὶ 7εν 5} ΠΠΘΙΑΙΥ͂ 
δοῦν αἷά ποῖ Ἰτϊς 1156} ἰο τὴ6 το- 
Ῥτοάυς!οη ΟΥ τεοδλϑίϊηρ οὐ ἴῃ6 58δοτοά 
Ἰηςίοτίθβ, [ζ ἀϊβρίαγεάα 11561{ 4150 ἰπ ἴῃ 6 
ΘΟ ΡΟΒΙΌΟΣ οὗ παιτδίνεβ, βοῖὴθ ΘΠ ΤΕΙΥ 
ΒοΌΌΠοιβ, 506 845 Ῥυο Δ ΌΪΥ [Π6 51 ΟἿ οὗ 
ΘΌΞΔΏΠΔ ; ΟἸΠΏΘΙΒ, 500 ἢ} 45 ἴ[ἢ6. ὈοοΐςΞ οὗ 
ἴ!ε Μδοοδῦδα5, τεοοσάϊηρ ἴῃς ΒΙΒίΟΙΥ οὗ 
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τ.65 ἰδίου (ἤδη ἴμοβα (τοαϊεα οὗ ἴῃ [ἢ6 
ὈοΟκΒ οὗ [86 Ῥαιθϑηιδη σδῆοη, [Ιἰ 15 
Ἰη 16] Πρῖ0]6 Ἰδὲ ἸΏΔΩΥ γὸ τηϊρῃϊ 5εί 
1π||6 ναῖὰθ οὐ ποσκβ Ὡ]ΟὮ τογεὶν ἰο]ά 
ΟΥ̓́ΣΣ ἀραίη ψ1 1655 δυϊ ΠΟΥ [6 5ἴουῦ 
[0184 ἴῃ ἰλ6 σϑῃοηῖοδὶ ὈΟΟΚΒ τηϊρῃξ Ὀς 
ΤΟΔΟΥ ἰο ρῖνα ἃ ἀϊβεγθηΐ σϑοερῦοῃ ἴο 
ΤΙ ΌΠΏσ5 ἩΏΙΟΝ ΔΡΡΟΑΊΘα στρα} τὸ 510- 
Ρἰειαεθηὶ ἴδε ϑοηρίυγα Βἰδίοσυ, δηὰ τηϊρῆςϊ 
ΤΕρατΤα 500} ψΟΣΚΒ 85 δἱ Ἰθαϑὶ βαϊγιηρ 
ΟΥ̓ ῥτίναϊς ταδαϊησ, Ἔνθ τουρἢ ποῖ 
Ῥοϑβ565564 οὗ σῇ ο]Ο8] δυϊμοτιγ. Τι5, 
ἴΟΥ ΘΧΔΙΏΡΙΪΘ, ἴῃ ϑοοι]δηα, ΒΘ ἴῃ 
τοοάδγῃ 165 [ποῖα μᾶ5 Ὀθθὴ Ὧ0 {15- 
Ῥοβιείοη ἴοὸ σϑοδῖνα Δροοῦυρδαὶ νη ηρβ, 
1086 ψόοῦκβ οὗ Τοβορῆυβ ἢᾶνα Ὀδθῶ 860- 
τηϊϊ τε το τϑηὶς 45 εὐϊγίηρ ϑυηάδγ τοδά- 
ἴὰσ. Οετγίδίῃ ἱξ 15 [πὶ βϑνεσαὶ τ σθ, ἴο 
ΜΏΙΟΝ [ἤθτα τᾶ ποι ίηρ σΟΥΤΟΘΡΟΠ ΘΙ ν; 
ἴῃ [6 ΗΘΌτΟΝ Β10]6, οαὴθ ἴο Ὀ6 )οἰηδα 
ἷἰπ ἴῃς οὐπεηῖ υ86 οὗ Οτδεῖκ-βρεακίηρ 
ΡΘοΟρΡΙὶῈ νὰ ἴῃἢ6 ᾿υδηβ] δ! 08 οὗ [ἴὰς 
ΟΔΏΟΏΪΟΔΙ ὈοΟΪΚ5. 

δΙΝ. ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑΝ ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ 
ΟΙρ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤ. 

Δ. σσιοαΐν οἱποίάεμξ το αΐζ:- 
πἰπίση.---1ἰ ἤΔ5 Ὀ6 θη ΔΙσεδαγ βαϊὰ [ῃδί να 
816 ῃοΐ δ ΠΌΘΙῪ ἴο δϑϑυσης (δαί ΑἸοχ- 
Δ Πδὴ ορίηΐοη τγᾶ5 αἰψαγβ ἸἀΘῃ 104] ̓ ]Ὲ 
Ῥδ]οςηΐδῃ, δρᾶ ἰπεγεΐοστα ἰμαΐ [μ6 α165- 
ἄοῃ ψῆδὲ ναῖὰθ ψ85 διἰδομθα ἴο ἴῃ ἰαΐεῦ 
Ῥοοκβ δὲ Αἰδχαηάγια 15 ποῖ Ἂἀβοβίν εν 
βει16 4 Ὀγ οὖν Κπον]εᾶρε ὑπαὶ ΓΠΕΥ Μοτα 
τοί τοραγάθα 5 σδῃοηῖοδὶ ἴῃ ῬΑ] Θβ[Ώ6. 
Βυΐϊ γα ΒΟῸΣ πον οῖα οὗ ΔΩΥ͂ αἰ Βογθησα 
Ὀεΐνθοη πδῖϊνα δηά ἑοσεῖρη [68 οἡ ἴῃ 6 
5) εοῖ οὗ ἴῃ6 δου ; ἀπά 85 Ὰγ 85 ἴῃς 
ΑΡΟοΙΥρμᾶ 15 σοῃοοσγηθα, 0 ἀἰἸβΈΓγαηοα 
5 Ἔχμιθιϊοά ἴῃ οἵ ρτοαΐ βοῖτος οὗ 1Ἰῃ- 
ζοττηδίίΐοῃ 48 ἴο ΑἸεχδηάπδῃ [σα] ρου 
τπουρδῖ; Πδηλοῖγ, (86 Ὑτιηρβ οἱ [δε 
στεαὶ ΑἸεχαμάσδῃ [6 , ῬὮ1]1Ο. 

2ὴη. Ῥλέϊο: ῥγορεήρμορος ρίνερ ὅγ ἀΐρε 19 
ζε }εραίεμεΛ. ---ἰ χά οεα, ου σοΙραΠης 
ῬΗΠοἾ5Β ϑεπρίαγε αυοίϊδίοης ΜΠ ἴμο56 
οὗ [6 Νεὸν Τοεβίδιηθηξ 615, Γ͵α 
αῖ6 ςοῃβοίοιβ οὗ οὔδ ἀϊβεγεηοθ. ΤΠ 
Ναὸν Ταβιαιηθηΐ χιοίδιϊοηβ σᾶηρα ΤΘΕΙΥ 
[ὨτουρὮ 411 (μ6 ῬοΟΚΒ οὗ [86 ΟἹά, δηά 
5 ἰο {τεαῖ 411 85 οὗ [Π|6 δ ῃουγ. 
ΤΩς 1,80 δηά [6 Ῥτιορμεῖβ δἰϊκθ ἔυτ- 
Ὠϊσηοα τηδίοτ αἷς ἴογ σγῃάρορις τοδαϊηρ 
(Αοἰβ χἰϊ. τς; 1018 ἵν, 17}, δῃὰ ὄνεῃ 
(ὴ6 {Πὸ “16 1,τν᾿ οοᾶ565 ἰο Ὀδ Εδχ- 
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οἸυβίνε!Υ σίνοῃ ἴο ἴπ6 Ὀοοκϑ οὗ Μοβεβ. 
ϑῖ, Το ἴῃ Ὠϊ5 σοβρεὶ ἴὔχες Ππλ65 οἱΐθ5 
[86 ῬϑδΙτη5 85 “186 Ὅν ᾽" (Χ, 34, ΧΙΪ. 24, 
ΧΥ. 25), δηᾶ 51. Ῥδὺ (1 (οσγ. χὶν. 21) 
δσῖνεβ 85 ἔσοσῃ [6 1.417 ἃ ατοίδι] ἢ ΠΟΤῚ 
ἴῃ6 Ρῥτορμεῖ 15, [Ι͂ὼ ἴῃ6 ντθπρΞ οὗ 
ῬὮ]Ο, οὐ [6 ΤσΟΠΙΓΑΙΥ, ἴῃ6 Ὀοοκς οὗ 
Μόοβοβ ᾶνα δος ἢ} Ρτογλϊηθηοα (ἢδὶ 1ἰ 
Τοαυγεβ. δἰζϊθηϊΐνε δχδη)ηδίοη ἰὼ ἀ]5- 
ΠΟΥΟΣ Μδῖ νδ]ια ἢ6 βεῖ οἡ οἴμοσγ ΟἹά 
“Γεβίδηθης ὈοΟΚβ.Ό ὍΤη6 50] ΕΘοῖβ. οὗ τῇς 
ρτεδῖ τ Δ] ΓΙ Υ οὗ ῬΏ1]ο᾽5 ἰγοδίϊβαβ ἀτὸ 6χ- 
ῬΟΒΙΠΟἢ 5 οὗ ραγίβ οὔ ἴῃς. Μοϑββϑὶς νυηρϑ : 
Ὡοΐ ΟἿΘ οὗ ἢ]Ξ ἰγδδῖ1565 ΤΟΙΤΏΔΙΪΙΥ Ῥτοΐεϑβας 
ἴο ΕΧρ δ ΔΩΥ ΟἴΠοΙ ρῬατΐ οἵ ϑοῃρίυζα. 
Αμά, δραΐη, ἴθσα ἃῖὰ ἴῃ ῬὮ]]ο᾽Β στ ηρ5 
δῦουΐ ΒΙ͂Υ αυοϊαϊίοηβ ἔτοση ἰῃῆς Ῥοϑηΐδ- 
τδΌΓΟἢ [Ὁ ΟἿδ ΠΌΠ ΔΗΥ ΟἴΠοΓ ρατὶ οὗ [ἢ6 
ΟΙὰ Τεκίδσηθηί. Ἧε τὲ ἴῃυ Ἰεἀ ἴο ρΡυϊ 
ἴο οὐτβεῖναβ ἴΠ6 φισοῦοῃ, (δη 1ἴ ὃς (μαῖ 
ῬΏΙΟ αδπά (Ὡς ΑἸεχαηάπδηῃ [εΐ8 ἀἸά ποῖ 
ἰπβοϊυαάς ἴῃ {πε ὶῚ Οδηοη ΔΩΥ͂ θοοκ5 Ἀαΐ 
ἴΠο856 οὗ ἴῃς Ῥεηΐδϊουςἢ. δηᾶ [παὶ τῆυ5 
τῃὴ6 Ῥοοκα οὗ [8 Αροοῖγρμα ἰουπῃά ἱΐ 
ΘΑΞΘΥ͂ ἴο 654 015} {Πα πηβεῖνθϑ, ποῖ ἱπάθοά 
ΟὨ ἃ ἰδονεὶ 1} ἴῃς Ῥεηϊδίξαυςς, θαϊ οἢ ἃ 
Ιονθὶ ἢ οἴμογῦ ΟἹα Ταβίδιηθης θοοΚβ ἢ 
ΤὮΘ στοϑυϊῦ, μονγθυοσ, οἵ σατο] δχδιηϊηδ- 
(ἴοὴ 15 ἴο δῆβοῦ [ἢ]5 υδϑίοῃ ἴῃ [86 
Ὡδραῖϊνα, ὈΥ Ῥσγονίηρ [αὶ ῬΏΪΟ ἀϊά αἰίτὶ- 
Ὀυϊςα Ἰηϑριγαϊοη ἴο [ἢ Ἰαΐεγ ΟἹα Τεϑίδ- 
ταθηΐ θοοῖκ5, δηά ταὶ 6 ἀϊά ποῖ Ξεἴ [ῃ6 
ΑΡοοΥΡρμα οὐ ἃ ᾿ἰδνεὶ ἢ ἀνθ ἴῃ 656 
Ἰαϊΐοσ θοΟΚ5. 

28. Αεὐγαϊϊηρ το 1ἦ4 ογίρίραϊ ς 207}, 112 
,ϑευοιν 7 μι 2 είς ἐγαποίαζε 1.6 ερζα- 
ἑεμεὰλ ογν.-- ΤΏ τα σὰ 6 πὸ ἀουρί, 
μονόνεῖ, οὐ ἴδ6 ϑρεοῖδὶ δυϊμουν δἱ- 
ἰπριϊοεὰ ἴῃ Ἐργρί ἴο ἴῃε Ῥεηϊαδίθυοῃ. 
Οη ἰὐτϊηρ ὈΔ0Κ ἴο [Π6 Ἰοτογ οὗ Ασιβίθαϑ 
ΔΙΤΕΔΑῪ τείεισοα ἴο, 1ξ 15 ρτονϑά (δαὶ 
ἴῃ6 ΟΥ̓ΡΊΩΔ] βἴοτσυ οὗ ἴῃ6 ϑενθηΐ [ηΐογ- 
ὑΙΤοίεσς Πἰμ θα {Π6ῖγ οὺκ ἴο [86 {ΓΔ}5- 
ἰαίίοη οὗ [με Ῥεηίδίδιοῃ, [ζ 15 ΟἿΪΥ οὗ 
ἴῃς Μοβαῖς ἰαΐβ ἴῃηδὶ τῃ6 ἔδιηβ ἰ5 ἀδ- 
ΒΟ 6 85 Βανὶηρ τεαοῃεα [ῃ6 Εργρῦδῃ 
Κίηρ. [{ 15 ΟἿΪΚΥ ἴῃς ΒοοΚκ οὗ [6 1,Ἂνν 
ἴπαὶ 15 5814 ἴο ἤανεὲ Ὀδθῃ βθηΐ ΠΌΙΩ 
76 υβαίθηη, δηα [5 ΟἿΪΥ ἰ5 τηοπποηδα 
[Πγουρἢ τὯ6 ψΠΟ]6 βἴοιγ. παρε, τς 
Ἰεμσίῃ οὗ τ6 ψὨοἢ ἴἢ6 {ΙΔ 5] ΔΈΟΙ ἰ5 
5881 ἴο ᾶνα ἴδ κθῆ, ν]Ζ. 70 ἄδυϑβ, 515 
Ὑ611 ΘΟΌ ἢ ΤΟΥ ἴμ6 ψοτί οὗ τεμάδσιηρ [ἢ 6 
Ῥεηίδίθδις, αὶ νου] Ὀ6 δ᾽ οχεῖθοσ ἰη- 
δαρααυδία ἴοσ [μα οὗ {δ ῃ 5] δ ηρ [Π6 Ο]6 
ΟΙά Τεκίδηχθηῖ, Τό βορῆι5, ψἢο 16}}ς τῃ 6 

ΘΟΕΝΕΒΚΒΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΒΟΥ Δευ Ατϑίθδαβ, ἢοΐῖ ΟὨΪΥ |πκ6 ἢΐΠῺ 
ΤΑΔΪΚ65 ΤΩ ηΓΟῊ ΟὨΪΥ οὗ [6 Τνὺ ἃ5 μανὶηρ 
Ὀδοη βοηΐ ἴο ἴῃς Κιηρ οὗ Ἐργρί, Ὀυῖ 1ῃ 
1[ῃ6 γτείδος ἴο 15 “παφμξος ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ 
βᾶγ5 ταὶ ΠΟ ΟἾΠΕΙ Ῥατί οἵ ἴῃε ϑοσιρίυγα 
δά Ὀδδθῃ 80 βεηῖ. Βαϊ βεϊηρ δϑοῖὰθ ἴῃς 
5.ΟΥΎΎ οὗ [86 ϑενθηΐν [πιουρσείοιβ, ἸηἴΘση Δ) 
δνιάθησα ῥτοναβ ἴμαἱ ἴῃς Ῥεηϊδξζειι ἢ τνὰ5 
Ἐδηϑἰδίςα ὈΥ ἀϊβεσεηΐ ἢδηᾶς ἔσο ἴἤοδα 
(δαὶ ψοτκοά οὐ ἴῃ οἴμεσγ Ὀοοκβ, Νοῖ 
ΟἿΪΥ ἰ5 τῆς 5ίγ]ε οὗ ἴῃς {τδηβιαϊοη αἰ - 
[ετθηΐ, ἴῃς τοπάσπηρ οὗ ἴῃς Ῥεηίδίθυο 
Ῥείη ἴῃς τοῦτα οἷοβα δηά ]ἴεγὰ], Ὀὰϊ 
ΤΔΗΥ͂ ῬΙΌΡΟΙ ὨΔΠ165 ([ῸΥ ΘΧΔΠΊρΡ]6, ῬὨ]- 
᾿ισποβ, Μεβοροίδζηϊα, [ἀπ15584) ἀγα ΟἿ 
(ἜΥ ΕΥ̓ τοηάεγοα 1 ἴῃς δατ]οῦ δηᾶ [ἢ 6 
Ἰαῖθυ ὈΟΟΚΒ ; Δη4 50 δ΄6 βενεσαὶ ᾿θοῃηϊοδὶ 
ψοχάς, 50 ςοἢ 5 πτὼ δηᾶ ΤὨυμησηα. [Ὦ 
15 αυπ {π|6 ταὶ τΠς (Ὠτιβδη ἘδίΠοΥΒ 
ΘΘΠΘΓΔΙΥ Ἰοσὶ βρῃὶ οὗ [15 αἰ ϑ ΠΟ ΠΟΙ, 
Δα σογ ΟἿ Υ του ρὮϊ οὗ ἴῃς ατοϑοῖ ΟἹά 
Ταβίδσηθηξς ΨΏΙΟΏ (ΠΟΥ υδεα, 45. ἃ ψγοΥΚ 
ἰδ ϑ]αϊθα 411 δῖ οὔθ {ἴτ]6, δηα [ῃδῖ {Π6Ὺ 
δου θεα [ἢς οτρίη οὗ ἴῃ6 δηΐσα Τ0]160- 
οη ἴο [6 .5Θνθητ οἰάοσα ο, δοοοτά- 
ἴὴρ ἴο [86 οὑττεηϊ βἴοσυ, ἢδα Ὀδθὴ βεηΐ 
ἴο ἴῃ6 Κίηρ οὗ Εργρί. Βιυῖ [ἴῃ6 ΘΑΙΠΟΥΙ 
νΘΙΒΙΟῚ ΟὗὨ [Π6 51ΟΥΥ ΟἿΪΥ τείειτοα ἴο [(ῃ6 
Ῥρηϊαϊδυςοῃ, δΔη4, ἃ5 ἢα5 Ὀ6ΘῚ ΔΙΤΟΔαΥ 5414, 
τῆς ἀἰβετοης θΟΟΪΚκ5 Δα ὑγονϑα ὉΥ 1ῃτογηδὶ 
ενϊἄθηοα ἴο βᾶνα Ὀθθὴ {τδηβὶαἰθα δὲ ΟἿ 
εγθηΐ ἀδίθϑβ. 

.290. 7}: ἐεηζαξεμοῦ 2γοδαδζν ἐαρῃς ἐρῖο 
σγπαρορμέ τ5 6 δέγογε δε οὐἦξγ ΟἿ 7 εΐα- 
»ιϑηιΖ ὀοοῖε.---ΤῊαϊ τη 5 βου] Ὀδ6 80 ἰ5 
αυϊτα ἰης6 ΠΡ 1016 1 τὰ Ὀεῖονε, 85 ἴμοτα 15 
ΘΥΘΙΥ τεάϑοὴ ἴο 6ο, ἰῃαΐ [ῃ6 Οτεοῖς Σ8}5]8- 
ΠΟῺ ἴοοῖκ 115 ΟΠρΊη ἴῃ {86 πεεᾶβ οἵ [86 
ΒΥΏΔΡΌΡΙΘ ΜΟΓΒΒΙΡ ἴῃ ῥΐδοθς ΨΏΘΙΕ [εν5 
ΠΑΡ Δ Θροκε Οτεεῖκ, ὙΠοσα 15 8 
οὐτοηΐ 5ἴοΥγ (Πμδὲ 011} (ῃ6 της οὗ Αη- 
Ποοἢ 5 ΕἸΡΙΡΠΔΠ65 ΟὨΪΥῪ βθοί]οἢ5 ἔγοσῃ ἴῃ 6 
1,8 6,6 γοδα ἸῺ ΠΕΙΤ ΒΥΩΔΡΌΡΌΘ ἩΟΥΒΗΪΡ, 
Ὀυϊ τῃᾶῖ ὑπο ἢϊ5 ὑὐσάθην ἴῃς Ρυ0]1ς 
τοδαϊηρ οἵ τῃ6 δ.) Ὀείηρ ἰοσθιἀάδη, [μ6 
ΤΌΪΟΙ5 οὗ ἴῃς βσυῃαρορῖια ϑβυρδεταϊοα ἴον 
56 1Π {ΠΕΙῚ ΟΙΒΘὮΙΪΡ ἃ 56] οι οη οὗ ̓ 6550}5 
ἔτοπι ἴῃ6 Ῥτορβεῖβ. θη οἡ {π6 ἀβδίῃ 
οὗ Απιοοϊ5 [Π6 τοδαϊηρ οὗ ἴῃς 1,δὺν τγᾶ5 
τεβίογθα, τς τεδαϊηρ οἵ ἴῃς Ῥτγορῃοῖβ 
γγὰ5 5111 σοοηπππεα. ὙΤὨῊΪ5 βἴοσυ, μον- 
ΘΥΟΙ, Ιαϑίβ ΟἹ ὯῸ ροοά Δ ΠΟΙΥ :} δηά 
[Π6 ἴπι6 ἀδῖς οὗ ἴῃς ᾿πἰτοἀποάοη 1Ἰηἴο [ῃς 

Ἱ ΤΒο φαυ]δϑὶ αὐ ΠοΥ Ὁ δοθπβ ἴο Ὀ6 ἘΠ145 
Ιονὶϊα, ψἢο Ἰνοὰ αἱ τῆς οπὰ οὗ ἴμ δὔθοηί 
ςοηίυτΥ. 



ΟΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΘΥΠΔΡΌΡΙΘ ῬΟΙΒΏΙΡ οὗ τοδάϊηρβ εἰ μοσ 
ἔἴοτῃ ἴῃ6 1,2 ΟΥ ἴῃη6 ῬτορΠοῖβ 15 Ἰοϑί ἴῃ 
οὐϑοῦσγ. Βιῖ αἱ ᾿ἰοαβὶ (βοτα 15 Ἔν Ιν 
ΙΕΔΞΟΙ ἴο {Π]ηκ [δαὶ (6 ΡΌΡ]1ς τοδαϊησ 
οὗ τὴς Ῥεηίδιθιοἢ τγὰ5 τυ ἢ [86 οἸἄ6Γ οὗ 
ἴδε ἵτο ; ἂπά τῃοσείοσα ἰἴ ἰ5 αυϊζα Ἰηῖ6}]}- 
Εἴ0]6 ἴμδιί ἴδ6 πεεά οἵ ἃ σσξεεὶκς νοσβίοῃ οὗ 
τῆς Ῥεηίϊδίθυς ἢ που]Ἱὰ οσουσ Ὀδίοσα ομς 
οὗ ἃ ἰσαῃϑϊδ[ίίοη οἵ [6 οἴμεσ θοοῖκϑβ Ὀδοδπηα 
ὨΟΟΘββϑασυ. ἸΠῊ 1815 ἀρτοαϑβ ἴῃ 6 ἕδοὶ {παι 
ὀχιστϊηρ σΟρί65 οὗ [6 ατεεῖὶς οὗ 16 Ῥβη- 
ταϊθυς ἢ αἰοτ Ὀυϊ 51 1) ἔσοσῃ δδοὶ οἴμεοσ, 
δηὰ ποῖ ὙΕΙ͂ τὴυςἢ ἔἴοαι ἰῃ6 οἰστοηΐϊ 
Ἡδοῦτον ἴεχῖ, Ώ116 ΤΘσα ἰ5 σῦς τΠλοτα 
ὈΠΟΟΣΙΔΙΠΥ δρουὶ ἰῃς Οτεαὶς ἰοχὶ οὗ (ἢ 6 
ἰλῖετ Ὀοοΐϑ, δηὰ τῃ6 νδυδθοῃς ἤότω [Π6 
Μαβθοοσεῖς ΗἩδοῦγχειν ἰαχὶ ἀτα οἤθῃ σου- 
5 Ἔχ Ὁ] 6. Απᾶ δνιάθηιν ἴ[μς ἰοχὶ οὗ ἃ 
θοοΐς ΟἿΪΥ εἰρὶογεά ἴῃ ρῥγναϊα τοδαϊησ 
της ὃς 1140]6 ἴο σΟΥΓΙΡΈΟΏΒ οστα Μψῃϊοἢ 
ΟὯΘ ΟΟὨΒΙΔΏΓΥ υϑοα ἴῃ ρα Ὁ]. ὙΟΥΒΏΙΡ 
σοῦ] θεὲ βεουσθ. ΤΠ ῥχοοίβ ἢδλνε Ὀθϑη 
ΔΙΓΟΔΟῪ ρσίνϑη ἴῃδὶ τῇ 6 ῥτορἤθίοδὶ θοοκΚ5 
ΠιΤΩΞΠΘ( τηδίογια 5 οσ ΒγῃδρΌρια τοδάϊηρ 
τὰ ἴῃ6 δροβίοϊιος Ππ|68, ποῖ οὐἱγ ἴῃ [858 
δυϊ ἴῃ Αϑῖὰα Μίῃηοσ. Βαῖΐ ἴξ 15 ροβϑϑβί]8 
Ἔθοῦσ [πᾶὶ [6 Ρυ]]ς τοδάϊηρ οὗ [ἢ 6 
ῬΙΟΡΒΘΌΓΔΙ ῬοΟΟΚΘ τΔΥ πᾶνε Ὀδθη οὗ 
Ἰλῖεσ Ἰητοἀυςάοη ἴῃ Εγρὶ ἴμδῃ ἴῃ [ἢ 656 
ΤΟὔΠΙ 65, Πα ΤΩΔΥ ποὶ ᾶνα Ὀθθ ΜΟΙ 
Δῃοοηῖ ἴῃ ῬΉ]]Ο᾽5 ἘΠ1Ί6, 

30. Κεωρμποι οὗ ἐάέδε οἵδε δοοῖξς ὧν 
Δ ἀιζο.---ἸῊ ἸῊ]5 ἯΑΥ 6 σδῇ δοοοιηῖ ἴοσ 
186 νΕΙῪ ρτεαῖ ῥζοτηίηθηοα ΒΟ ῬΏΙΟ 
σῖνεβ ἴο ἰῃΠ6 Μοβαῖὶς στ ηρϑ : Ραΐ ([δουρῇ 
ἢϊ5 56 οὗ [86 ΟΥΠΕΙ ὈΟΟΚΒ 15 σοιηρδζα- 
ὌΝΕΙΥ 5128]], ᾿ξ 5. ΟὨἹῪ ὉΥ σοιῃράτίβοη [ἢδὲ 
1ῖ 15 80, ἴοσ ἢθ συοίεϑβ ἴἢ686 ὈΟΟΚΒ 5016 
ΒΑ͂Υ {ἰπγ65, ἀπά ἢδ ΟἸΘΑΙΥ ἰτεαΐϑ [Βθτη 85 
Ἰηϑρίτοά. 1 Ἠδ αυοῖ65 {Πα ψοτάβ δ ἀγοββοά 
ἴο ]οδῆνδ, “1 51}} πονοὸσ ἰθᾶνα [ἢδ6 ΟΥΓ 
ἴοσβα κε ἴῃ66," 45 ἃ λόγιον ΟΥ ἰηβρίγοα 
ἘΓΕΓΔΠΟΘ ; ἢ6 τοδί [6 ΨΠΟ]6 5ἴουν οὗ 
Αἰάδοῃ οΥ οὗ ϑαυλι6ὶ Κα ἴῃ6 παιτδῦνοϑ 
ἴῃ ἴῃς Ῥεηϊαίδυς, τηακίηρ τ ἃ βοῦτοθ 
οὗ τογβίῖοϑὶ ἀεάπυοίοηβ; τῇς Βοοῖὶς οἵ 
Τυᾶρεβ 15 χυοϊοά ψΠ (6 Τογηλυϊα, ὡς ὁ 
ἱερὸς λόγος φησί; ἴδε Ξξουῃρ οὗ Ηδηηδὴ ἰ5 
οἰϊεα 45 Ἰηϑρὶτοὰ : (ἢ Ῥ5δ] δὶ 18. βανοσαὶ 

Ὁ Ουἷιε 5: ταῖν Γδδίυγοβ ργεβεηΐ {Πποηηβαῖνεβ ἴῃ 
δῃυοῖδεσ ΑἸοχαηάσίδη υυυϊτησ, [Π6 Βοοϊκς οἵ ΝΥ 15- 
ἄστυ. Τῆδῖ υυοτῖ Ἄχ! 115 ἴῃ ἩΣΙΕΙ 89 ΒΙΤΟΏΡΙΥ 
ἱπβυεηοεά ΌὈγΥ 186 Ῥτορῆθοϊθβ οὗ 1ϑαϊδῃ, ὈῪ (ῃς 
Ῥξα της, δηὰ Ὀγ ἴῃς Βοοϊκ οὗ Ῥτγονοεὶβ: ὃυΐῖ [Π6 
Βἰκίοτίες Ἡδοἢ ἢδ τηλῖο5 ἴῃς 5υρ)εςΐ οὗ ἀϊτεοῖ 
ΘΟτηπηδϊ Δα [ΔἸοΏ ἜΧο]υκίνον ἴτοτα ἴδ Ῥεηΐδ- 

χχὶ 

{ἰπ|65 ἀϑοτὶ 64 45 “τῃδὶ ἀϊνίπα ρειβοη᾽ (ὁ 
θεσπέσιος ἀνήρ), ἃ5 ““ὯΟ ΟΟΙΏΣΤΩΟΠ ΡΘΙΒΟΏ, 
υῖϊ ἃ Ῥτορμεῖ ψβοσα 1ἰ 15 φοοά ἴο ἐπιϑῖ" 
(οὐχ ὃ τυχὼν ἀλλὰ καὶ προφήτης ᾧ καλὸν 
πιστεύειν, ὁ τὰς ὑμνωδίας ἀναγράψας, 26 
Ασγίω ἃ, 2408, Μδηρογβ δάϊιοη) ; δηὰ 
[6 ΡΓΟΡΏΘΏΟΔΙ τ] ηρθ ἀὰ οἰϊδαὰ ψ ἢ 
ΒΌΟΒ ἰοσιλυϊατῖος οὗ αυοίδίίοη 845 ἴῃ6 
[Ὁ] ονίηρ :--  ΑὮ ἱπϑρισεα σοι εγ οὗ (ἢ 6 
ΡῬτορῃδῦς οδοῖγ" (τοῦ προφητικοῦ θιασιώτης 
χοροῦ, 8ὲ Οὐ δηρρ. Ὁ. 411); “οἠδ 
οὗ ἴλε οἱ ῥσορῃεῖβ Ὲο ἴῃ ἀϊνίης ἰῃϑρίτα- 
ΠοῺ 5414 (τις τῶν παλαίων προφητῶν ὃς 
ἐπιθειάσας εἶπεν, Ομοά α 2 ε0 τε αμέωγ 
δοηηα, Ὁ. 681) ; “ἴδε [Δ[ΠῸῚ οὗ ἴδ υη]- 
γΘΙΒ6. υἱϊογεαά ὈΥ ῥσόρμοῖῖο τοῦτ" (ὁ 
πατὴρ τῶν ὅλων διὰ προφητικῶν ἐθέσπισε 
στομάτων, 722 γοϊερίς, Ρ. 575; 566 4]50 
Ρ. 293). Οτε ράᾶϑβαζςε οὗ Ρῃο (224 Κ 2. 
ΟριΖ71. 3) ἢΔ58 Ὀδθὴ αιοίθα 45 ἱπάϊοδῖ- 
Ἰηρ ἢἰ5Ξ Οδῆοῃ. Ηδξ ἀδβοῦραβ ἰῃ6 ΤὨοτΙα- 
Ῥουΐξ 85 ὈΠηρίηρ ἰμῖο τΠοῖσ ΠΟΙ μἷδοθ 
ποηδ οὗ ἴῃ6 τπϊῆρβ Ὠδοαρα ἴῸΥ ὨουΠϑἢ- 
τηθηΐ οὗ ἴῃ6 Ὀοάγ, Ὀπξ ΟὨΪΥ ἄστσς, δθὰ 
ΟΓΙΔΟ]65 ἀο]νογοα ὈΥ 2γοῤλείς, ἀιιὰ ἀγηερς 
Δη4ἃ οΟἿΠΟΙ υτϊηρε ΟΥ̓ ψ μοι Κηονοάρα 
Δηα ΡὈἱΕ ΟΥ̓ δῖα ἰῃοσεδϑοά δηά ρμογίεοϊεα, 
Απά πο ἀουδὲ ἴῃς ψε]]-Κηονῃ τὨγεοίο] ά 
ἀϊνιβίοη οὗ βδοσεὰ Ῥοὺκβ Ἀρρεδῖβ ἴο Ὀ6 
ὮΘΓα τοοοζηϊβοα : θυϊ ἴῃ6 ράββαρο 156] 
ἀοίθπηϊηθ5 ἠοϊμίηρ ἃ5 ἴο ἴῃ 6 δυϊδῃοπιεῦ 
Δϑοροὰ ὈΥ ῬΏΙΟ ἴο δδοὰῦ οἵ [656 
56 ΟΠ ΟΏ 5. 

241. ΗΙἦ εἰμ ας το τε ΑορνγῤῥΖα. 
--ΡΏΠ]Ὸ οχμ 115 15 βεῆβα οὗ [ῃε ρῥτε- 
ἀοπλϊηδης δυϊμοῦ ιν οὗ Μοβθβ, Ὁ ἀθ- 
βου δίης ἴπ6 ἰδίεσ ῥργορῃθίβ, θνθ οὔδ 50 
ἰαϊθ ἃ5 Ζεοβασίδῆ, ἃ5 σοτῃη ρδῃϊοη8 (ἑταῖροι) 
οὗ Μοβεϑ, δ5 ἰἔ ἴον ονοα᾿ {μεὶγ δυϊ που Υ 
ἴο Βανί Ὀδ6ΟῚ ἰῃ6 5οἤοΪαιβ δηα 5ιο- 
οα550Γ5 οὗ [ἢ6 ρτεαί ἰερίϑ]αῖοτ. Τ{ 1 15 τὸ 
6 ᾿ηΐοττοὰ ἔσγοῦχ [815 [μα ῬΏΠο αἸά ποὶ 
δαὶ [ἴῃς Πιξίογοδὶ δηα ῥσορμδίίοδὶ θοΟ ΚΒ 
οἡ 4υϊἴ6 [6 5416 ἰδν6] 45 [6 Ῥεηϊαίδθςῃ, 
10 15 51} ρ]δίπου ἴδδὲ ἢ6 ἀϊὰ ποῖ εἰ [868 
ΑΡοΟΥΡΒδ οὐ ἃ ἰδενεὶ ψ ἢ τῆς Βἰδιοτίοδὶ 
ΔΩ Ργορμοῖίοαὶ θοοκβ. Τμθβε ἰαϊζεσ 
Ὀοοῖκ5 6 χυοῖεϑβ Δ 1655 ἔγεαι θη [ἤδη 
[6 Ῥεπίαίθυος, Ὀυὺΐ 50}}1 γεσγ οἴξη ; δηᾶ 
αυοίο5 ἴμ6πὶ ἴῃ 50. ἢ ἃ ΝΑΥ͂ 845 ἴο ΘΧΒΪΟΙ 
ἢ15 τανεσθηος ἔοσ ἴμθηι: [86 ΑΡοΟΎΡἤᾶ 
Ὧ6 ΠΕΥΟῚ αὐυοῖα5 δὲ 4]. ΤὮϊ5 5160 6 
5 {ΠῚ ᾧῚ τοιμάσκαῦϊα, Ὀθοδῦβθα ῬὮΏ]]Ο τὸ- 
Ροδίθαγ ᾳυοῖδβ ὑτοίδηθ δυΐῃοῦβ ; 50 [Πδΐ 
Ἔνθ ἰξ Π6 δϑοηρεά ἴο ἰῃ6 ὈΟΟΚΒ οδ]] δά 
ΑΡοοΥΡρμα Ὧ0 σδῃοηϊοϑὶ δας οΥ γ, τα 



ΧΧΙΪ 

τοὶρῇξ 51}}1] Ἔχροοῖ (μδΐ 6 5ῃου!ἃ 5ῃδν 
ΒΟΙῚ6 5'5}.5 οὗ δοαιδιηΐδηοα ψ} [ἢ {Π6Πλ. 
δὴ νὰ Ἰοΐῃ ἴο [6 εν ἄδησς δῇοσάθά 
Ὀγ ῬΏ1οΟ τὰς ἕδος [αὶ γ ΠΈνῸσ ἤθαγ οὗ 
ΔῺΥ ἀἰδδγθηςα οὗ ορί που Ὀεῦνεεῃ Α]οχ- 
διηαγίδη δηὰ Ῥδ]θβ η]Δῃ [685 845 ἴο ἰῃς 
Ὀοοκα ἴο ψὨΙΟὮ ΠΟΥ ἀϑοπρεα Ἰηϑρίγεὰ 
ΔΌΣ Υ, θγα ἀσὸ νυσδηῖθα ἢ σοηο]υαηρ 
[αὶ [πΠ6 (δηοη οὗ Ὀοί 5 ἴῃ 6 58Π16 ; 
Δα ἰμαὶ ᾿δουρῃ ἴῃς Οτεεὶκ-βρεδκίηρ 
7εν8 υδοᾶά ἴῃ γχίναϊθα τϑδύϊῃρ ποη- 
ΟΔΠΟΏΪΟΔΙ θΟΟΚΒ ΨὨΙΟΏ [ΠΕΥ ἰουηὰ ἴο ὃς 
εὐἀϊέσίηρ, ΠΟΥ αἸα ποίΐ 5εῖ ἴῆθ6βε οἡ [δε 
Ἰενεὶ οἵ [Ὡς δποϊθηΐ ϑοπρίμυγαβ. 

δν. ΤῊΞ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ Α5 ὕ5Ὲ}0 
ΒΥ ΤῊΕ ΟἜΒΙΒΤΙΑΝ Γ(ΕΌΚΟΗ. 

42. ὴρ»-γ ΡΥ ἥορ ΟὗὙ 160 “42οργρ΄α 
ἦι 166 ί'σιυ 7: ζα»6712.---- Ῥ 1105. 51:16 η6 68 
ὙΠ} τορατὰ ἴο ἴῃ6 Αροοσυρῇα Ὠδγηιο- 
1265 ὙΠ (ῃ6 ἴαςϊ παῖ ἴῃ ἴῃ ΝΕ 
Ταβίδιηθηὶ τ ηρθ ΜΏΙΟΒ αυοίς ἔγεοὶν 
411 τῃ6 ρατίβ οὗ [ὰς. (δῆοῃ τεοορηϊβεα 
ΟΥ͂ Τ7ΤοΟβορίυ5, ἴΏΘΊΘ 15 80 ἴοστηδὶ αυοία- 
Ὀοη οὗ ΔῃΥ οὗ ἴῃοβε οἴμεσ θοοκβ ὙὨΙΟἢ, 
Δοσοσαϊηρ ἴο Ποβερῇι5, ψγ Ἰαΐθσ ἴἤδη 
[86 τεῖσιι οὗ Ατίαχεγχεβ, ἀμ Ὑ]Οἢ Βα 
Τερατάβἃ ἃ5 ἸΏΪΘΓΙΟΣ ἴῃ οτγεαϊ ἴο τῃς 
ΘΑΙΠ ΟΣ τὶ ηρβ. ΙὉ 15 ἴσὰς τΠᾶῖ ἴῃ [ἢ 6 
Νεν Τεβίαμημδηϊς ἴμοσα ἃς δοὴθ ἢ8]}- 
ἄοζθῃ ρᾶϑϑαρθβ ὙὮΏΕΤα ἴμ6 ἰογηϊα οὗ 
ϑοπρίυσα οἰ οα ἃῖα υδεα, Ὀυϊ ψΏΘΙΘ 
ἴῃ6 ραβϑαᾶρθθ αυοϊεα σοδῃ οἰἴμοσ τοὶ Ὀ6 
ἸἀδμΠβεα δὲ 411, οὐ οΐ ἡ ΔῺΥ τςεῖ- 
ἰαἰπῖγ, τ Δηγτΐηρ᾽ ἑουπα ἴῃ οὐγ ΟἹ 
Τεβίδιλεηῖ. ΘΌΟΒ ράβϑαρθβ ἅτ Μαίζ, 1. 
23, [ΚΟ χὶ, 49, ΓΟ. ΥἹἱῖ, 48, 1᾿ (ΟἹ. 1]. 9, 
ἘΡἢ. ν. 14, 2 Τιω. 1], 8, 7τὴ65 ἰν. σ. 
Βυϊ [86 5βἰῃρυίαν [Ὠ]ηρ 15, ἐμαὶ ᾿ξ τὸ [41] τὸ 
Βηὰ [ῃς6 οὔ ρίπαΪβ οὗ [μ656 ρᾶββᾶρθδ η ἴῃς 
ὈοΟΚβ οὗ ἴῃς Ηδεῦσον (δῆοη, Νὰ δα 114}}γ 
[41] ἴο πᾶ [δγὰ ἴῃ ἴῃ6 ᾿γοῦῖβ ΘΟΙΏΤΊΟΙΪΥ 
οδ]]οἀὰ τῇς Αροσῦυρῆδ, ἰῇ ὯῸ γματί οὗ 
ΜΏΙΟΝ οδ δηυζϊηρ ΓΟΒΘΙὈ]Π]ηρ [656 
ΡῬάββϑαῦθβ Ὀ6 ἔουηά, [1 1Ἰπἀεοα [ἢ6 Βοοϊ 
οὗ ΕΟΟΒ Βδὰ ἐογιηβδᾶ ρατὶ οὗ ἴδε (δῆοῃ 
οὗ [86 Οουμδοῖ οὗ Ττιοηΐῖ, γα ββουϊὰ Ὀ6 
Ὀουμά ἴο Τςοῃϑδίἄογ ψ δὶ ἰηέεσθηςα οὐρῆϊ 
ἴο δε ἄτανγῃ ἔτοστῃ [86 ἔλοῖ ἴμαΐ [μᾶὲ ῬοοΚ 
156. αὐυοίοα ὈΥ 51. 7046; Ὀυΐ ἐχοερί Τεῖ- 
1118, 0 οἣς ἴῃ ἴ86 ΟΒτξῦδη ΟΒυσοῦ 
56 615 ἴο ἢν οὐηθα ἴΠ6 ΒΟΟΚ οὗ ΕΠΟΟΒ 
85 ΟΔΏΟΠΙΟΔ] ; δηἀ (ἢ ἔδοϊ τεπηδὶηβ (δῖ 
δΔιηοηρ; (ἢ6 ὈΟΟΚΒ ΠΟ. ΜΟΙῈ ΔΏΥΨΏΘΓΕ 
δατοϊιοὰ ᾿ηῖο (ῃ6 σᾶποη οἵ [ἃς (τ ϑιίδῃ 

ΘΕΝΕΆΚΑΙ, ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΒυτοῦ, ποῦθ Ὀυϊ ἴμοδε οὗ (ῃς ΗΘΌΤΟΥ 
Οληοη δῖα αἴσθοῖν αὐυοϊερα ΌὉΥῪ Νεὲν 
Τεβίδτηθηξ το. [Ι͂ἢ ἴαςϊ ἴῃ6 ΑΡοβι]65 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο ανα Ὀδθὴ ἴῃ {111} δρτθοιηθηΐ 
ὙΠ (Ποῖσ 765} Ὀτγαίγοη 85 ἴο ἴῃς ΟἹά 
Τεβίδηγεηΐ Οδηοῃ ; δηά [6158 (τδαϊτοῃ 
ου ἴῃς 5υ]εοῖ [5 δυο ᾿ψᾶγετθά ἄστη 
ἴο [86 ῥγϑϑεηΐ αδυ. 

4232. Ῥαζγίσες δὲ οὗ ἐλε Οὐδ 7 εΐα»δρζ. 
--Βυῖ ἴῃς Οἀοβροὶ νγὰβ σάρὶ αν ῥτορᾶ- 
ραϊεὰ διηοηρ τῇ τηδοσιδιηϊεα (ἢ 
7εν 5} τδαϊθοῃ, ἀπ ὑη80]6 ἴο τοδά 16 
δον ΒΙΡ]6. Τῇ Οτθεὶ ΒΙΡ]Ὲ δά 
Ὀδθὴ ἃ Ἂδιεῖ ᾿ῃϑυσυπιοηΐ 1 ΤΠΘΙΓ σοὩ- 
νεσβίοῃ, δηά σοπημδα ἴο Ὀ6 ἃ ῥΠΠοΙραὶ 
ΤΏΘΔη5 Οὗ 5ιι51Δ1πἰὴρ ΤΠΘΙΣ σοὶ ρου 1176. 
ΜδηΥ οὗ ζδηὶ μδὰ ποῖ [86 αυδι ποθ Οη5 
ἴου ἀϊξουηγϊπδῦηρ Ὀεΐνψεθη [6 οἸαίτηβ οὗ 
τῆς ἀΙΒοχοηςρατίβ οὔτμε Οτεεῖ θοοῖς ψΒΙΟΒ 
[Π6Υ υδε4, [τ 85 ὈδΕῺ ΔΙΤΟΔαΥῪ σοιηδικοα, 
τῃδῖ οσα μα γα Ομ ςἤδη ἘδίΠοΓς ΔΡΡΙΥ 
ἴο 16 Βο]Ϊ6 Οατοοκ ΒΙΡ]Ὲ ἴῃ6 δοοοιηῖ 
ΜΏΙΟΝ Ατιβίεαβ ρᾶνα οὗ ἴῃς οτἱρίη οὗ [ἴῃ 6 
Ῥρηίδίθυςς, δηᾶ ᾿τηδρίης ἰμδὲὶ [6 ἰτ4}5- 
Ἰαϊΐοῃ οὗ 411 [ῃ6 ῬοΟΚΒ5 ψγὰβ ἴμ6 σους οὗ 
[Π6 ϑονθηῖ [Ιηιουρσεῖοιθ. 90, ἴοσ δχ- 
ΔΙΏΡΙΕ, Ιγεηϑο5 (11, 21), ἤθη ἢ6 [6115 
ἴῃ βἴοιγ οὗ [ῃ6 βενυθηῖυ ς(Ε]]5, [6115 1 σου- 
σογηΐηρ [6 ταη5]Δοη, ποῖ οἵ “ἴῃς 
Ιν7," Ὀπὶ οὗ 4}} ἴῃ6 ὈοοΚ5 οὗ [6 5. 1Ρ- 
ἴυγ68. Αμπά «δἱ δὴ δῦ] θοῦ ἔτηθ, [050 
Μαγῖγυ, ἴῃ ἢ15 σΟΠΤΟΥΘΙΘΥ ὙΠ ΤΙΎΡΒΟ, 
δοσυβ65 ἴῃς [ἐν οὗ Βανηὴρ ἰδ κοὴ ἀᾶῪ 
ΤΩΔΗΥ͂ ϑοηρίατεβ ἔσγοῃ ἴῃ6 {ΓΔ 5] ΔΈ 0 
οΒδοϊδα ὈΥ 1ῃ6 βενθηίυ δἰ άθῖβ ΨῈ0 ΘΙ 
ἢ ΡΙΟΪΘΙΩΥ ; δηὰ ΏΘη 6 15 δϑκεὰά ἴῖὸ 
ΒΡεοῖν ἴμ656 τ Π]Δ ἢ 5, ἴΏΘΥ ἴσῃ οὐΐ ἴο 
Δδοϊ ραϑβᾶρεβ ἴῃ 1518}, ἴῃ [γι 8}, ἴῃ 
τὴ6 Ῥπδ]πηχβ, δηά [1ἢ Ἐξάγαβ : δα (Ὡς 
Ἰάδθα ἄοθϑ ἢοΐ ἄρρθᾶσ ἴο Θοοα, οἰογ ἴο 
Τυβθῃ οσ ἴο Ὠ15 76 ]5} τευ ]οουῖοσ, τῃδὲ 
ἴπε56 Ὀοοΐβ δὰ οὶ Ὀδθὴ ἰταηβ]δίθα ὮΥῪ 
[ῃ6 516 Πδηᾶβ 85 ἴῃς Ῥεηϊδίθι ἢ, 

44. 17ε σλγοηαπ δ αζλοις τὐεγέ ἀε- 
φμαϊγίεα τοῦὰ 116 δοοξς καἰ “ῤοσγῤλα. 
---Βαϊ τς Οτεοκ ΒΙΡ]6 ἩΠΙΟᾺ ρμᾶϑβϑα ᾿ηῖο 
16 Βαηᾶβ οὗ ἴε Οοηῖ]ς Τοηνογίβ ἴο 
ΟΠ ΒΔ ΠΥ ἱποϊπἀθα Ο0]6 θοΟΚ 5 ποῖ ἴο 
Ὀε ἰουμά ἴῃ ἴμ6 Ηδῦτον Οδηοῃ ; δηὰ ἱξΐ 
15 ποῖ ψΟΒΔοΙΗ͂Ι] [δῖ πΏΘΓΕ [6 ἩΘΌΣΟΥ 
Ιδησυᾶσο νγὰ5 ὉΚηον, δηἀ εγε [ΠΘΙΘ 
ψὰ3 20 οοπίδοὶ ΜΠ [Θν 15} ἰτδαϊοη, 41} 
ϑῃουϊά ἢανβε Ὀδθὴ τϑοοῖγοα ἰη αἰ ϑοσίη]- 
μδίοὶγ. Νυμογοιιβ Ἰηβίδῃοο5 σδῃ Ὀδ ὑτγο- 
ἀυςεαὰ οὗ ἴῃς υ86 οὗ ἴΠ6 ὈοοΪϊκ5 οὗ [6 
ΑΡοσυρδᾶ Ὀγ (τ ϑιδῃ Ἐδίμοτς ἴτοσα [ἢ 6 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΦΤΙΟΝ. 

ἐΔ1]||65ὲ ἘΪΠη65; 8ΔΠη6 [ἢ ΤΔΗΥ͂ ο8365 ἴῃ6 
φυοίδιίοηθ 4ῖὲὸ τηδάς ψἢ [ἢ6 πϑι4] 
ἰοπηυ δ οὗ ϑογρίυγα οἰϊαϊίίοη, Τάτ 15 
εἰϊοά ἃ5 ἃ ραϊζοσῃ οὗ ἔδιμδὶβ μδσοῖϑτῃ ἰῇ 
(δ6 ΕρΙΊ5Ε16 οὗ ΟἸ]εσηεπῖ οὗ Βοπλε (ο. 55): 
'ἴ ἴῃς ἘΡΙ5116 τ] οὮ Ὀδδῖβ ἰῃ6 Ὡδηγα οὗ 
Βαγηδῦας (ΧΊχ. 9) ἃ βαγίηρ οὗ [π6 ϑοῃ οὗ 
δα ἢ (Ἰν. 31) 15 Ἰηοογροταϊβά : δῃά (ἢ8 
οοουεησα οὗ ἴῃ6 βάτὴηθε ραϑβᾶρα ἴῃ ἴῃς 
ἰλίεὶγ ἀϊςξοονεσεὰ 7ζαρλέμρ οΥ 246 ΖΤισεῖνε 
“ῤοείζες ἈΔ5 δα ΤΩΔΗΥ οὐο5 ἴο Ὀ6Ι να 
(δὶ ΒΑΙΆΔΡθα5 ἢετα οορὶδα ἃ 511} ΦΑΣΙ ΟΣ 
ἀοουμμδηῖ, ὙΤηε ΠΟΙΆΙΪΥ σΏΙΟΝ ζοο5 ὉῪ 
ἴ)6 πᾶπη6 οὗ (Ἰ]εογαθηῖ 8 ϑεοοηάᾶ Ἐρί5118 
εχ! 115 (οἢ. 16) 4 τϑτηϊηϊδοθηςα οὗ ἴῃ 6 
ΒοΟΚ οἵ ΤΟΌΙΙ (ιν. ΣΙ, χὶ, 9), ἐπουσἢ 1 
τ ςἢ ἐγοοάοχῃ οὗ δἱϊεσαοηῃ, ΤὨβ βᾶτλθ 
ρᾶϑθασα οὗ ΤΟΙ ννᾶ5 ΟἸδατν 4150 πον 
ἴο Ῥοϊγοδῖρ (ἢ. το). ὙὉῃε ϑίουγ οἵ Βεὶ 
ἃῃὰ ἴῃς Ὠχάροῃ 15 οἰϊεὰ ὈΥ [Ιγϑηδθοι8 

ἰγ, 5). 
- 5. 4μπὦ ,γ»,ωμερήζν φμοίε ἔδενε ας ϑρ 2- 
ἵμγε.-- δ ̓ἰπβίδησες 751 ργοἀυςσσά οΟὨ]γ 
Ἔσχθ!] δοαυδίηίδηςα πιὰ ἴἢ6 ὈοοΚϑ οὗ 
(δ6 ΑΡοσΎΡδα, δηὰ ἀδίοσγηίης ποι ηρ᾽ 85 
ἴ0 ἴῃ6 ΘΟ; 5: ἀθσδοῃ ἴῃ ἩΒΊΟὮ [ΠΟΥ ἩΜΟΙΘ 
64 θγῪ ἴποβῈ ψῆο αυοίοα τ[ἢδ, Απάὰ 
Ρεῖθαρθ γα οδῃηοί ἰδὺ τηθοἢ βίγαθβ ΟἿ 
ἴῃς λοι (ῃδὶ Ιτϑηϑοὺβ (ν. 35) Δβοῖθο5 ἴο 
ἴδ6 ῥγορῃδξ 7ϑοιλίδῃ ἃ αχιοίδιίίοῃ τα] 
ἰΔκοη ἴτοσὰ [6 ΔρΟΟΎΡὮΔ] Βοοῖκς οὗ Βδ- 
ΠΟ, Βυξ (Ἰειηεηΐ οὗ ΑἸ]Ἰδχδηάτα, τγῆο 
ΜΔ5 ΟἸἹΏΠΠΊΨΟΤΟΙΙΒ ἴῃ ἢ15 τεδάϊηρ, ποῖ ΟὨΪΥ, 
{ἴκὲ Ισθῆδθιι8, αιιοῖεβ Βασι 85 Τογθιιϊδἢ 
(δύ, 1. 10), Ῥαΐ τϑρδαίθϊυγ αιοίεβ 
ΔΡΟΟΥΡΏΔ] Ὀοοκβ ἃ5 ϑοηρίσσο. ΤὨι8 
ἰε ᾳυοίεΞ ΤΟΝ: 48 ϑοηρίυτε (,δυηι. 
ΥἹ, 12), ἘοοἸΘϑἰδβιίοιιβ (1, 8), 2 Εβάγας 
(1. τό), Ὑγιβάοτῃ (ν. “ἢ βου θὴρ της 
ἰλϑι-πατηθὰ ὍΟΟΚ ἴο ϑοϊοσμοῃ (νὶ, 14). 
(Ἰεπιθηξ νγὰβ ποῖ ὙΘΙΥ ΟΠΕΟΔ] ; δῃὰ ᾿ξ, ἸῺ 
ἀείετβηςε ἴο ἢϊ5 δι Βουγ, Μὲ τετα τὸ δα ὰ 
ἴῃς θοοΚ5 88 παιηδά ἴο οὖν ΟΙά Τεκίδ- 
ρηΐ (ΔΠΟΏ, 6 5Βῃου]ἃ Ὀ6 Ὀουηᾶ ἴῃ σου- 
Βδίθῃογ ἴο δαἀ [6 Ἐρ βι165 οἵ Ο]οιηδηὶ 
Δῃὰ οἱ Βαγηδῦαβ, [6 μερμβοσὰ οἵ Ηδσοι- 
ἴη85, Δη οἴπαοσ θοοΚΞ ἴο οὔγ Νὲνν Τοβίδ- 
ἤδη (δῆοῃ, εχ] Ἕδη δβοσῖρθο5 τῃς 
Βοοῖς οἵ Ὑγ]5Ξάοπι ἴο ϑοϊοιπου (42ν. ὕα- 
ἐμ. 2), δρᾷ χυοῖθς Ἐποοϊεϑἰδϑουβ τα 
ἴδε Ἰοστημἶα “ βίοι βορίππι 6ϑὶ" (2.- 
ἠογί, αὐ (ἀεί, 2). ΤῊ 1Π15 5[}]6 οἵ ααοία- 
ὕοη ΟἸειηεηΐ δηὰ Τογε ] Δ ἀγα (ο]οινοὰ 
ΟΥ̓ ΤΏΔΗΥ δυςσδοάϊῃρ ττίίειβ, ρορυῖαν 
ἴδάσθ ΘΟ; 5 ΔΏΓΥ (ΘΠαΙηρ᾽ [0 ΤΑ κα 0 ἀΪ5- 
αἰηηδύοη Ὀεΐνεθη ἰῃς ἀἰἤδγθηϊ ὈΟΟΚ5 

ΧΧΙΙ 

ὙἘΙΟὮ οἰτου]αίε ἃ 845 σοτηροηδῃϊ ρᾶτίβ οὗ 
186 ουττοιῖ Οστροῖὶς ΒΙ0]6. 

δΝΙ. ΤΕΛΕΝΕΡ ΕΑΘΤΕῈᾺΝ ΟΡΙΝΙΊΟΝ ΟΟΝ- 
ΘΟΕΚΝΙΝΟῸ ΤΗῈ ΟἹ ΤΕΈΘΤΑΜΕΝῚ ΟΓΑΝΟΝ. 

46. Ογίρερ, ---- Βαϊ ψδίανοσ Ῥορυαγ 
π5ᾶρ6 τσ Ὀδ6, Ἰεασηθα ΟΡ "ΪΟη ΟΟὩ- 
ΒΙΔΗΓΥ τοπλδϊηθα οορπϊζαηΐ οὗ [6 ἀ15- 
κἰησίίοη Ῥεύνθοη τ[ἢο56 ῬοΟΚβ ψὨΙΟὮ ἴδε 
ἩεΡτονβ τεοορ δε 8ἃ58 ρατῖΐ οὗ {ΠΕ ῚΓ. 
ΒΙ1016, δηὰ ἴἴοβε νῃ]οἢ οὐδα {Π6ῚΓ οἰτοι]Δ- 
ἄοη ἴο ἴῃς Οτεεκ νοχϑίοα. ΤῈ ΟΠ βδΔη 
ψνου]Ἱὰ νγᾶ5, ἢοῸ ἀουδῖ, τὰς ἢ ̓ἱπαἀε ιοα ἔοτ 
115 ννά6 Κηον]θάρα οὗ [15 ἀἰδ  οΟ!ΟὨ ἴο 
τὴς Ξαζεεῖαεζοα 5107} οὗ Ἐλβοῦϊα5, [ἢ 
115 [Ὡς Ὠιδίοτιδὴ δα 1ηβουϊθα ποῖ ΟὨΪΥ 
1ὴ)6 τοπ ΠΟ Ώ165 οὗ Γοβαρῆι5 δηὰ Μοἴο 
ΜΏΙΟἢ τ ἤᾶνα Δἰγοδαγ αμοϊοα, Ὀπὶ 4150 
[δὲ οὗ Οτίρεη, ἴδ) ψοβα δυϊδβοσηῦ 
ΠΟΏ6 5[ο006 ΒΙΡΊΘΣ ΟἹ αΠ 651 00}5 οὗ Ὀ10]10 4] 
σΠοϊθῃ. δ αυοίεβ (ν]. 25) ἃ Ῥάβϑᾶρε 
ἴτοτη ΟΥΡ ἢ 5 σοσησ ὨΔΤΥ Οὐ ἴῃς ΕἸχϑί 
Ῥϑαΐσα, ἰὰ ΏΙΟΝ Ὁ 15 5δἰαϊθα (ἢδὶ :ῃς 
σδποηῖοδὶ ῬοΟΚς οὗ ἴῃς ΟἹά Τεβίδηθηΐϊ 
ᾶτο, ἃ5 ἴὴ6 Ηδῦτοννβ να δαπαρα ον, 
Ὀνδηϊγ-οῖνο ἴῃ ὨυΆΡοῦ, δηϑγοτης ἴο [ἢ 6 
ἈΌΏΡΕῚ οὗ ᾿δείογβ ἴῃ [Παἰγ δἰρῃμαρεῖ; δηὰ 
ἴθ τὴ ἩΘΌΓΕΝ 85 γὸ}}] 45 ἴὩς ατεοκ 
ὨΔΙΏ65 οὗ [656 ὈΟΟΚΞ δῖ ρίνθεηῃ Οὗ [868 
Ὀοοκπ οὗ [ἢὩ6 Αροσῦύρδᾶ, ἴῃ6 ΟἿΪΥ τηθη- 
το ἴῃ [ἢ15 ῥἷδοθ 15 ἴδαῖ Οὔρεθὴ δαάς 
[ηδι, Ὀ65ι:465 [ῃ6 υδηϊγ-ῖο ὈοΟΚΒ ὙΠΙΟἢ 
Ὧδ6 δᾶ5 δηυτησχαιθα, ἴοτα ἀῖὲ ἴῃ6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ ἴ[ὰς Μίδοοδθοαβ. 

42)η. Α47πεαπι.---Ῥαι Οτζθη Ὠιτβοῖῇ 
δθογας ἃ οὐτίοιϑ Ἔχδρ]α οὗ ἴῃ6 οομῆϊοϊ 
Ὀεούχεθη ῬΟΡυΪΑΣ δηα βοϊθ τῆς ΟΡΙ ΠΟΙ. 
ΗΔδ υβδεά ἃ Οτεοῖκ ΒΙ0]6 Ὠϊμη5611 5 δῃὰ 
τῃουρἢ ΠΕ ἢᾶ5 5 θη ΒΙτη 561] ἀὐνάσα ἐμαὶ 
5016 οὗ ἴΠ6 [Ὠϊηρβ ᾿ποϊυάρά ἴῃ 11 Τοστηθά 
Ο Ραᾶτῖ οὗ ἴμε Ἡδργονν ὕδηοῃ, μ6 μαριυ- 
ΔΙῚῪ σοπίοιτηδά ἴο ψδδῖ, ἴῃ ΑἸοχδηάσια δἱ 
Ἰεαϑὶ, γγὰβ ἰῆ6 Ῥορυΐαῦ πϑᾶρθ. Τῆι ἢδ 
τοδά [6 ϑίοιγυ οὗ ϑυβδηηᾶ 85 ρατὶ οὗ ἴῃς 
ΒΟΟΚ οὗ Ὠδηϊοεὶ, δηᾶ 6 δρρϑαϊθὰ ἴο ἱἴΐ 
ἴὴ ἃ ΡΟΝ] 1ο ἀϊδουβδοίοη ψὩΙΟἢ 6 Π6]ὰ ἴῃ 
Ῥαϊοϑῦμθ. ΕῸΣ τἢἰ8 Β6 ψὰβ ἰδίκζθῃ ἴο 
ἰϑὶς ὉγΥ Αἰοδηυ5, αἱ [αὶ της [86 τηοϑί 
ἸδΑγΏΘα βοθοϊασ ἰῃ Ῥαϊδϑιϊηθ ; δηὰ 5166, 
ἴῃ [6 αυεϑῦοῃ τ μδὶ (δθοη νγὰ5 σεοορ- 
Ὡϊβοα Ὀγ (ἢ6 ΑΡροϑβι!εϑβ, 11 15 ψῖ [86 Ῥ4]65- 
«ἰηϊδῃ δαϊοη ψγ6 ἃΓ6 τ Ί Ὺ σοποσγηθα, 
11 15 1πιοτοβῦως ἴο πᾶ [δὲ ἴ[ῃ6 (ποι 
ΜΟΙ 15 αἰτοϑιθα 45 τθοορῃϊδθα ἴῃ Ῥα]68- 
ἄης, ὈΥ͂ ] οβερδυβ ἴῃ [6 ἢγϑίὶ σθη ΠΥ δηά 



χΧῖν 

ΌΥ ΜοΙὶιῖο ἴὰ τῃ6 βθοοῃᾶ, δρρθδτβ ῃον 
ἔγοτα Αἰπίσδηιϑβ ἴο μαναὰ Ῥ6θὴ ἴῃ (ἢ6 [λιτὰ 
σΘΗΤΌΣΥ 5111 1ῃ δχοϊυβῖνα Ῥοββθββίοῃ. 
Αἰτιοδηυβ τυτιίοβ, [δὶ ανίηρ ὈδΟΘῺ ῥτε- 
βοηΐ θη  ΟΠροθη Ὠδὰ αυοίεα (μδὲ ραᾶτί 
οὗ [6 Βοοκ οὗ ϑδῃῖθὶ ἡ ΏΙΟἢ οοπίδίη5 ἴῃ 6 
ΘΙΟΥΥ οὗ ϑυβδηηδ, 6 ὰ5 Ὡοῖ 850 ἀϊδοουτ- 
ἴ60115 85 ἴο ᾿πἰοετυρί δἱ ἰῃ6 ἔπλ6 ; Ὀυΐ 6 
ἜΧΡΓΘ5565 ἢ15 βυγρτβα ἴῃαι Οτρθη σου] 
[ΑἸ] ἴο θῈ ἀνάσα (μδὶ [ἢ15 βεοοῃ οὗ [6 
Ὀοοῖς νγγὰβ βρυσίοιβ8.0 Τῇθ 5101} ψὰϑ ἃ 
ῬΙΘΕῪ οὔθ, Ὀυΐϊ νγὰβ ἃ ταοάύθσῃ δάαϊοῃ, 
8ἃ5 Τρ 6 5ῆσνῃ ὈΥ ΤΊΔΗΥ Ρτοοίβ, οὗ 
ὙὮΙΟΒ Βα Ῥτοοδεάς ἴο ψίνα ἃ 5ΌΠΊΓΊΔΤΥ. 
ΟὨΪγ οης οὗ ἴῃς διρυτηδηῖβ ἢ6 565 ηδοά 
Βεῖ Ὀ6 ποιοςρά : νἱΖ. ἴῃδί 41} [86 ῬοοΪ(5 
οὗ ἴῃς ΟΙἹα Τοκίδιηδηϊ δα Ὀδθὰ ἰτδηϑὶαἰθα 
το (δε Πδερτον, θὰϊ [Πδὲ [6 οΥρΡΊΏΔ] 
οὗ τΠ15 βἴοιυ ψγὰϑ ὈΪΔΙΏΪΎ Οτεοκ, ἃ5 δΡ- 
ὈΘΔΓΒ ἔσγοιῃ ἃ σεσίδίη οΪδὺ οἡ ψοτάβ. ΤΏΘ 
9[ΟΤΥ [6115 ον Πᾶπὶ6] σομνὶοϊοα τῃ6 ἴγο 
[4136 νι 6 5565 ΟΥ̓ ἀ5κὴρ ἐδ. ἢ ϑερδγαΐεὶν 
αηᾶοσ δὶ ἴτε ἢ6 δαά 566 ϑυβδηηα 
σοιημδ δάυ]εῖγ. ὙΠ ΟἿ ΔΩΒΎΘΙΒ, 
ὕπάδς ἃ τρδϑιςῃ-τες (σχίψος) ; δῃά 
Ῥδῃϊΐοὶ το ρ]θ5, σοά ν1}} ουἱὐ ἰλ66 ἀϑυηάοῦ 
(σχίσει).. ὙὍὴδ οἴπεῦ δῆβνεῖθ, ὕπάογ ἃ 
ἢοΪπχ-ἴγες (πρῖνος) ; δῃηά ΤὨδηῖαὶ τα ρ]165, 
ΤΟ δηροὶ οἵ ἴῃς Τοσά 15 σαν ἴο 5νν 
[66 Δϑιηᾶσσ (πρίσαι). ΟΥΡΘῺ ΓΟΡΙ 165 
σεγίαζέηε ἴο [6 οὈ] οἰ οη 5 βἰαϊθα Ὁγ Αἴη- 
ΔΉ; δηά 1ῃ ΔΏΘΨΜΕΟΓ ἴο [15 ΟἿ6, ἢδ 
Ταῆιδεβ ἰο δοοερὶ ἴῃ6 ρδζοῃποζηδϑὶα ἃ5 
Ὡτοοῖῦ ἰῃδιὶ ἴῃς ϑίοσυ οὗ ϑυβδῆηα νὰ5 ποῖ 
ΟΥ̓ ΡΊΏ4}}γ ντϊτῖθη ἴῃ Ηδρτεν. Ηδ ο4]- 
Ιδηῦζεθ Αἤπίοδηιβ ἴο [611 (6 Ηδεῦτον 
ὩδΔΙῺ65 οὗ ἴῃ6 ὕνο ἴχε65 ἴῃ αυσβίίοη; ἃ 
(ὐϊηρ ποῦ ἢ6 ὨΙμη56], πο Πϑἰδηϊηρ 
ΤΏΔΟΥ Πα ΌΪ|65 ἤοτὰ [6 }Χ8, δὰ ὭΘΨΕΟΓ 
Ὀδοη Δ0]6 το δπά οι, Ηον, ἴδῃ, οοὐἹά 
Αἰτιοδηυβ [6}} [δαὶ ἴῃς Ηδῦτονν Ὡδιηδς5 
ταὶρς ηοῖ αν δαγητθα [6 ϑδῃη6 Ὀ]ΑΥ͂ 
οὐ ψοχὰς  ΟΥ δἱ ᾿ἰϑαϑὶ τηϊρῃϊ ἴμογα ἠοῖ 
ἢᾶνε Ὀδδὰ ἃ ῥἷαὺ οὐ πψόοσαβ ἰὴ ἴδε ΗδἊ- 
Ὀγον, ὨΙοἢ, που Ρἢ Ἱποᾶρδῦ]ς οὗ Ππἴοσαὶ 
δου, μβδὰ γεῖ, ΌΥ ἃ οὔδηρε ἴῃ ἴῃς 
ὨδΔΙλ65 οὗ ἴῃς ἴτεεβ, θθθὴ 5Κ|}]γ το- 
ΡῬγεβθηῖεά ὈΥ͂ ἴῃς Οτεοὶς ἰγδηβιαῖοσ ὶ 1 
Οπρεῃ 15 τρῶς ἤετε, [6 ατοῖκ ἰΓΔ}58- 
Ἰδῖοσ πιιιδὶ μοὶ ΟὨΪΥ Ὀ6 σΟΙΩΡΙ] ΘΩ͂ ῸΣ 
ἢϊ5. 5Κ111, θαξ οομρταϊυ]αῖοα ΤῸσ ἢἷ5 ροοά 
ἴοσῖιπθε ἴῃ Ὀδίηρ δ0᾽]6 ἴο δηᾶά Οτςοκ 
ὨΔΙΏ65 οὗ [665 50 ΔΙΆ ΤΔΟΙΪΥ 5υϊϊδα ἴο Ὠἰδ5 
ΡυτΡοΞβα. 

48. Ογίροι» γοῤίν ἰο Αγγίαιρμ».----Βυῖ 
ἃ ΤΟΙ διηάδιηθηϊαὶ αυδϑίίοη γὰ5 σαὶβθά 

ΘΕΝΕΆΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

μὰ τερατὰ ἰο ἴῃ6 ῥσϊηοὶρ]ὶθ δϑϑυθα 
ὉΥ Αἰποβῆυβ, [μα Ὧ0 Ῥοοκα ψεσα ἴο 
Ὀ6 ταοοχῃιβθα 45 Ὀϑϊοηρίηρ ἴο [6 ΟἹά 
Τεβίδιηθης θὰϊ [ἢο56 ψ Ὡ]οἢ δά Ὀδοδ 
ΟΠ ΡΊΏΔΙΪ ντιτῖοη τη Ἡδῦτεν. Τῆς δά- 
τηϊβϑίοῃ οὗ [15 ὑΓΙΏΟΙΡΙα νου] ον } 
6 ἰδῖαὶ ἴο ἴῃ6 οἰαϊπηβ οὗ πίδὴγ οὗ [6 
Ὀοοῖκ5 οὗ [ῃ6 Αροσογρθαᾶ. Οτρθῃ ροϊηῖβ 
ουὖῇῦδ ψηδὶ ταν] ΠἸΟΏΔΙΥ ΤΟὨ ΒΘ ΘΏσΘ5 
πουὰ (οἸ]ονν 1 τ86 Ομπβϑάδη Οῃυτοῇ 
ΨΟΓΕ τεαυϊγοά [ἤδη ἴο δ] ἴθ. 15 Οδῆοη ἰπίο 
σοηέοστν τ ἢ τ[η6 Ηοῦγεν ἰοχί, Ιἴννὰ5 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἴῃς Θ΄ΟΙΥ οὗ ϑυβδηῃᾶ [ἢδῖ ταὶ 
Ὀ6 οσυΐ οὔ: ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃς οἴδοσ δαἀιΈοηβ 
ἴο [86 ΒοοΚ οὗ ζδηιοῖ, [ῃς ϑοὴρς οὗ τῆς 
ΤὮτγεα ΟΠ] άγθῃ, δηα [Π6 ϑίοσυ οὗ Βεὶ 
δηά (τἢς Ὀτγαροη, Ὀυαΐϊ ἴῃετο ΕΘ 4]50 
Ῥᾶββᾶρθβ ἴῃ ἴῇ6ς ΒΟΟΚ οὗ Ἐβίῃοσ, ἴῃ τῆς 
Βοοΐ οὗ 7ο"», δῃὰ ἰπαδθᾶ ἴῃ τΔΗΥ͂ ΟἴΠΕΥ 
Ρααβ οὗ ἴῃς ΟΙἹα Ταβίδῃηθηῖ, ψ ΠΟ ἢ, 
[Ὠουρὰ ἰουπᾶὰ ἴὰ τῃῇ6 Οτεαὶς ἴοχὸ, δα 
ΠΟΙΒΙηρ σΟτγοϑροηαϊηρ ἢ ἴῃ6 ΗδΡρτον. 
Μαυϑβὶ 41} ἴῆε56 Ὀ6 4͵50 Ὄχοϊϑδεα  Μαυβί 
να τχταΐθοῖς ἴῆ6 βδοῖεα Ὀοοκβ εὐποηῖ 
διηοηρ ἴῃ6 Ὀτοϊμουῃοοά, δηα ρᾶὺ ΒΡ ]6 
οουγὶ ἴο [6 πῃ! δνίηρ [6 νγ8, ΕΠ θδῖιηρ, 
ἴμοτὰ ἴο ἱπηρατὶ ὈΟΟΚ5 ἔγεα τοῖα βρυπουβ 
δαἀτηϊχίυσε (δὴ ψὰ βῦρροβε ἰ(ῃαϊ Ὁ]- 
νὶὴ6 Ῥτιονιάθηοθ, ]οἢ δα ρίνθῃ ἴῃ ἴῃ 6 
βϑδοσοα ϑογρίυτος οαϊδβοδίοη ἴο 811 τῇ 
οὨυτοῆθ5 οὐ Ομηβῖ, ἀϊὰ ἢοΐ οᾶῖὰ [ῸΓ 
τ[ἢο56 ψῆοτῃ Ηδ Παα Ὀουρῆςϊ ΜῈ ἃ ῥτῖςα, 
ἴογυ ῆοβα βακα αοά Ξϑραζϑά ῃοΐ Ηϊ5 ονῃ 
ϑοῦ, δυΐ ἀδ᾽ινοεγτεά Η]ηὶ ὉΡ ἴοσ τ5 8]}, [ῃδΐ 
Ηδὸ νὰ Ηΐτὰ 4ἷ50 σὶρ ἔγοοὶγ ρῖνα 5 4]} 
(ὨΐηρβΒ. [{ νοῦ ψ6}1 1 Αἰποδηιβ πνου]ὰ 
ΤΟΙ ΙΏΌΟΣ τῆ Ρτεοθρῖ, “Του 5ῃ41 ποῖ 
τονε τς ονουϊδϑίηρ Δ παπηατῖκ ΒΟ ἢ 
[8οβε Ὀεέοτα ἴπ66 μᾶνα 86εῖ υρ.ἢ 

20. «42 ἠαμαςίμ. ---- ΟΝ ΟΥΡΘῺ 5 
Ῥγδοίίοθ ταν πᾶνε ἰθηἀδα ἴο ΟὈ]Π οταΐα 
[6 ἀἀἰδθποϊοη ψΏοΒ 5 [ΏΘΟΥΥ δ80- 
Κηον]εαρεά, Ὀεΐνοοη τἢ6 Ὀοοϊβ οχίδης 
ἴὰ Ηδεῦγοεν δηὰ [δ6 δαάιοηβ τδάς 
ἴο ἴδε ἴῃ τἰῇ6 Οτεοῖκ ΒΙΡ0]6, ἴηι ἀϊ5- 
Ὀποίίοη ννὰ8 ποῖ Ἰοϑδῖ βἰρῃΐ οὗ ὄνθὴ ἴῃ 
ΑἸοχαηάσια. Τῆς σοη δήοσ Οὔρθη 
ῬΙΓδβθηΐβ ἃ5 ΜΠ [ῃ6 ἰεβιϊοην οὗ 1ῃ6 
στεαὶ ΑἸοχαπαγδη ὈΊ5ῆοΡ ΑἸΠδῃδϑιι5. ΤΏ 
ἴῃ6 Ἰαϊίετβ ψΙΟἢ, ἴῃ σοπέουτ ἢ 
διοθηξ ουδίομμ, ὯὮ6 ΔΗΠΌΔΙΥ ἰδ ἴο 
δῃηοῦηος ἴῃς ἀδῖς οὗ Ἐδϑίεσ ἴο τῆς 
Οδυτο 65 οὗ ὨΪ5 Ῥγονίηςθ, 1 νγὰ8 δῖ5 ψουΐ 
ποῖ ἴο σομδῃθ Βἰ]56 1} ἴο (δὶ ποϊῆςλ- 
τίου, Ὀπ| ἴο ᾿3Κε ἃ Ὑ] ΟΣ σδηρα οὗ ᾿Ἰῃϑίσυς- 
ὕοῃ. [Ια ἴμδὲὶ ψΏϊΟἢ ἢδ ᾿Ιβϑδυθα 1 [ἢ 6 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΟΌΟςΤΙΟΝ. 

ΥΘΑΙ 26ς, ΒΕ ρῖνεβ ἃ 115ὲ οὔ ἴῃ6 Ὀοοΐκβ οὗ 
Θοπρῖυζα, κἰδῦηρ ἴπδὲ [86 Ῥοοῖκϑβ οὗ [86 
ΟΙα Τεβίδιηθηῖ, ψΒοβα Ὡδηγ65 6 ρίνεϑ, 
ὍΕΓΟ Ὀγδηϊγ-τγο, ΔΟσοχαϊηρ ἴο [Π6 ΤΩ ΘΓ 
οὗ [μὲ Ἰοιίεῖβ οὗ ἴ6 Ηδῦτσονν δἱρμδθεί. 
Ἡς ἴδθη γῖνοβ 4 115ῖ οὗ Νεὸν Ταβίδιηθπὶ 
Ὀοοκϑ, ἀρυθοῖηρ ψΠᾺ ΟἿἿ οὐ ΟΔΠΟΏ, 
δῃὰ δα ά5, "" ΤΠ 656 αὸ ἴῃ6 ἔουμίδιῃ8 οὗ 
ΒΑ νΔΌΟΩ, 50 ἰῃδί ἢ6 ψο {δ γϑῖβ ΤΏΔΥ 
58 115 Βἰπιςοῖ τ [6 ΟΥΔΟΪ65 ἴῃ [ἢ 656. 
ἴὰ ἴ86θ6 4]οῃβ [16 6550} οὗ ῥ᾽ οΥ 15 ὑτο- 
εἰδιγηθά, 1κ| ἢὩο ομϑδ δαᾷά ἴο ἴῃ 656, ΠΟΣ 
ἴ2Κε6 δηγίπηρ ἴσοι ἰμοτ.᾽ ΑΡΡδυθηῖνυ, 
Βόνενοσ, [6 Ὀοοκϑ οὗ [6 (δηοῦ ψοσ 
Τεϑοινθα 45 ἴῃ6 δχοϊυδῖνα ὈΙΌΡΟΤ οὗ 
το τ Ό 15 οὗ ἰλ6 (Βυσοῖῦ ; ἔοσ Αἰ δδηδϑίυβ 
2065 ΟἹ ἴο Ξ54Υ ἰῃαλί ἴῃοσο οῚῸ ΟΙΠΟΥ 
θοΟκΚΒ ποὶ ἱπουάοα 1 [6 (ποι 366 
ἴογς ἴῃ6 ᾿ηϑιπιςοη οὗ σδίθομλυτθ 8, νἱΖ. 
τὴς Νιϑάοτῃ οὗ ϑοϊοιμηοι, Ἐδοϊ οϑίδϑῦσιυϑ, 
Εβιμοι, Τοῖς, [υἀπἢ, [86 Τοδοηρ οὗ 
ἴῃς Αροϑίϊεβ, διὰ [6 ϑβδρῃοσα, Ιὶ Μ}} 
Ὅδ οὐβεῖνοα ἰῃαὶ ἘΞΙΠΟΙ 15 ρ]δοθά, ποῖ 
ΔΙΩΟῺρ ἴδ6 σδηοηΐϊοαὶ Ὀοοκβ, ὈυϊΪ νὰ 
ἴῆοδα οὗ ἴῃ6 Αροοῦῦρδα, δηᾶά ἰῃδὶ ἴῃ6 
ὈοΟΚΘ οὗ [ῃς ΜδἼοοδῦδθοβ ἀὰ Ὡοΐ τῃθη- 
Εοποά δἱ 4}1, Αἰμδηδϑίυβ, θοὶηρ ἱσῃοσδηῖ 
οὗ Ἡδεῦτον, ιϑοὰ 4 Οτοεκ Β10]6; δὰ 
τὰουρὰ ἢ6 νὰ8 δψασα οἵ [6 1ὩΓΘΙΙΟΓ δι:- 
1ὰοπ οὗ ἴῃς Ῥοοΐκ5 τ ΏΙΟΝ Β6 Ὡδῆλθ5 89 
Ὡοΐῖ ὈΔΙοησίηρ ἴο [6 (ΔΏΟΙ, ἰξ 15 ΘΙῪ Ρο9- 
51:06 ἴῃδιὶ ἢ6 δ ποῖ αν θθθὴ δαυδ!ν 
ΔΎΔΙΕΣ οὗ [ῃ6 ϑρυτχίουβ σμδυδοίου οὗ 5οηια 
οἵ ἴῃς δααϊτοηβ τοδάς ἴῃ [6 ατϑοκ ἰοχὶ 
ἴο 530π|6 οὗ [6 ῬοΟΚΒβ ὙΒΙΟΒ Πα δοκηον- 
Ἰεάσεοά. Ηδ ςεοτίδίΥ οουῃξοα Βασι 848 
ΡΑιῖ οὗ 76του Δ ; δῃᾶ ἴῃ [8198 ἢ6 νὰ3 
[ο]Πον θά ὈΥ 5Ξ6νεσδὶ βιιοοδαάϊηρ τυ το. 

40. Οἱδῶ αρίγε ἀμζλο»65. ---. 1 
τνουἹὰ θὲς τοάϊουϑβ ἴο χυοῖα οἴμεσ Εδβίθσῃ 
Βδίθοσθ, βῃς ἢ} 458 ΟΥ̓ οὗ 76.546], 
Οτεροσυ, Ναζίδηζεη, Ασωρ] οο ίυ8, ΕΡΙ- 
ΡΒδηΐυβ. ΝῸΣ πεοά ὕμηθ Ὅδ βρϑηΐ ἴῃ 
(ἰϑουβδίηρ [086 (Οουῃοῖ! οὗ 1,δοάϊςθᾶ, ἃ 
518}} σοΙΠ011 ἩΒΙΟΝ τησὶ δρουξ Α.Ὁ. 263, 
ΔΩ͂ ὙΒΙΟὮ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Βανα Ὀ66Ὼ [Π6 ἢγϑί 
ΠΟΌΙΟΙΪ ἴο τηᾶκα ἄθογθαβ οἡ ἴῃ 5ιιδ͵)θοῖϊ 
οὗ «Δηοπῖοδὶ ὈοοΟκθ. ΤὨα 115ὲ οὗ Ὀοοϊκβ 
ΘΟΤΩΙΊΟΠΪ δρρεηάεὰ ἴο (μοὶγ ἄθοσθεβ 
οὔ ίβ ἴ[ἢ6 ΑΡροσιγρβα, δαὶ 115 Δυ ΠΟ ΠΟΥ 
οδῃηοῖ Ὀ6 χεϊϊθὰ οὐ.Ό Τῃ6 δχο]υβίοη 
οὗ ἴ!6 Αροοσυρδδ 15 50 σοι ]Ἕ(ΕΥ ἴῃ 
δεοοζγάδῃοο νῖ Εδϑίοσῃ ᾿οαγημ θα ΟΡΙὨΙΟΏ, 
ἰδὲς 1 15 ᾿πητηδίοσδὶ τ βοῖθοσ (ῃ6 [158 
ἂἃφ Ἧ6 Βαανα 1 νὰϑ ἀσὑαν ὑὉΡ αἱ [6 
ΠΟΒΏΟ1] 1156], οὐ δἴεσναγάβ Δρρεῃᾶθα ἃ5 
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Χχν 

ΘΧΡΙΘσϑηρ ΚΘΠΘΙΔΙ σὨυσοἢ ὑδᾶρ6. ὅθε 
σα ἰἴ, ἴἤδη, ἴο 547 αὶ σι θη Εἰαβίθσῃ 
τ οΥ5 ὑμάἀθσία κα ΤΟΥΏΔΙΪΥ ἴο δηυτησγαῖα 
[86 ὈοοΚβ οὗ τῇς ΟἹά ΤΤαβίδιαθης, ΓΠ6Ὺ 
ΟΥΩΙΠΑΤΙΥ τοοίοη ΟἿΪΥ [6 ὈοΟΚΒ οὗ [ἢ 6 
ΗἩδῦσον (δηοη ; Ὀυὶ {μαῖ, ἴῃ Ῥχδοῖίοδὶ 
1.56, 411 [ῃ6 ῬοοΚϑΞ οὗ (ἢ6 Οτοοῖς ΒΙΌ]6 ἂσὸ 
δρὲ ἴο 6 1] ΞοΥ τ πδίοΥ οωρὶ ογεά, Τὶ 
15 οσἢ 116 ἴο τηθτίοη ἴδαϊ [ἢ15 Ῥχδο- 
Εἶσδ] υ86 ΔΡΡΙ1Ι68 αὐ 845 τοῖο ἰο {μ6 
ΔΡοΟΟΥΡΔδΙ ΕἸσϑὶ ΒοοΚ οὗ Ἐξάγας, ψ ὩΣ 
ἶα οὶ χτεϑοορηϊβεά ὈΥ 16 Οουμῃοὶ οὗ 
Ττοηῖ, 45 ἴο 8ΔηΥ οὗ [6 ΔροοΙυρδὶ ῬοοῖΚ8 
ΜΏΙΟΒ [δὲ σουης}} μὰ5 δατηπιοα, Τθοτα 
5. ΠΟ Β5ἴΟΣΥ ΙΏΟΓΟ ΓΟ] ΌΘΏΙΥ οἰϊοα Ὀγ [86 
ἘδίμοΣβ ἴδῃ (ἢ6 1416 οὗ [ἢ6 ([ἢτοα γουῃρ 
ΤΑ δὲ [86 οουτέ οὗ αζῖυβ, ὙΠΙΟὮ ἰ5 
το]4 ἰῃ [6 ὈοοΙς 1ι8ῖ τη ΠΟηΘα,., [ τᾶν 
θῈ δαἀάβὰ ἴμαὶ ἴμῈ “120ς10ἐς Ορηρίξμ 
ζ10725----αι ῬΟτὶς ΜΙΟΒ ἴῃ 1185 ὑγαϑθηΐ ἴουῃα 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ἀαίοα 88 οὗ [ἢ Ἰαίίοσ ρατὶ οὗ [ῃ6 
ἔουτίἢ σδηζυγ ---ρσῖνοβ ἃ 115: (11. 57) οὗ 
θΟὴΟΟΚΒ ἴο θ6 υϑεά 1ῃ σμυτοῦ τοδάϊηρ, δοά 
ἸῺ [15 15 αυἱϊΐα 5:16 ῃηΐ 845 ἴο Δ}Υ ὈΟΟΚΒ δῖ 
[Ποβ86 οὗ ἴῃς Ηδεῦτον σάποη. Τα “20- 
σἱοζς ΟΠΠΟΡΏΣ 1᾽5. ἃ. σοι ] Δοη ἴο ἴῃς ΘΑγ- 
ΠΟΙ ρΡατῖῖ οὗ ΨΏΙΟΝ ΤΩΔΥ Ὧδε δϑϑϊψηξα τῃ6 
ἀαῖοδ 7υ5ῖ ρσίνεη ἕογ [86 ρῥγϑβεηΐ ἔοστῃ οὗ ἴῃ 6 
Αδοείοϊίς Οὐμοδζωδον, ὈὰΣ τ ΒΟ. [85 
τεςαϊνοα Δα α 005 οὗ ὑποογίδιῃ ἰαῖοσ ἀδῖθ. 
ΤὨΘ ἰα45ῖ οὗ ἴῆς (ἸΔΗΟἢ8 30 δα δά ρἶνο8 ἃ 
115σὲ οὗ ϑοεπρίυτα ὈοοΚ5, ψ οἢ δα αϑ5 ἰο [ῃ6 
Ὀοοκϑ οὗ 6 Ηδθρσγον ὕδηοη (ἴγοο ῬΟΟΚΆ 
οἵ Μδοοδῦθθϑ, δηά στηδηΐϊοηβ Οὐ 8 ἰονοῦ 
Ιενοὶ ἴῃς Βοοκ οὗ ἘκοΪΘϑδϑῦσιβ 458 υβθῆι] 
ἴοσ [86 Ἰῃβισυςοῃ οὗἁ ἴἢ6 γουηρ. 

δ ΨΙΙ. ΤῊΕΞ ΟΡ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ ΟΑΝῸΝ 
ΙΝ ΤῊΣ ΈΒΤ. 

41. ΑἸ: ρων 1216.----7 6 ἴαστι πον ἴο ἰῆς6 
γε βί, δῃὰ ἴμοσο, 85 τωὶρῃς Ὀ6 Ἔχρεοίεά, 
ψῈ πῃὰ δὴ δοδο οὗ Οτεαῖκ ορίηίϊοη. 
Τῆς 1,δάη ΟἹα Τεβίδιηθηϊς ννᾶ8, αἱ 1ϑδϑῖ 
ἴΟΤ βογθ [ἤγεα σθηςτθ5, ΟἿΪΥ ἃ ἴσϑῃ8- 
Ἰαϊίοῃ ἴτοσα ἴῃς ατσϑοκ, 80 (δδί ρορυ- 
ἴὰτ υϑᾶρο ἴὴ [ἢ6 δόοβί, ἃ85 γγὸῸ}} 85 1 
(ἢῆὴ6 ΕΔδϑδῖ, ἰδηάρά ἴο δὴ ἱπα βου τϊηδῖθ 
056 οὗ 4}1 τ[ὴῆς Ὀοοκα ψϊοῖὶ ροϑβϑβεββϑεα 
ΘΟΟἸΘβϑίϑ 4] δυϊμουγ. ΤὨδ βίου ἴδδὲ 
[Ὡ6 ϑανθηῖῦ [πἰογργοῖοσς μδα ονϊἀθηςσοά 
(ΠΟΙ ἱπϑριταῦου ὉΥ ἰἢ6 δχδοῖ ἄρτϑο- 
τηθηξ οὗ [πεὶῦ βαραΐαῖθ ψοσΚ5 γὙὰ5 ὙΘΙῪ 
ΖΘΏΘΓΑΙ Ὀεϊανεά ; δῃᾶ νὰ ἴῃο56 σψῇο 
δοςερίοα τμδὲ 5ἴοιγ, [86 σγϑεκ ΒΙ0]168 
ΜᾺ5 ΟΥΪΔΘΏΓΠΥ δὴ ἱπϑριγοὰ Ὀοοὶς οὗ δυ- 
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χχνὶ 

τιοσῖτγ, Πγ ἐαυδὶ ἴο ἐμαὶ οὗ [ῃ6 ἩΘΌΓΤΟΝ 
οτρίμαὶ, ΝΟΣ νὰϑ 1}}5 θα] Ἰεῖ βῃδκβθη 
ὙΘΏ, ἴῃ Ῥτόσθϑ8 οὗἁ [{π6, ἰἴξ σδγθ ἴο θὲ 
Κηόνῃ ἰδὲ ἰΠ6Γ6 ΤΕ ΘῈ ρᾶϑϑαροϑ ἢ ΜὨΙΟΝ 
1ῃη6 Οτοοκ ἀϊὰ ποὶ ΔΙ }}}γ τορταϑεηῖ [ΠῈ 
Ἡεῦτον, Αὐρυκάπε με] παῖ, Γλ6 στεεκ 
αἰβετοά οσὰ [86 Ηοῦτον, 1 5 Ὀδοδυδα 
Οοά Βαά 1ηϑρ᾽τϑὰ ἴῃς [ΣΔ}5]δἴουβ ἴο τδ Κα 
ἀ αἀἰβετθοοῖ, Τὰ Ἡδῦτοεν ὍΟΟΙ ψγ85 
ΤΙ ἴοσ [6 τ56 οὗ 7εἐνγ8: 20 ἀουθὶ 
80Π16 Ομδηροβ ὙΕΓΕ ὨΘΟΘΒΘΔΙΎ 10 δαδρί 11 
1ο ἴδ υ86 οἵ ἴῃς (ἀφηῦϊε που. [Ὶ τ6γε 
ψἃ5 δύθῇ ἃ ἀϊγεοῖ οομδαϊοοῃ θεῦγεθη 
ἴὰς Οτεοκ ἰτδηβιδίοπ δηὰ ἴμ6 οὐἹρῖηδὶ, 
Αὐυγσυβπα πμοὶὰ (δὲ (ἢ15 σοπιδαϊοοη 
τγὰϑ ἴ0 δε τεραγάεα 85 ἃ δῖρτιδὶ Ἰπἀϊοδῦηρ 
ἰδ ἴῃ ἴῃ6 ρᾶββδᾶρε ἴἢ αυσβθοη γὸ ΕΓΕ 
ποῖ ἴο τοδί βαιἰ5ῃε4 Ὑ1} ἃ Πέθγαὶ ἰπίοτ- 
Ῥτείδθοη. Αμὰ ροϊῃρ Ὀθηθδίῃ [με Ἰεἴῖεῦ 
ἴο Ἰοοῖς ἔοῦ δη δ᾽] θροσῖοδὶ Ἰηςεσργείδιίοι, 
Ὡς Ῥγὰβ ΔΙ ψΑΥ5 80]6 ἴο 588 ν [δἰ ἴῃ6 δᾶ 16 
“τα τοῖς ἰδυρῃϊ ἴῃ Ὀο(ἢ Ὀοοϊ5, [που ρὮ 
ἀμᾶοι ἀἰβεγεοι ἤρυτΓαβ. Αὐρυκεηο, ψο 
ἨΔ5 ΠΟ Ργεϊβῃϑίοῃβ ἴο σδῃὶς 85 ἃ ἰεᾶτηβα 
ΒΟΏΟΙΪΑΙ, ὨΔΌΙΔΙΥ πϑδοὰ 4 1,δΔὔη ΒΙΡ]6Ὲ 
ΜΠϊοἢ φοπίδίηθα μα θοοκα οἵ ἴῃς ΑΡο- 
ΟΥΡΒᾶ ; ἀπά δε ἔτεα Έ ΠΕ ἀρΡΘδΙ5 ἴο [6 
'ΔυςΒοΥ ΠΥ οὗ ἴμεθε ὈοΌΚ5, (ουρ Π6 βοσαθ- 
Ἔπηο5 βθνδ ΕἰμΊ5εἸ Γ ἀὐγᾶσε (δαὶ [ΠΕῚΓ 
δυο πᾶ5 αυεδοηεά, ἀπά ἰμδῖ {Π6Ὺ 
ὍΘΙ ποῖ ᾿οϊυἀεα 1 ἴῃ6 ζάποι οὗ ἰῃς 
7Ἴ6νγ)8. [πα Ὡς (ουμοῖ! οἵ (ατίμαρε, 
Ἃ.Ὁ. 397, αἴ ὙὮΙΟΒ ἢδ τγὰβ ῥγεϑθηΐ, ἃ [15ὲ 
οὗ οδμοηῖοδὶ ϑοηρίυτες γθ ἀσγάσσῃ ὑρ, 
δριεείηρ 1} τμδὲ ἀἴεγνασάβ δἀορίεα Ὁ 
(Ὡς Οουμοῖϊ οὗ Ἰτοῶῖ. [1 ἕδος, [15 
Αδίοδῃ Οουο1]} οἔἽ,ΔΠΠ-8ροαϊκῖηρ ὈΙΒΗΟΡ5 
15 [6 Ὀεδὲ δυΐϊμοῦ ψΏΙΟΒ ἴδ6 Ὑτεδὶ 
αἰνίῃοβ οδὴ ριοάυος ἔὺσ [61 ἀδοϊ βίοι. 
ΎΒΟΙΟ 5 τϑᾶβος, Βονανοσ, ἴὸ τὨϊηἰς [Βδΐ 
τῆς Οουμο] οὗ (αγίδαρσε ἀϊά ποῖ ᾿πϊομὰ 
ἴο Θχοϊπάθ, 889 νγὰβ ἄοῃς δὲ τε, ἰδ ς 
ΔΡοσΥρΡμαὶ ΕἸγθὶ Βοοῖς οἵ Ἐβάγαβ ΚΌΤΩ 
τλεὶν ᾿Ι5ὲ οὗ Ἴδπομπῖοδὶ ῬοΟΚ8. Αὐριυκᾶπε 
ΟΕΥΔΙΗΪΥ, θη ἢ6 Ξροόῖο οὗ Ἐδβάγαβ, 1η- 
τοηαοά ἴο ἱποϊιάδ [ἢ15 ὈΟΟΚ, διὰ δοκῆον- 
Ἰεάρεὰ 1ξ 45 ϑοηρίασα (26 Οἷυ, 2) εὶ, 
ΧΙ, 26). [Ι͂ἢ ΟΟΡΙ65 οὗ ἴῃ6 ϑεραπαριηϊ 
[(δς Εἰτϑὶ Βοοϊὲ οἵ Εβάγαβ τηθδηΐ ἴῃς Δρο- 
ΟΥΑΙ ῃτϑὶ ὈοοΪΌ; [6 ϑεσοπα ὈΟΟΚ τηδδηΐ 
[Ὡ6 Ἄσδηοηΐοδὶ Ἐζτα δοιὰ Νεβοταϊδῃ το. 
ψαχάεα 45 τρδικίηρ 84 βἰῃρὶε ὕοοκ, Ὑγε 
ΟΔΠ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἀουδί ἰμδὶ ἴπ68586 ψεσο ἴῃς 
ἵνοὸ ὈοΟϊκΒ οὗ Εκξαγὰβ δοκηονίθαρεα δὲ 
Οπετίδαρε ; δῃᾶ ᾿ξ ψου]ὰ 56 6η} ἴὸ Ὀ6 ἔγοϊω 
ὯΟϊ ὈΠαοΙβίΔΠἀϊηρ [ἢ185 Ροϊῃΐ τὶ τῆς 

ΘΕΝΕΒΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ ΕἸγϑὶ Ἐβάσαβ Ἔβοαρεά σβϑοορι- 
ἄοη δἱ Ἰτεηΐ. 

42. Κωήπις. --α ϑο οΐατβ, μόνανοσ, ἴῃ 
[πε γ7εβι οου]ά ποῖ ΒΕΙΡ θεΐηρ δοαυδίπϊεά 
ψ 1 Οτεεὶς Ἰδαστε ΟΡ ΟΏ 85 ἴο [86 ἴῃ- 
ΈΠΟΥ δυϊ βου οὗ βοιης οὗ ἴδ6 Ὀοοΐκ5 ἴῃ 
ΟΒυτοὶ υ6, Δηα [ΠΥ τηδάςα ἴῃδξ ΟΡΙΒΙΟῺ 
Κηονῃ ἴο {με ῖγ σουπηίσγτηθη, Ἐσυβηι5, ῸΥ 
ΘΧΔΤΩΡΙΘ, ἴῃ 15 (τη ὨἴΑΤΥ ΟἹ ἴμ6 ΑΡοΞϑ- 
1165 (τεβα, ρῖνεϑ ἃ ᾿ἰδὶ οἵ ΟἹ Τεβίδτηβῃηΐ 
Ὀοοῖκ5 δρτεείηρ σὶτὰ τὰς Ἡεῦτονν ΟΆΠΟΣ ; 
διὰ ἴδῃ 6 δαάβ, “υὕυαυεὶ 1 τοῦδ Ὀ6 
Κηονῃ ἴπδὲ ἴἤδτα ἀτα οἴμοσ θοοῖϑβ πο ἢ 
Βανα Ὀδθμ οδ]]οὰ Ὀγ [ὴ6 διηοϊθηῖϊβ ποῖ 
ΟΔΠΟΠΙΟΔΙ, Ὀσξ ΘΟΟΙ 5: Δ5Έ0 Δ] :) ἀπᾶ ἢδ 
ΤΠΏ6 ἢ βρεοὶῆδθβ τὰς 50-οδ] θὰ δΠβάοῃι οὗ 
ϑοϊοσηου, ἴδ Ιδάοη οὗ [ἢς ὅϑοὴῃ οἵ 
Θισδοῦ, τὰς Ῥοοκα οὗ Τοῦ, πα, δά 
Μδοοδῦθθβ : δηᾷᾶ ἴῃ [86 Νὸνν Τοβίδηγθηΐ, 
186 ϑμδρμεοσά οἵ Ἡδιτηδβ δπὰ ἴῃς Τνο 
Ὑγαγ5 οἵ ᾿υἀρτηερηΐ οὗ Ῥεΐεσ. ὙΒεβ6, Β6 
βαϊά, ἴῃς ἘΔίΠοΙ5 ψ]ϑηδα βδοι ἃ Ὀ6 τοδά 
1ῃ σἔυτοθ 65, θπ ποὶ ΔΙ] Ἔροα το Θϑιδ Ὁ ]15ἢ 
ΔῺΥ ΔΙο]6 οὗ (Δ. 

43. 7γονις.----Ἔου ἴῃ εἰ ρῃδῦς δῃυπο!- 
δίίοῃ οὐδε 1 δυοσ δυϊ βου! οὗ ἴῃοϑςε ΟἹὰ 
Τεβίδηθῃϊ θΟΟΚΚ5, ΟΥ ρατίβ οὗ θοοῖκ5, ἡ ΒΙΟἢ 
ΜΟΙ, ποῖ οχίδηϊ ἴῃ Ἡθῦτεν, ἴῃ6 ὙΥ ςβίοσῃ 
νοῦ] τγ5 ἱπάθριθα ἴο Τετοῖθ, 8ο γγὰβ 
{6 ἢΥσ Ν᾽ Θβίοσῃ βοῇ ο]Ασ ΤΟ ΔΟαΌ τ ἃ Κηον- 
Ἰεᾶρε οἵ Ηερτεν Εἰτη56]ξ, ἀμ το Ἔνθ 
τας [8.6 ΒπΑΥ οὗ ἴμαἴ ἰδῆρσυάασε Δ] οἢ- 
8016 ἱπ Ἐοίηθ Ἧς βμβενεά (ἢδῇ [6 5ἴοσυ 
οὗ [ῃ6 βενεδῖν (6115 νγνᾶβ ψδηςτην 1 ὨΙ5[ΟΙ.- 
ο] δυϊμουῖ ; δηὰ ἢς δἱτορείδοσ τεὐεςεϊεά 
τὴς ποῦοπ οὗ ἴῃ6 ᾿ῃβριταῦοι οὗ [ῃς στεεκ 
“ἰδ β]δίουβ, Ροϊμθπρ ὁυΐ [μαὲ [με το οὗ 
ἃ ὈΔΙΏΒΙΔΙΟΣΙ ΝᾺ5 ατἰ6 αἸδτεπὶ ἴτοσὰ {παῖ 
οὗ δ ἱπβρίγεὰ ργορβεῖ, δῃὰ τεαυϊγεά ἀἱ- 
ετεηΐ 40.8}1Ποδίϊοηϑβ ; Ὠυτηδη ᾿δαγαὶηρ δηά 
Κπον]εάρε οὗ Ἰδησυᾶροβ Ὀοΐῃρ ἴῃς ε55θῃ- 
[14] φυδ᾽δοδίοιυβ οὗ ἃ ἰΓδπβδ]αίοσ. ΒΥ ἴδμ8 
ΒΕΙΡ οὗ [6 Ἠεῦτεν, }ετόπλα σγευϊδεὰ ἴῃ 6 
ἔοπλεῦ 1,ΔΌΠ νουβίοη, δηα ἴῃ ἴῃς ῥὑγείδοθϑ 
ἴο ἴ6 Ῥοοκβ οὗ 818 σεν] β6α νϑυβο Ὠ6 
Ἰηκίβίεά ου (᾿ε οἷαῖτηβ οὗ ἴῃς “ Ηδοῦτεν 
γεν." Βυῖ ἴδε δυϊμου οὗ ἴῃ6 ὈΟΟΚ5 
ῬΙΓΕΥΙΟΟΒΙΥ οὐστεῆΐ ἴῃ 1δμ ψγὰ5 ὈΥ 
1015. ἄπηθ 580 ψ6]} Ὄϑ δ] ς δὰ, ταὶ [815 
ἀερατπηεηΐ οὗ Τθγογηθ᾽ 5 ἰδθουβ ἀτενν ΟἹ 
ἢΐγη δὴ διηοιηΐ οὗ ορροβιϊίοῃ δηὰ οἂ- 
ἸυτΉΩΥ οὗ ψΒῖομ μα σερϑαῖθαϊυ οοιαρ]δῖη5 
Ὀϊετῖγ, Ἠΐδ βαὺ58 ἱπ ἴ6 ρῥτγεῖδοςε ἴο ἢϊβ5 
γεγβίρῃ οὗ ἴῃ6 Βοοκ οὗ [οὐὉ,“ἸΓῚ οσου- 
ῬΙεα σαγϑοὶ ἴῃ Ῥαβικβε τηδικίηρ᾽ -- δ 8 
ΠΟΘΙ ΕαΡιογδιεαι οἵ τη (8 --- “ ἸῺ 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ΟΥΔΟΣ ἴο εδῖ ΣΩΥ̓ Ὀιεδᾶὰ ὉΥ ἴῃς οιγοαῖ οὗ 
ΤΩΥ ἴλοθ, ΠΟΡΟΟῪ σου] 455411] ηΉ, Βαεΐ 
ὩΟΥ͂,, ὈΘΟΔΌ56 δΔοσογαϊπρ τὸ ἴῃς ϑαν ον β 
ΠΟΣΣηΔηα 1 οἴοοβα ἴο ἰΔΟΌΥ ἕοσ [ῃ6 τηθδαΐ 
ἴρδὶ ρει βῃσθι ποί, δῃὰ βεῖνε ἴο οἶθασ οὗ 
Ὀγίδι; δηᾶ [βοσὴβ ἴῃ6 ὙΔΑΥ͂ οὗ (ἢ6 5δοιϑά 
νοϊστηςθ, 1 ἀῃ νἹΟΪΘΠΕΥ αἰίδοῖκεά, ΒΘΩ 
1 οσοττοοῖ ἔδυ 5, 1 δὴ ἰτεαϊθα 85 ἃ [ΌΥΖΕΥ, 
δηᾶ 1 ὅτ δοουββὰ οἵ 1 ΤΟΘΌΟΙΏρΡ᾽ ΟἸΤΟΥΒ 
ΨΉΏΘΩ 1 81 Δ Κιηρ [ΒΘ ἀνᾶγ. 0 οἢ 15 
ἴδια ἔοσοε οὗ ςυδίοτῃ, [δῇ δὴν ἴκὸ ἀνθ 
ἯΠᾶΙ ἅτε δοκηονιεάρεά ἰοὸ Ὀς ἴδυϊίε, 
διὰ ΔΙΘ ΙΏΟΙΘ δηχίους ἰὼ αν {δοῖγ. 
ΤΟΡΙ65 Ὀεδυ Πν δδλῶΣ [Δ ΓΘΟΥΤΟΟΙ͂Υ 
νπει.Ἶ 

44. Αιυρωεήμδς ἐχροσίμζαζος εὐὐτὰ 7.- 
γΌνεξ.--͵ΤΙἼῚ ττᾶ5, ἈΟΈΝΕΙ, ΘΙ ΠΟΙ ῬΕΙΒΟΏΔ] 
ΔΆΪΠΊΟΒΙΥ ΠΟΥ 5ιαρ1ἃ Ἰρπόσγάμος Μ ΒΟῸΣ ἴῃ- 
βρίγοα (ἢ6 ἀἸ5}}κ6 ταδὶ ΤΩΏΔΏΥ Ρἱουβ τη ἢ 
ἴΒ6η ἐεἶς ἴο [86 αἰζϊδιιρί ἴο βυροῖβεάς [ῃς 
εοὐστοηϊ 1, δἰ ΒΙΌΪῈ ὈΥ ομδ ἰτδῃϑβὶαἰθά 
ἀὐτοςν ἔσομι Ὡς Ηεῦτοαν. Αὐρυβῃο, ἴῸΣ 
Ἔχδιυρίς, Δ46 ἔΠΘΙΩΪΥ ἐχροβι]δίοι τ τὰ 
]εζοσιαθ. Ης γτοϊεβίεα δραίηϑβὲ ἴῃ 6 ἴῃ)- 
ΤΟ 65 οὗἩ σοττεοίίηρ ἴῃ6 ττδηβἰδοη οὗ 
ἴδε ΘΕΥΕὨΥ͂ Ἰπιεγργεΐειβ, [{ [ῃ6 ραβϑᾶρε 
ἴῃ [86 οὐἱρίῃδὶ νγὰ5 ῥἰδίῃ, ἴΒεῪ οουἹὰ ποὶ 
ΜΕ] Βανα ρόῃα στόῖρ ; 161 '᾿γὰ8 Οὔβουχα, 
ΤΠΕΥ͂ ΕΓῈ 85 ΠΠΚΕΪῪ 85 ΔῺΥ τηοάθγῃ ἰτδῃ9- 
Ἰδαῖος ἴο φίνε (Ὡς ἴτπιθ τηδδηΐην,. Ἡΐς 
Ῥοϊηϊδα οὖδξ τὲ τῃ6 δάἀορἤοηῃ οὗ 4 
ΠΕῊῪ [ΓΔΒ ΔΟΩ σου τοὶ ΟἿΪΥ 5εῖ ἴῃ 6 
Ιαὔρ Οδυτομεβ δὲ ναίδηοθ τ ἰἢ6 
Οτεοκ, Ὀυὰϊ νου] οὐδὲ Ὁμοθσίδί "7 Οἡ 
ἴ86 ψῈΟΪ]6 ἰοχὶ οὗ ϑοραισα, [ΙΓ ἃ 4υ65- 
ὕσῃ ἃϊοβα 85 ἴο ἴῃ6 Δοουχδοῦ οὗ ἃ ἰΓ8}5- 
Ἰλῦοῃ δοτῃ ἴῃς Οτεεκ, αὶ Ἰδηριαρε 
ΑΒ 30 ΘΘΠΟΘΙΔΙΥ Κηονση Ἰδὲ [ματα μγου]ά 
Ὀ6 8οὸ αἰ βου ἴῃ οΡιδιηίηρ 5.116 δηά 
τπιϑιοσίν ορί που 85 ἴοὸ ὙΏΙΟΪ {ΓΔ 518- 
του 8 ρῶς. Βυῖϊ χῆοὸ Κπὸνν ἩΘΌΓΟΝ 
ἴῃ [86 Υ εδὶ θ6βι 468 [εγόσης Ηἰτηβοῖ 1 
86. 5Ξοτυρὶςα οὐ 815 ψοζά ἰο σοὐεοῖ σϑῃ- 
ἀογίηρβ βαποϊοηεὰ ΟΥ̓ ῥγχεβορινα υ56, 
ἴο ὙΠΟ οτα [ΠΟΥ ἰο τοϑοσΐ ἴῃ Οσάοσ ἴο 
[εδὲ 158 ΔϑϑοομβΡ ἮΘΙΘ ΠΟΥ ἴο ρῸ ἴο 
(86 ]ἐν8ὺΡ ὙΒδὲ ἃ Βυτη]αϊίοῃ ἴο δᾶγα 
[6 δυιοπῖῦ οὗ ἴᾷ6 Οτεϑοὶς δηὰ 1,01 
ΟΒυσοΒ 5 5βεῖ αδιάθ ἴῃ ἀδίεγοπος ἴο [658 
7 88} ᾿υᾶρε5} Ῥοῆδρθ ἰἢον τηϊρδὶϊ 
ξεῖνε βοῖὴς {8} 5]Δ[1οὴ ἀἰβοσεπὶ Ὀοιἢ ἔγοτω 
106 ϑοριθασιηῖ δηὰ ἔσο [Θτουηθ᾽ 5, δηάᾶ 
ΠΟ ΜΔ5 [6 ἴο ἀδοϊάς θαῦνθθη ἴμϑῖ ἢ 
Απὰ Βοῦν οοὐἹά γοῖ ἐνὲῦ 6 5τε ἴῆδῖ 
ΠΟΥ τεΓῈ ποῖ ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ ρίνιηρ [4156 ἴῃ- 
οπδθοη Ὑπο οουἱά {πιδὶ [6 γοοά 

χχνὶϊ 

[ΑἸ οὗἩἨ ἴὰοβα δηθπγίθς οὗ (6 Οσοβς οὗ 
Φ.ΠΠ Ζὸ 

45. 726 2107} 977 1Δε ρομγά.----Ἴτι 111.5- 
᾿δοη οὗ [ῃ6 ῥσγδοίϊοδὶ ἱποοῃγνθηΐθησθ 
οὗ {τΑηβϑίδοη ἔἴοτη ἰἢ6ς6 Ηοῦτεν, 8ι. 
Αὐυρυξῦῃμε [οΟ]ἃ ἃ βίου τ Βιοἢ μᾶ5 ὈΘΘῺ 
οἴξδῃ αυοϊεά. Απ Αἰποδῃ ὈΙβῃορ Βανίηρ 
δἀορίεα 7Τεγοσς 85 ἰγδβἰδίίοη ἴῃ Ἠ]Β 
σλυχοῦ, [Πθτα σάτα ἴο 6 τοδὰ [ῃς6 Ἰ6ϑθο 
δρουϊ Ἰοπδηβ δουτά, ψΒδη, ἰηκιοδα οὗ 
186 “φουτα᾽ τὸ ψ ΟΣ. ἴῃ6 ΡΘΟρΙῈ μδὰ 
Ῥεέῃ δοουβίοτηθα, {μετα ψγὰ5 σοδὰ 76- 
ΤΟΠΊΘ᾽ 5. ΟΣ “ἐἰνγ." ΟἹ (015 ἴδτὰ δσοβα 
8 ἵππιθ]ῖ ἴῃ [ΠΕ σοηρτερδίίοη, ἴῃς Οτεθῖ8 
ΔΙΏΟΩΡ ἴδ Θβρθ οί! δοουδίης [ἢς 
ἘΔ. ΒΔ Ο. οἵ [45] οδίίοη. Τὴ ὈΙΘΠΟΡ 
μὰ5 ΟὈ]Ιροα ἴο ςομϑο [6 765, ψὯΟ, 
ϑς Αὐρυδπα [6}}5 7Τεσοπιθ, “ εἰ Β 6 Σ 
1βτοῦρ Ἰφμογαπος ΟΥ 118]1ς6,7 δηβνεσοὰ 
18δὲ 1 γγὰϑ “ ρουγὰ" ἴῃ [86 Ηδῦτον οΟρΙ 68, 
85 1ἴ γὰ5 ἴῃ [ῃ6 Οτξοκ δηά 1,Δη, 50 ἰῃδῖ, 
ἴῃ 5ῃοτῖ, ἴῃς ὈΙΒΠΟΡ ψγᾶ5 οορε] θα ἴο 
οοττοοὶ [815 τοδαϊηρ 45 ἃ 14}]} ; ἔοσ, 1 Β6 
μδα ποῖ ἀοῃα 50, Βα ψου]ὰ Βανα Ὀθθὴῃ 
Ιεῆ νἱουϊ 4 ἤοοϊκ. [Ι͂π ἤμο, Αὐριυβηθ 
ΡῬΙΓΟβδθὰ οὐ 7εοῃς ἰῃς ρτεαῖ βοδῃσαὶ 
ὙὮΙΟΙ ἃ ΔΘ {γΔ}5]Δου που] σαι56 [ἢ 6 
ΡΘΟΡΙΟ, ὈΥ 5Βαϊκίηρ ἴῃ6 ογϑαϊξ οὗ (86 
ϑορίυδριπη, ἰοὸ ὨΙΟἢ ΓΒΕΙΓ οαγ5 δηα ἤρασίβ 
δὰ Ῥεοοζὴδ δοουβίοιηθά, δηα ψΒῖοἢ Βαά 
θδθῃ δρρτονεὰ ὃγῪ ἴδ6 ΔΘ ΠΟΥ οὗ τῆς 
ΑΡοϑβ65. 

46. Κωΐπμως αδραῖὶ γον 707 γξ- 
7 εἶπ τε “4ῤοωγῤῆα. --αὌ ΤᾺΘ τϑιηοη- 
δΓΔΏΟ68 ψὨΐοῃ Αὐρικίης τηδάς, σου - 
ἰθουβὶγ δῃᾷ τεβρεοι]γ, τσατα ταρεδϊεᾶ 
Ὀγ Τεγομλεθ᾿ 5 δηίδροηίϊδὶ Ευβηυβ ΔΏρΡΤΙΥ 
δ ἃ 5ΒΟΌΣΠΟυΒΙγ. Τοτοπθ δα Ἰεασηθάᾶ 
ἩοῦτοΝ ἴοπι 4 [6 ἡ πδιηθα Βαγδηϊηδ, 
-τ-ὰ ὑδὴθ ὙΠΙΟΝ, ΤῸΓ 16  Ρυγροβος οὗ 
Ἰηνεσῦνο, 5 τηδᾶδ ἴὸ ἰᾶκα τῇδ [ὈὉΤΤῺ 
Βαταρθαβ. “ὙὙπαὶ νιοκεάμο55," οὐ68 
Εσυδηι5, “ἴο νἱοϊδίῖε [06 ἀδροϑβὶὶ οἵ τῃ6 
ἩοἱΪγ Ομοσῖ! Τα ΗϊβίοσΥ οὗ ϑυϑαηηᾷ, 
ἡ ο δἴογαθα δὴ Ἵχϑιρ]α οὗ μα ἴο 
[86 Οδυτσοὶ οὗ σοά, 45 Ὀδ6δὴ οἂξ οἷ δηᾶ 
το] θοϊθά ὉΥ γου. ΤΟ ϑουρ οὗ ἴῃς ΤὮγχἝΘ 
ΟΒΠάτγθη, ψ ὩΙΟἢ 5 ϑυηρ οἡ ἐεϑῦναϊβ 1 [ἢ6 
ΟΒυτοῦ οὗ ἀοά, [45 Ὀ66ῃ τειηουθα ΤΌΣΩ 
15 ρἷδος, ὙῺΥ πεϑὰ 1 πδπὶε βεραγαίεϊ Υ 
οἴδηροα ἴδ6 πυροῦ οὗ ψΠΙΟΔ 15 ἴοο 
δτεαῖ ἴο θὲ σοουηϊςαΡΡ Ατα ψὰ ἴο ῬΑΥ͂ 
ΤΏΟΥΙΘ τεϑρεοῖ ἴο [86 οὔθ δῃᾳα ΒΔΙΤ ΟΏΟΙ5 

1 Τῃ ἰδοῖ πρνῤαραμίρς τῆς ̓  πἰτήτε ἐς να 
(Ὡς τεορύϊησ οὗ τϑὴγ ΜΡῶ95., δῃηὰ ῥζοῦδῇὶ) 
Ὠᾶτδ Ἧ6δ5 80 σελ ὉῪ Ευβηυς ᾿ 

ς2 



ΚΧΥΪΙ 

γοΐςσα οὗ ϑενεηῖυ [ηϊεγρτεΐειβ, συϊἀβα ἴῃ 
{Ππεῖγ βαραγαῖθ οἍ]]5 ἴο Ὁ: στα ΗΥ ἴῃς 
Ἰηϑριγαίοη οὗ ἴῃς ΗΟΙΥ ϑριπῖ, οὐ ἴο ψῇῃδϊ 
ΟἿΘ ΙΔ τυ{{εῖ5 δὲ τἴῃ6 :ηϑραιίίοη οὗ 
ΒαιαῦραςοῦὺΡ Ῥεῖϑθσ ρῥτγεϑι θὰ οὐὲσ (ἢς 
ΟΒυτοῦ οὗ Ἐομλδ ἴοσ Ὀνθηςγ- Οἵ ὙΘΆΓ8, 
δΔηα ο ἀουδὲ ρανα [86 Οβυτζοὶ ἴῃ βαῖὴθ 
ῬοοΟΚΞς Ὡς οτα υϑεὰ ψΏΘη Π6 ὨΙπλΞο] 
δαὶ δηά ἰδυρῆς. 14 δα ἀεοεῖνα τἢ6 
ΟΒυτΟΝ ὈΥ Ὠδηαϊηρ ονογ (ο 11 Ὀοοΐκ5 {1]} 
οὗ ἐΔ]ςεῃοοά ; δηά, ἱπουρῇ ἢ Κηον [ἢ 6 
7.8 παδὰ τῆς (πιὰ, τῖϑὰ ΟΠ ΞΏΔη5 ἴο 
ᾶνα [Δ]θβοῃοοά Ῥεϊμᾶρβ γοὺ Ὑ7}}1 58γ, 
Ῥοῖοσ ννᾶβ υῃ]ἱθασηθά, δηᾶὰ νψὰϑ ποὶ ν6}} 
ΘΠΟΌ ἢ 5116 ἴῃ Ιδηρυᾶρεβθ ἴο ἴὩΔΚ6 ἃ 
ΠΕ ἰτδηϑίδίίοη. Υμδί, αἸὰ [ἴῃς γῆ οὗ 
τοῆριι65 οἱ ἴῃς ἋἀΑΥ οὗ Ῥεηϊεοοβῖ ΠΟΙ ΐῸΓ 
ποι ϊηρ οὐ ἰχ Ὦε11, Ῥδὺ] δἵ 1οδεῖ 
ψ5 ἠοῖ νηϊμουΐ Ιοζοῖ5. ΒΘ Πα ἰΔυρὰῖ 
δ15. ἀἸ5οὶρ 165 “ἴο γίνε μοεά ἴο σεδαϊηρ, 
ψΟΙ]α ἢ6 ποῖ οατα ἰδδῖ [ΠΟΥ 5ῃου]α ανὸ 
οοτγεοῖ τοδαϊηροῦ Ηδ οταεγεα ἢϊς5 ἀ15- 
ΟἾΡΙε5 ἴο Ὀσνάσε οὗ [86 οἰτουτηςϊκίοη, διὰ 
ἴο ζχῖνα πο μοεά ἴο [εν ]5ἢ {40].5. Ηον 
μΔ5 1 ἰδ ἣς αἀϊά ποῖ ἔογεβθα ὮΥ͂ ἴῃ Ἃ 
ϑρΙπὶ [δὲ [6 τὴς νου οοτὴς ἤθη 186 
ΟΒυγοῦ 5μουα ἀἴβοονοσ ἴμδΐ [ῃ6 ἔτ} οὗ 
ἴῃς ΟΙά Τεβιαμηθηὶ δὰ ἠοῖ Ὀδθῃ ἀδ- 
Ἰϊνετεὰ ἴο μοῦ Ὁγ ἴ86 Αροϑβἕεϑβ, δῃὰ ψβεῃ 
586 Ττηῦϑβί βεπὰ διλραββδοιβ ἴο ἰῃ8 οἹτ- 
οσὐπηοϊδίοῃ δοκηον)εάριηρ ἴμαΐ 5886 Βαά 
ὈΘΘῺ 400 ΥΘΑΓ5 ἴῃ ΕἸΤΌΣ, δηα ἱπῃρ]οσίηρ 
ἴμεπὶ οὗ [Πεῖγ σμΑ ΠΥ ἴο ἱτηρατί βοηθ οὗ 
ἴῃς {πὰ τμῖοῖ μαα Ὀδθῃ ἴῃ {πεῖν Κθερ- 
ἴῃς ; Ώδη δῆς ψουἹὰ Ὀ6 ΟὈ]ροά ἴο ον - 
τιλὲ 56, γῇο δὰ Ὀδθὴ Ἵπμοόοβθ 85 ἴδῃς 
Ὁτίάς οὗ Ομτϑῖ, δα θδθὴ ἀφξοκοά ὃγ τῇς 
ἈΑΡοϑβί]εβ ΓΑ͂ΡΝ εν εὶς, δηᾶ τηυκὶ θοὸς; 
186 76 νγ5 ἴο βεηᾶ Βαυδῦρδβ, βοτὰ ΟΠΟ6 
ἴῃς ΟΒυτοῖ Βα τεὐεοϊοά ἴῃ οσάδγ ἴο πεὰ 
Ομβι, ἴμαὶ Β6 τηῖρῆϊ τορίδος [ἢ6 [2156 
ὙΠ} (τὰ6 οΥηδΙηθηϊδ ν᾽ 

47. Τῆς σγρμπιοῖς οὗ μήπως ἀεγίνεά 
ον Ογζρο".----Ἴὶ ἴα ἴο θ6 οὐβεσνθά πῇῆδί 
ἃ. οἷοβα τδδίοη [ποτα 15 Ὀεΐνθοῃ [ἢ6 11η6 
[Δ Κοη ὉΥ υβηυβ ἴῃ [815 ΟΠ ΤΌνΕΥΒΥ ὙΠ} 
7Τετοῖῃθ, δᾶ τῃδὶ ταίκθη ΌΥ Οπμρεῃ 1 ἢ]5 
ΠΟΒΈΟΥΘΙΒΘΥ τ Αἰποδηθβ. ὙΠΕΙΓ ἀτρυ- 
τηθηῖς ψουὰ Βανθ στοαὶ περ 1 ΤὨοῖσ 
ΔΒΘΌΩΡΌΟΩ 6 τα οοττοςῖ [δὲ [ῃ6 ΑΡοΞ[165 
Ββαά ρυλταηϊεεα [6 δυϊμοῦν οὗ πῇηδὶ 
Ρᾶϑβββα ἴῃ τὴς Του σεηζυτΥ 85 ἴΠ6 ὅ56ρ- 
τυδρίης νογβίοη; Ὀὰ.ϊ ὰ βᾶνβ δΙσθδαῦ 
5660 πδ΄ ἴΠ6Γ6 15 Ὧ0 ΤΕΔΞοὴ ἴο (Π1ηἰκς [ἢδὶ 
ἴ86 Οδῆοι οὗ ἴΠ6 ΑΡοϑβίῖδβ ᾿ποϊυάοά ([Π8 
Ῥοοΐβ οὗ τῇς Αροοσγρῆα. [ζ ἰβ αἷβο ἴο 

ΔΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ὀε οὐϑεσνεά τῃδὲ ψμδαὶ νγᾶ5 ᾿Ἰηγοϊνεα 1 ἴῃ 6 
Ἀ5ΘΌΩΡΌΟΙ Μγὰϑ ὨΟΐ ΤΩΘΓΟΙΥ [ῃ6 οἶδίτης οὗ 
[ῃ6 ῬοΟΚκΚΞ ποῖ δχίδηϊ ἰὴ Ἡδῦτον : [86 
οογγεοῖῃθ85 οὗ ἴῃς ϑεριυδρίηϊ ἰδη 5] θη 
οὗὨ 811 τὴς σϑοορηϑεα ὈοοκΚϑ χὰ 66 14}7 
ΒΌΡΡοΞβά ἴο 6 συδτδηίθεα, Βυϊίῃαϊ 0 
ΒΌΓΩ συλτιδηΐθα ὑγὰ5 φίνθῃ, 15 ὉΪδη ἔτοσῃ 
[86 ἡὐοΥ οὔ ραϑβϑαροβ νἤογα Νον Τοβίδ- 
τηθηΐ ττιοῖβ οἱϊα [6 ΟἹα Τοςίδιηθηΐ, δηὰ 
ἄο οὶ 86 ἴδ6 ϑερτυδριηΐ {Δ} 5] ΔΈΟΙ. 

48. 7ἦε 2γασδες 97 5.. Μεργο»ε ἂς 10 
ε ωδε οὗ τλε “φοογῥΖα.---1τ ὯδΔ5 θδδη 
τειηδυκοά ἴῃ [ῃ6 οαβ6 Ῥοῖὰ οὗ 7οβερῆιυ8 
δηά οὗ Οπρθῃ, ἰμδαὲ τἴῃ6 γργδοῖίος οὗ 
[656 τίει ἀοοβ ποῖ ἄρτθαὶ ψ ἢ {ΠΕΙγ 
[ΏΘΟΙΥ ; δῃὰ πὸ ἃϊῖ6 [Ὠογείοσα ἰεἀ ἴο 
Ἰ]υγο ΒΕΙΠΟΣ Τοσοίὴθ ἢδ5 ὈΘΘῺ ΤΏΟΓΟ 
οοηϑβίϑίθηῖ. ΤΏΘ σόϑαὶς 15 ἐουημα ἴο Ὁδ 
ἴδ ψΏΘη Τετοὴς 15 υϑίηρ ἴῃ 6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ ἴῃς. ΑΡοΟΥρΡδα, “ ἴῸΓ δχδίωρὶς οὗ 116 
δηὰ ᾿ηϑίσυς οῃ οὗ ΤΔηηοΓς5,᾽) Β6 ἄοσς ἢοΐ 
ΒΟΠΙΡΙ6 ἴα αυοῖς ἰδ τ τς ἔοτταυα 
“ἐ ο'σαΐ δοπρίυμα 65 δηὰ ὄνθὰ ΟἹ Οἠδ 
οσοδϑίοη τ τἢ6 δριμεὲ “ Ξοπρίυγα 
ἄϊνιμα. Βυῖϊ ψΏρδη ὯὮδς 15 ὙΠ] Π]Ὡρ σοη- 
ἘΟν ΘΙ ΘΑ Ϊγ δηὰ ιἰδῖηρ τΟϑΠΟη165 ἴο 
Θ5.Δ ὈΠ5ἢ ἀοοίπηθ, ἢ6 15 οἀγοία! ἴο τηᾶτῖκ 
[86 ἸΠΙΈΠΟΥΙ δυϊοΥ  οὐἨ ἁ ὡἴ[με86 Ὀοοΐκ5 
(566, ἴοσ ἌἼχδίρὶςθ, Οὐρμζ είαρ. 31τ, 33). 
ΎΠΕΙα, 15 ἃ |ἰκ6 ἀϊβογεηοα Ὀεΐνθθη τς 
{ΠΈοΥΎ οὗ ἴῃ Οβύχοι οὗ Ἑπρίαηὰ 5ἰαιεὰ 
ἴῃ Ποὺ δι διίοϊβ, δῃὰ μεσ ῥγδοῖίος δνὶ- 
ἀδησθα ὉΥ ἴδ6 ἄρρζονδὶ ψίνθῃ ἴῃ [(ἢ6 
2451} δ:ί!οἷα ἴο [86 ιι56 οὗ ἴη6 ΕἸγβί ΒΟΟΚ 
οὗ Ἡοι]ηο5, ἴῃ ψὨΙΟἢ Ὀοοκς οὗ [86 
ΑΡοΟΟΥΡὮἢᾶ τὲ αποϊεξα 885 ΘοΣΙΡΌΙΣΟ. 

49. δγιαΐς τμέσέςς Οὗ 7εγοριδς “γα,15- 
ἐαδέον,.--- αὶ 85 Ῥεεη βἰαϊεὰ 45 ἴο ἴπῈ 
ΟΡΡοβιου Τοτοσαθβ σαυϊβίοη στησῖ ΜΠ, 
ΘΙ. 165 ι.5 ἴο 54Υ ἴδδῖ [Π6γῈ βε] ἀοὴ] μ5 
ὈΘοῆ ἃ 6856 ὙΏΘΙΕ [ἢ6 τα50}15 οὗ βοῆς 
Ἰηνοβι ρου ΠΔα ἴο Θῃοουηοσ 5ἰΓΟΏΡΕΓ 
αἼβῖκο, ορροβεὰ 845 ΤΕΥ ψετε ἴο Ἰοῃρ- 
τοοαῖνεα ΟΡ θη, βαηοποηθα ὈΥ ΒΙΡὮΪ 
νεηογαϊεά δυϊδοῦίγ. Απά γοῖ, ἴῃ ἴῃ6 δηά, 
7ετοσαθ β σοῦκ δα 4 βἰρυ τ 500 ο655, 
- ἃ ϑυςοαθβ, ᾿πάδαα, ᾿Ἰηνοϊνίηρ ἴῃς Δρδη- 
ἀοπιηθηΐ οὔ ἴῃς ΡῥπΠηΟΡΙα ἴοσ ψΒὶοἢ 
7ετοῶα οοηϊεηαοσά, νἱΖ. ἴδδι [ἴῃς δι- 
ΠΟΠΙΥ οὗ τῃ6 ταοβὶ ἀρρτονβα ἰγδῃβδοη 
τοῦϑὶ ον ἴο ἴδδὶ οἵ ἴῃ οπΠρίηδὶ. ἘΕῸΓΣ 
7ετου θ᾿ οὐ (τη βἰδίίοη Ὡοὶ ΟὨΪΥ {τ|- 
ὉΠΩΡΒΕΑ ΟΥ̓ [με ΒΟΒΠΠΠΥ τ ΒΟ Βαά 
τγεδίθηθα [0 ΞΌΡΡτΕεβϑβ ἴΐ δὲ 118 διτία, θὰΐ 
ξαϊμεὰ δὴ δυϊμου νυ ΒΙοὮ ΟὨΪΥ [6 οΥ- 
ἰμαὶ οοὐ]ὰ ΠΡΏΠΥ οἰαῖη, [Ιῃ [6 (Ε]6- 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

Ὀταϊεα (οιωρ υϊοηϑίδη Ῥοϊγ ρου τὰς Δ 
γὰ5 ὈΪΔοοα ἴῃ [6 τ 4]ς, ([Π6 Ηδοῦγεν 
δηἀ τος οἡ ΘΔ Οἢ 5146,---β ἴὴς Ῥτγείδος 
841, 1Κ6 (Βχτῖσὲ θεΐσθεῃ [86 το τὨϊοναβ ; 
ἴῃς 1466 Ῥεϊηρ ἰμαΐ νὰ οοιυ]ὰ ΤΕΙῪ οη [ἢ ς 
Ιλῦη τοχὶ, ἢ δὰ Ὀδοη ἴῃ ἴδε 
Χεερίηρ οὗ πὸ Ἀοιηδα Ομυτοι, Ρυΐ ποὶ 
οἡ ἴμοδε ἰῇ 16 ΟΙΒΕΣ το Ἰδηριαβαϑ, 
Μ ΒΟ} μδὰ Ῥεθὴ ἴῃ (ἢ ουδίοαγ, ἴῃ [6 
οη6 σΆ56 Οὗ υῃρ6]Π]ενίηρ 7ενν8, ἴῃ 1[Π6 ΟἸἾΒΟΙ 
οὗ Ξο δ βιηδςα] ασεεκβ. ΤῊΣ [μ65]5 ἴῃδὶ 
16 ψυϊργαῖα 15 [Δ οἴοβεσ ἴο ἴπ6 οὔ ρίηδὶ 
ἴΔη εἰμ ἴπ6 Ἡρῦτεν οὐ ατθοκ ἰοχί 
γγὰ5 ἰδ Οταίοὶ τηδιηἰδιηθα ΟΥ̓ Μοτγίηιβ 
ἴῃ ἴ6 ΘΑΣΥ ρατὶ οὗ τῆς 5ενθηΐϊεοητῃ 
οοηϊγ. ΤὨα ψυϊραῖας τὰ ὑτοηουηοεα 
“Δ ΠΟ ὉΥ τῃ6 Ο(ουῃοῖ οὗ Ὑτϑηῖ :; 
δηὰ νδὶ 15 προ α ὉΥ ἴδδὲ ερίμοῖ τὸ 
ἴῆοϑ6 σγο δοκηον)ερα [6 δυϊῃουν οὗ 
ἴμαἴ σου! 1}, ΤΑΥ͂ 6 ραϊῃετοα ἔτοῦλ ἴῃ 6 
ἀϊεΐυμι οὗ 4 [6ϑυ1 ττιῖοσ οὗ 16 ῥγϑβθηΐ 
ἄγ, ἴῃαὶ “τς ατεεῖκ δὴ Ἡδθῦγον τοχίβ 
ἅτε οὗ [ῃς6 ρτεαδίεδὶ ναῖθβ, ἂρ γηέαης ἐπὶ 
ογΐο 10 ἀγγῖνε αὐ ἐἦε χεπμέηε σέρσέ ἀπά 
μα ἥογω φ΄ πη} 2ασεαρες ἐπρ 106 7 αΖμ 
μζραζε᾽ 3 

5ο. Ζ2ε ΜῈΔαζε Αρε-.---Βαῖ τῆς Τιδιϊη 
ΒΙΌΙε ΒΟ ραβϑεᾶ το σεἝΏΕΓΑΙ οἴτου]δ- 
ἄοῃ νὰβ ποῖ δ᾽ιορείμεσ Τϑσοιηθ᾽β του, 
Ηε δᾶ ἀδοϊποα ἴο ἰχαηϑὶδῖα [ῃ6 ῬοοΚϑ οὗ 
[δὲ ΑΡοΟΓΟΥ͂ΡΒδ, Ὀυϊ π]ε]πγαΐοῖὶν Δ] ονθὰ 
ἰμπ1561{ το Ὀς ρογϑυδαδα Ὀγ [Π6 ὑγθθου οὗ 
ἴνο 5805, μὶς ἐποηας, ἴο τακα ἃ Πᾶς 
γΟΙΞΙ ἢ ἢγεῖ οὗ [86 Βοοῖς οὗ Τοῦιῖ, [δ οὗ 
Τυάἢ, 15 νεγβϑίοῃ οὗ ἴΠ6 Όσ ΟΣ ὈΟΟΚ, 
ἢε [615 τ|8, γὰ5 [86 ψοσκ οὗ ἃ βιηρὶε 5: Πρ, 
Ῥεποστηθα ὑπάογ ἴῃ6 ρυϊάδηςς οὗ δῃ ἰῃ- 
ϑ' ΠΠΟῖΟΣ 5Κ1|6ἀ ἴῃ. Ἡοῦτονν δηἀ (δ) θα. 
1,λῆῃ-ρεδκιηρ ΟΒηβιίδης, ἡβεη δἀορέηρ 
Τοσοσαθ᾽ 5 γϑυβ ἢ 5 οὗ ἴῃ 6 σδῃοη!ολὶ ὈΟΟΚΘΒ, 
ἬΕΙ 511} υν]]πηρ το Ὀ6 πιουϊ τὴ6 
ὈοοῖΚ5 ψ ΒΟ ἢ τε Πδα Ὀεδη δοουκίοτηδα 
ἴο τεδὰ 1ῃ με ῖγ Β:0165. ὙΠῸΥ τμεγείοσε 
Ἰοϊπεά ἴο ἴὰῆς ὑυὐδηβίδιοηβ σενϊδοα ὉΥ 
]εῖοιας (πο υὐϊηρ ΤΟΙ δα {π611}} [ἴῃς 
ττδηϑἰδίουϑβ οὗ ἴῃς οἴμετ ὈοοΚς ψἰςἢ δὰ 
Ὀδοη εὐττεΐ Ὀεΐοσε 7ογοχηδ᾽5΄ ἰΔΡοῦΓ5. 
ΤῆῈ 1, ΒΙΌ]65 ἰμογοίοσα ἴῃ βΈΏΘΓΑΙ 
156 Τορτοθοηϊοα δὶ οὔσα ῬοΟΡυΪασ πϑᾶρὲ 
Δῃά Ἰοασηθᾶ ορίπίου : Ρορυΐλῦ πβᾶχα 
Ὀοοδτιθα ΠΟΥ οοπίδϊηθα 411] [Ὡς ὈοΟΚΑ 
ΟΟΙΏΤΩΟΏΪ τερατάθα 45 ϑοιρίιτε, Ἰεαγηθά 
ορίῃΐου Ῥεσᾶυθς ἴΠΕΥ͂ 4150 οοηίαἰηφά 
]ετοσμθβ ῥσείδοςϑ, ἴὰ Ὑ ὨΙΟὮ Βα τορεαῖςαϊγ 

3. ῬυδΙΠοά ἴῃ 1517. 
5 Ἡππρδιγ, 722 ᾿φγέῥῥενε Ἡρον, Ὁ. 228. 

ΧΧΙ͂Χ 

ἴηϑιδί οἡ ἰῃ6 αἀἰδιϊηοιίοη Ὀαΐψθθη ἴῃ 6 
“’ ΘΔΠΟΏΙΟΔΙ ϑοχιρίυσος" δηᾶ [ἢ6 Ῥοοϊκς 
ὙΜΏΙΟ. ΜΟΙ τοδὰ ἴῃ [6 (Ὠυτσοῖ ἴοσ τἢ6 
οὐἀϊδοδίοῃ οὗ [6 Ῥθορὶε, Ὀυὺΐ ποὶ ἔου ἴῃ 6 
δυϊβοσιιδῖῦνε οοηδττλδίίοη οὗ ἀοσίτηδ. 
ΤΠ σοῃβοασδηος ψ85 ἰῃαΐ [ἢϊ]5 ἀδηο- 
ΠΟ γὰ5 ΔΘΥΟΥ Ἰοβὶ κἰρῃῖ οὗ, δηά 1 ψου]Ἱά 
Ὀ6 ΘΑΞΥ ἴο οἷΐα ἃ ἸΙοηρ ἰἰσῖ οὗ ντιῖοιϑ, 
411 τ[σουρὰ τς ΜΙάά]6 Αρος δῃὰ ἀόνῃ 
ἴο ἴῃς νΕ.Υ͂ ΘΡΟΓἢ οὗ ἴ86 Ἐδρίοσηδθοῃ, 
ἍὯΟ 506 }» {πογλβοῖνο5 ἀνάσα οἵ 1} [Ιἐ 
Ἅ11 βυβΕοηος δῖ ἴο Ὡδηη6 ἴῃ͵Θ6. 

51. 2 ε ἄγγα. --- ΝΊοοΙΑυΒ ἄς [γγτὰ, 
Ὑπὸ ᾿ἰνεὰ 1ὰ τς τρϊ 416 οἵ ἴῃ6 ἴουτ- 
ἰδϑηϊῇ σἼθηΐυτγ, γγὰ5 ΟἿΆ οὗ [ῃ6 τηοβί 
ῬοΡυΐᾶν οἵ [6 ρτε- είοττηδίΐἼοῃ Ἵοτω- 
ταθηϊδίοιβ οἢ ϑοηρίυσαε Εἰς Ῥερίηβ δϊ5 
ΟΟΙΏΤΩΘΏΓΑΣΥ Οὐ ἴδ6 ΒΟΟΙ οὗ ΤΟΙΣ 45 
ἔΟ]Πον5 : “Νοῦν ἰδῇ 1 δαᾶνε, ὉΥ [ἢ6 
ΒΕΙΡ οὗ ἀοά, υυ7ιϊτῖθδῃ οἡ [6 σδῃοηϊοδὶ 
ῬοοΙ5 οὗ ΗοΙΪγ ϑεπρίυχε, Ὀερίπηϊηρ ΠΌΓΩ 
(ὐεμεϑίβ δηᾶ ροίῃρ οἡ ἴο ἴῃ6 επά οὗ ἴδε 
ΑΡΟοΟΔΙγρβθ, 1 ῥὑτοσεθᾶ ποῦ, ἱπιβθηρ ἴῃ 
[86 βᾶτηβ ΠΕΙΡρ, ἴο ντῖῖθ οὐ [86 οἴδμοῦ 
ὈοΟΚΒ ὙΒΙΟΝ τὰ ποὶ οὗ [6 Οδηοῃ ; νἱΖ., 
γγΙδάοσω, Ἐοϊοϑιδϑιίουβ, Τα, Τορίξ, 
δΔῃα Μδοοδθθαβ,..  ΤΏ6 ὈοΟΚΆβ Μ ὮΙΟΝ 816 
Ὡοΐ οὗ ἴῃς Οδποῃ ἅτε τεσεϊνεᾶ ὈΥ͂ [με 
μυχοῦ ἴο ΡῈ τεδᾶ ἴοσγ Ἰηβίτιςιοη “ἴῃ 
Ταοσαΐβ, θὰ [ΠΕΣ δυϊποῦ Υ 15 τοοκοηδά 
1655 δὲ ἕο Ῥτονὴρ τλδίίοτα ψοἢ σΟΙῺ6 
ἰηΐο ἀϊδρυῖΐε, ἃ5 7 ἐτοΐὴς βδι [ἢ ἴῃ 18 ῥσο- 
Ἰοσὺς ἴο ἴῃ6 Βοοῖκ οὗ 7041}, δηά 1η ἢ] 
Ῥιοίοσυξ ἴο ϑοϊοιηοῃη 5 Ῥσονεῖὺβ ; ἢ 6 Γ6- 
ἴοτε ΠΟῪ δῖα οὗ 1655 δβίσδου ἴΔη [86 
ΟΔΏΟΏΪΟΔ] ὈΟΟΚ5.. . «Τα Ὀοοΐκ5 οὗ ΗοΪγ 
ϑοπρίατα ἩΠΙΟΙ ἀγα οα]]ε ἃ ΤΔΠΟΠΪΟ8] ἃτα 
οὗ βυοῇῦ διυϊδουγ, [841 Ἡμδίβοονεσ 15 
οοπίδηδα ἴδετε 15 ΠΠΠῺΪΥ Β6]4 ἴο 6 {τι ; 
δΔηἀ ΠΟὨΘΘΟΌΘΠΠΥ 4150 Ἡδδίθοανοσ 15 
ΡΙΔΙΉΪΥ Ἰηΐδιτοα ἴσο ἴθθηη, ΕῸΓΣ 85 ἴῃ 
ΡῬΒΙΠ]οβορῃϊς ντιηρβ ἰῃ6 ὑπιἢ 15 Κηονῃ 
ὉΥ τεἀυοςου ἴο ἢγβὶ ῬτηΟΙΡ 65 Καόνγῃ οὗ 
1Ὠεβεῖνοβ, 50 ἴῃ ἴῃ τ] ]ηρ5 οὗ Οδίποῖς 
ἀοοῖοτβ ἴῃς (συ ἢ ἴῃ τηδίϊοιβ ψϊοἢ τὰ ἴο 
Ὅ6 ΠεΙά Ὀγ (Δ 15 Κπόνῃ ὉΥ τες οη 
ἴο ἴδε σΔποηῖοδ] ϑογρίυγεβ ἩΒΙΟΒ μάνα 
Ὀδεη σίνθῃ ὉΥ Ὠὶἰνίηθ τενεϊδιίοῃ, 50 (μδῖ 
ποίδιηρ [α᾽ςε οδῃ Ὀ6 οοῃίδίησα ἴῃ [Π ΘΠ, 
.ο Τῆς (τυ ττιτθη 1ὰ ἴη6 σΔΠΟΙΪΟΔὶ 
ὈοΟΪκ5 15 ἔοσ 1ῃ6 τηοϑῖ ρᾶτῖ ὉΓΠΟΥ ἴῃ (016, 
Δ δἰναγβ 5ΌΡΕΙΟΙ ἰπ αἰ ρηΥ δπά 

1 Τῃ Ο(οείη’ε δελοίασέίεα! Ηἰξεέον οὗ ἐλε ὕανοα 
Ὑ{111 Ὀς ἰουπὰ ἱῃ κΞυςοεβϑῖνε ΓΕ ἜΠΕΡΕΣΕΙ ΛΠΈΡΕ νἱ.- 
ΧΥἹ) [απο ΐος ἔγοσῖὰ δδοῖ ΟΘΏΓΠΙΥ, ἔτοια [δ ς 
ἰουγ ἰο ἴῃς οἰχίθθη τι, 



ΧΧΧ᾽ 

δ οσῖγ, ἴο ἰμαῖ ταῖσι 15 ττιτδη 1Ὼ [6 
ὩΟΏ ΟΔΠΟΏΟΔΙ ὈοΟΪΚ5." ϑΙΓΠΔΙ͂Υ ἴῃ [86 
Ρτδίδος ἴο Εζτια δ6 δὰ 5414, “" ΤὙΒ6 ῬοοΚϑ 
οἵ Τοριῖ, Τυὐπἢ, δηα᾽ Μδοοδθοοθβ, ᾿λουρἢ 
(πον Ὀ6 Βιβίοτιοδὶ, 1 γεῖ ρᾶ55 ΌΥ ἴοσ ἴῃ 68 
Ργεβεηΐ, Ὀθοδιδα (ὮΘΥ ἃῖὰ ποῖ οὗ [86 
Οδηοη, οἰποσ διροὴρ ἴπ6 [65 ΟΥ̓ ΔΙΏΟΏΡ᾽ 
σΟμπβῦδηβ. Μοσξονεσ Τϑγομῖα 5αγ5 οὗ 
([Βοὰ . . . ἴδαϊ [ΕΥ̓ τε σθοκοηθδα διηοηρ 
ἴδε ΑΡοςΥρΒδ." 

52. Οαγείαρμ5. --- ΤῊΣ 5δδοοῃἃ τοῦ 
ΒΟ ἰζ 15 που Μ8116 Βεῖα ἴο εἰϊα 
ὈΠΏρΒ ὺ5 ἀοτῃ τὸ [Π6 νΕΙῪ Θροοὰ οὗ 
[6 Ἐοίοστηδεοῃ, 46] ιῖο, Ὀείοσ Καόνῃ 
ἃ53 δηθὰ ΠΟΙ δὶ5 δι τ-ρΪδοα, (͵]θ6- 
ἴδμ5, [06 ρῬάᾶρδὶ Ἰεραῖς Ὀδίοτα ὙοσΩ 
ΤῸ, ψγὰ5 δυιμημηοηθἃ ἴοὼ ΔΡΡΘΑΣ [ἴῃ 
1518. Ηε ν͵8 ἃ τηδῃ Οὗ [ἢ ρτοδίαϑί 
ΤορυϊδΈου ἴῃ 15 ἀΑγ,} δπὰ (Ὡς ἴδοὶ (μδΐ 
Ὧ6 νϑβ ἃ ϑἰγτεησους ἀεί οὗ ρδραὶ 
ΡΙοΙορδῦνοβ δηά οἵ ἴῃς ρᾶτιῖβ οἵ [8 
ΒΟΙΑΙΞΉ βϑγϑίθῃλ 8558116α ὈΥ ΠΟΥ τρλ 695 
815 ἰἜΞΌ ΤΟΥ (6 ΤΏΟΤα γδὶιδΌ]6, ἴο [86 
Δυϊμου! . οη͵ογεά, ἄονῃ ἰο ἴζ6ς Ὁπὴς 
οὗ ἴτἴὴ6 Οουπο οὗ Ττεηΐ, ΌΥ Τοζοιαε 5 
ΤΌ Πρ οὐ [ἢς Ξυδ]οςΐ οὗ [6 (ποῦ. ἩἨς 
58 Υ.5, “ [Ι͂ἢ ΟΥΔΕΡ ῃοΐ ἴα εἰς ἴῃ οὐ ἀ15- 
ΟἸΤΩΪΔΌΟΩ ΟὗὨ ΟΔΏΟΏ]ΟΔ] ὈΟΟΪκ5, 6 1Ο]]1ονν 
τῆς τὰ]ς οἵ 5:. ᾿εσοης. Ὦ αὶ 6 μβαπάρα 
ἀονῃ 85 σδῃηοδὶ 11ὰ δοσαρῖ 8458 σΔΠΟΏ]- 
οδ] ; δῖ ἢε βεραγζαϊεά ὥτΌστη ἴῃ 6 σΔῃΟ η]- 
οδἱὶ τε Βο]ὰ ουϊζϑιάς [86 (δηοῃ ᾿" (ώηιρ. 
ἐξ “αῤ. ἐ. αὐ 11εὖγ.). Ιῃ ἰς ἀφαϊσδίουῦ 
Ῥγείδος δα ἀγθϑθθα ἴο Ῥορε (]διηθηῖ ἯΙ]. 
Ἦδ 5805, “ΤΏ γ80]6 1,Δὔπ ΟΒυτοῦ οὐγα5 

᾿ΨΟΙΥ τουοῖ ἴο δῖ, Τογοπηθ, Ὡοΐ ΟὨΪΥ οἡ 
δοσοουηΐ οἵ ἢ15 ποῦηρ ἴῃ 186 ὈοοΪκς οὗ [ἢ 6 
ΟΙά Τεβίδιημθηϊ [ἢς 5141} ροσίοηβ ΜΟΙ 
ΔΙ6 ΕἸΓΠΟΥ βρυγουβ οΥὁὨ ἀουδίδι), θυΐϊ 4150. 
ΟἹ δοοουηὶ οὗ ἢ58 βεραζαῖΐίΐοῃ οὗ (86 
ΟΔΏΟΉΪΟΔΙ το ὩΟΠ-οΔηοηϊοδὶ ὈΟΟΚΒ. 
ἘῸΣ δε μᾶ5 [5 ᾿τεοὰ 5 ἔτοιῃ ἴῃς Γο- 

Εἰς," 5 
βαϊὰ ἴο ανε Ὀδθὸ [ἢ Ἔχοϊαυγαιίίοη οὗ (]οδης ἼΙ.. 
ἩΒΘΏ Πα 54} ἴμε (δζαάϊ αὶ] ἴῃ ῥετ] ἴῃ [πε σαρίαυτα 
οὗ οιῃς ἱῃ 1528. Τα [ο]]ονίηρ 5 ἴῃς οδδ- 
Τδοῖοσ σίνεῃ οὗ πὶ Ὁ Ὄρδεϊ!! (αΐδα ϑαεγα, 
ἷ, 544; Νεηίος, 1717): Ηἰς 1116 εοὶ δἱίοσ 
ΤΒουγας, ἱῃροπιογαῦι οχίσειηδ ᾿ἰηθα, ἀοοίοζατα 
νἰσογζυμὰ τοϊταουΐυαι, Ὠρογοίδοθα Ὀγαν διϊβ ἰΟΙΤΟΥ, 

1 ἐἐ(ᾳγεῖο πο Ἰἰυσηοῃ ΕΟ εβὶδα χρυ 

βδούδσυτα ϑογρίυγασυσῃ Ἰυτηθη ἃς ἔαχ, βο μ] τοὶ 
Ῥυϊνετῖς δι ]εῖα ἰηνὶοῖυ5, Του ϊϑιοθα ἀοοίγ δ. 
σαϊοαῖτς ἀείδηϑθοσ, βἰποουοσγίβ ἀοοπδδ ρσοραρ-. 
ὩΔΟΌΪΙΠ,, ΑΙΧ ἃς ῥγοχηρίπδείατη δυ 1 .πὶ ἀγσυ- 
ταδηςοσαῦ, οδί ἢ ἀεοιηυτα βρ᾽επάοσ ας ἄδου, 
οὐἦαβ δάϑο ἱσηπιοσίδ!α βουτρία βαηΐ οἱ ἰδημάϊι 
υἱάθδπίαν ρεγεπηδίυγα συδηπχάϊι ἀϊνίπαπὶ βαρ ςῃ- 
ἰἰδτα βοβοϊαςιςα 500 561116 ρεσβοηδρυηῖ," 

ΘΕΝΕΆΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

Ρτοδοὶ οὗ ἴ6 Ηδρσγενβ [Βαϊ γα ἱηγθηῖ 
ὈΟΟΪΚ5, ΟΥ Ρᾶτῖβ οὗ Ὀοοκϑ, οὗ ἴῃς οἱά 
Οβδηοὶ ΜΏΙΟ. δὲ αὐ ὑῃκηονῃ ἴο 
τε." Ασοοχαϊηρὶγν (α)εοίδῃ στοῆι565 ἴὸ 
᾿Ἰποϊυάς ἴῃ [ἢ οδπμοηίοδὶ Ὀοοκ5 οὴ ΜΒΙΟΝᾺ 
Ὦς οομηηθηίβθ, ΤΟΌΪ, [υἀΠἢ, δὰ Μδο- 
οδῦθε65, βίδηρ ἴμαΐ ἴον μαά Ῥδδθὴ ρυῖ 
δλοηρ ΑΡοσσΥρμα ἢ [6 Ῥοοκε οὗ 
Ὑγβάοτη δηὰ ΕΟ Ἔϑϑῦοιβ (71. ἐφ 
μὔί, καῇ. οίλο). Απά ἢε δαάς, “τε 
ψγοσαβ θοῇ οὗ σοῦηο}}5 δηᾶ οὗ ἀοοίοιβ 
ταυβῖ Ὀ6 Ὀτουρδῖ ἴο [6 Η]6 οὗ ϑῖ, 7 ἸΟΠΊ6 : 
Δα Δοοοσζαάϊηρ ἴο 15 ΟΡ που [ἢ656 ῬοΟΚ5 
(αῃμά 1 ἴ[Ὡετε ὈῈ οἴδεοῖβ |κ6 τΏθῖὰ ἴῃ [ἢ 6 
Οδῆοη οὗ ἴμδ6 ΒΙ10]6) ἂῦὲ ποῖ σδῃοῃῖοδὶ 
85 Τοβρθοῖς ΘϑίΔὈ Π]ϑῃστηθηΐ οὗ ἀοοίηθ5 οὗ 
αι, Ὀυϊ τρῶν ὲ οδ᾽]εἃ σδηῃοηϊοδὶ 85 
τεβρθοῖς ἴῃς οὐϊδοδλῦοῃ οὗ ἴῃς [ΔΙ 1. ἢι],. 
Ἐὸτ ὙΠῸ [15 ἀἸσαποῦοῃ γοὺ οΔῃ τεοοῦ- 
οἷα δῖ 15 σαὶ Ὀγ Αὐρυβθῃης ἴῃ Ὠϊ5 δεοοηά 
Ῥοοῖς 2 Ὠοογίμα Ολγίδαπα, ἀνὰ πῆδὲ 
15 ττιτῖθη ἴῃ ἴΏ6 (οῦηο} οὗ ΕἸοζεηοα 
πηᾶοῦ Εἀροηιι5 ΓΝ. δηα ἴὴ ἴῃ 6 Ῥσουϊῃοῖδὶ. 
σου 6115 οὗ Οβεῖδαρε δὰ 1,δοάϊοδδ, δηά, 
ὉΥ Ῥορδβ [ῃποοδηΐ δᾶ Οεϊδϑῖυ5.᾽" ' 

53. 7ε Οονιρίμζησίαη Ῥοϊνρζοί.--- Ὁ 
ἴῃς 5ᾶπ|6 δροοῖῦ Ῥεϊομῃρϑ [6 [τὰ δυῖδο- 
ΠΥ τ ἢ ψα οἷα, Οδγάϊηδὶ ΧΊπηθμ 65, 
Ψ80, ἴῃ ἴ6 Ῥτοίδοε ἴο [ῃ6 (ΣΡ  υϊοη 5: Δ 
ῬοΪγρῖοῖ Ρυ] 5 ηθα 1ὰ 1ς 17, Ἔοἢοα5 ϑῖ, 
7οτοσηθ 5 ἰδῆρσιαρο, δηα ἀδβοῖρε [ἢ 6 
ῬοΟΚΒ οὗ ΒΟ 6 σῇ ΟἿΪΥ ῥχίηϊ ἃ 
Οτθοῖ,. οὶ 4Α Ηοῦτεν ἰοχῖ, 845 “16 
ὈοΟκΚΒ οὠζοίασ χζ5 Οαπομ, ΜὮΙΟΒ (6 
ΟὨΒυτοῦ τεοεῖνα8 σαῖθοῦ ἰοσ (δ 6 οἀἸΒοΔΈ ΟΣ 
οὗ [86 Ρϑορὶβ ἴδῃ ἴο οοπῆστῃ [ἢ6 διῖ8ο- 
ΤΙ οὗ ΘςοἸοβἰαβίοαὶ ἀορτηδϑβ." 

. 54. 7: Κεγογηπαζο),.----ἘΥΟΥὰ ταὶ δ85 
Ὀδοη 5ἰδαϊθα 1 Ἄρρϑδσβ ἰπδΐ ἰπ σοιβην 
ἴο Ρίδος ἴμδ6 Ὀοοϊϑ οὗ ἴδ ΑΡροσυρμᾶ οἱ. 
ἃ ἰδανθὶ ὙΠ [6 ΘΑΥΠΘΙ σδηοηοΔ] Ῥοοῖς 
τὴ6 Ἐοίοιτηοις τηδάδ Ὡ0 ἱππονδίου, Ὀαϊ 
ΨΈ͵Ε 1η δοσογάδησα «1 [6 Ραβὲ Ἰεασιθα 
οΡ᾽ θη οὗ (μεῖς ἄδαγ. Βυῖ Το Γ ρανα 
ας ρδϑὶβ ἰο ἰῆς ἀοοσίης οὗ [ἴῃς ᾿ΠΙΘΙΟΥ 
ΔΌΣ οὗ [6 ΑΡοΟΎρΒΑ, ΕΥ̓ ἴὰς ρἷδςα 
6 δϑειρηδα τωι 1ῃ ἢ15 σσπηδῃ ΒΙΡ]6. 
Ιὴ 1 δῦ ΒΙ10]65, 45 ἴῃ ἴα Οτεοὶς ῬοοΚ5 
ἴτοῖὰ ὙΏΙΟΏ ἴθ6 1, {τη ϑ]ατοη τνὰ5 
τηδᾶθ, ΠΟΥ δα - θθθ τηϊχοα ὕὑρ, 80- 
οοὐαϊηρ ἴο μεῖς ϑβυρ)]εοῖσ, σὰ ἴῃς 
ΠΔΠΟΏΙΟΔΙ ὈΟΟΚΒΘ.Ό. ΤὨυβ ΤΟΙΣ δηά 
Τυ ἢ τα ἰτεαϊθα 45 ϊβίοσισδὶ Ὀοοῖϑ, 
ςοπληρ θεΐϊνεθη ΝΕΒου ἢ δηᾶ ἘΠΕῚ : 
γΥϊθάοπλ δηὰ Ἐς ο]οϑιαϑους [Ό]]ονν [86 
σδῃοηΐοδὶ ὈοΟΪ5 οὗ. ϑοϊοίηοῃ ; [88 ϑοηρ 



ΘΔΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟὈυΟΌΚΤΙΟΝ. χχχὶ 

οἴτδε Τῆτοο Ομ] άτοη, δὰ ἴῃς ϑίοτιθϑ οὗ 
ϑυβδηηᾷ, δηᾶά οὗ Βεῖ δηὰ ἴτ6 Ὀγάροη, 
(Κα ἰμεῖσ ὑΪδος 85 ρατῖβ οὗ ἴῃς Βοοῖς οὗ 
δηῖεὶ, [ἢ λον 5 (τ ηϑἰδθοη ἴῃς ἀ15- 
Ρυϊοά θοοῖκς ψεῖε ρῥἰδοεά ὈΥ τπεηβοῖνος ἷ 
ἃ8 Δ Δρροηάϊχ δὲ ἴδε εηά οὗ ἴδς ΟἹά 
Τεριαιμδοϊ, σι [ἢ6 116, “ ΑΡοΟΥΡΒΆ ; 
ἰδδὲ 15, θοο5 ἴμδῖ ἂῖὲ ποῖ ἢ6]ά 45 βαυδὶ 
ἴο ἰδς ΗΟΙΥ ϑεπρίυτγεϑ, δηά γεῖ ἅτε ροοά 
δηὰ υϑε[Ὁ] ἴο τεδά," ὍὨ15 Ξερασδίοῃ οὗ 
ἴὰ6 ἀϊκρυϊεα Ὀοοϊί5, δῃά ἴδ υϑε οὗ ἴῃ 6 
ΔΘΑ δα δ5 πος Ὁ{|6, 48 ἴο]- 
ἰονθά ὉγῪ Οονεγάδὶα ἴὰ ἴῃς ἄγει ΕΠ ρΠ 5} 
ΒΙ01]6 τδδὲὶ οοηίαϊηοα [ἢδπ), δηά ἴῃ 5ιῦ- 
βοαυοηΐ ΕἼ 5} [ΓΔ 5] Δ! 08. ΟἸΥΔΏΓΊΘΓ 5 
Οτεαὶ Β10]6 δά “Ηδρίορταρῃδ᾽ 845 ἃ 
ϑεραταῖα ὉὈΠΕΟρΡαρῈ Ὁ (5 ϑθοῦοῃ, δῖ 
“ἈροοΥΡΒΔ᾽" 858 [6 τυμηϊηρ Βοδαϊηρ οἢ 
ἐδ. μᾶζα. 

55. 744 παρι “ῤοσγῤλα.---τοότα τἢ]5 
ρΡεποά ἀδίεβ [6 τε οὗ (ἢς ποσὰ “ Αρο- 
ΟὙΡΙΔ.᾿ 85 ἃ ἰϑοθηϊοδὶ Ὡδὴθ ἴοσ ἴῃς 
ἀἰβρυϊεά Ὀοοκβε οὗ ἴῃς ΟἹά Ταοβίδτηθης 
Οδῆοῃ, ἴῃ ἴδε βαηεϑὶ ΟΠ Ξδηῃ 56 οὗ 
ἴδε πογὰ 1 ἀρρεδῖβ ἴο μαναὰ τοϊδϊηβα [1ἴ9 
οἰ] ορῖσαὶ τθδηϊηρ “ 5εοτοῖ," ὙὩδι5 
Οἰοεηθης οὗ ΑἸθχδηαστα βρθᾶὰκε οὗ ἰ(ἢς 
βοοσοῖ θοὺκϑ οὗ Ζογοδϑβίεσ (5.2, 0 1. 1, 15}. 
ἴτ νγὰβ σοϊαμοη ὙΠῸ ὨΟΓΘΙΟΔΙ 86ςοῖβ ἴο 
ἴον δῇ ΔΓ Οὗ τγϑίο ιν ἀρουϊ {ΠΕΣ 
ὈΟΟΚΘ : ῬΑΙΠΥ ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο βδίζοσ {ΠΕῚΣ 
ἀἰοοῖρ]65 στιὰ ἰῃς Ὀεϊεῦ τῆδὲ [ΒΟΥ σεῖς 
ἰὴ ροβϑεϑϑίοῃ οἵ βϑϑοιεὶβϑ Κηονγῃ ΟἿΪ ἴο 
ἴῃς Ἰηϊαιοὰ - πὲ ῬΑ «50 Ὀεςδυβ6 
ἴῃοϑ6 γῆο ἰογρεά Ὀοοΐβ ἴῃ ἴῃ6 δη)68 
οὗ Αροβἕίζες ἰουμὰ ἰδὲ [μ6 δεϊοῃ ἰμαΐ 
18ε586 θοοκβ δὰ Ῥδθθὴ :πιθπἀθὰ ἴο ὃ6 
Κορὲ βϑοσεῖ νγᾶβ8 σοῃυθηϊθηΐῖ, 85 ΔΠοσαηρ' 
Δ ΕΧρίδηδῦοη ΜἘὮΥ ΠΟΥ Πδὰ ἢοΐ ὈδΘΏ 
μοατά οὗ Ὀείοσα.0 Ἐξ 15 αἰγηοβὲ δχοὶυ- 
βινεὶγ 11 τορατά ἴο Βεγαῦοδὶ Ὀοοκβ [δὲ 
ες νοσγὰ ““Δροουρῆδὶ᾽" 15. ἢχδὶ ὑ56(, 
Οἰειηθηὶ οὗ ΑἸοχδησσία (δον. 111, 4) 
ΔΡΡ]165 1 ἴο 4 ἀποϑβῖῖς ὈοοΟΚ δοιὰ ψὨϊοῆ 
ἢδ οἰϊεβ ἃ ραϑβᾶρξ; 566 150 Τοχ ] δὴ 
(2ὲ “πέρια, 2). 

σ6. Ζ4ε πυογοζά ἀέυίσίομ οὗ δοοῖξς ας 10 
(αημρρ είν --- ΟΖ οὐ ̓ εγμραζοηι.----ΟὙτ]] 
οὗ ΤΘχιβαίθι 15, ἃ5 [ΔΣ 848 γὲ ἰζῆον, ἴῃ6 
ἢχϑὶ ἴο ΔΡΡΙΥ [86 πᾶς Αροσγρβμᾶ ἰο (6 
ὈοοΚς δά ἀβὰ ἴπ ασθοκ Β10]68 το ἴδε θοΟΚ5 
οὗ ἴδε Ηεῦτεν σπου, [Ι͂π δῖβ ἑουτῃ 
Ολιθοδαιίοδὶ Ἰοθοῖασο, ἢ6 8878, “ [τὴ 

Ὁ ΤΉς Ξοραταϊίου, Βονγανες, μα ῥγου οι 
θεδΏ τηδάς ἴῃ δῷ οὐϊίου οἵ ἴδ6 ϑεριυασίπὶ ρμὰὉ- 
᾿πθοὰ δὲ ϑισαξθασρ ἰῃ 1526. 

ἀΠρεπεν δηὰ ἔτοπὶ ἴἢ6 Οδυτοῖ ΜΒΙΟΣ 
816 ἴῃς ὈοΟΚΒ5 οὗ [86 ΟἹ]ὰ Τοβιδιηθαῖ δηὰ 
ψῃο ἢ οὗ [86 Νεν, δηα τοδα ποῖ, 1 ἤσαν, 
ΔΩΥ͂ οὗ [86 Αροοσγρῆα. ΕῸΣ ΨὮΥ 5ββου]ά- 
οϑὲ ἴδου, ψο Κηοναϑὶ ἢοΐ ἴμοβα νῃϊο ἢ 
816 δοϊκπονοαροα ΌΥ 41}, ἴαᾶκα ἤθεα ]εβ5 
τοῦδ] Ὲ ἀρουΐ ἴθοβϑα ψηϊοῦ δῖα 4068- 
ιἰἰοηθὰ δ ἘἈρδὰ ἴὩ6 ΗοΙΪγ ϑεηρίυτζεπ, 
[λο586 νγο-Δη-ΓΘΉ ὈοΟΚ5 οὗ ἴῃ6 ΟΙά 
Τεβίδιηθης το ψαγα ἰπϊοσργειθὰ Ὁγ 
[1ῃῆ6 ϑβανδηίγοεῖνο ἱπίδγργοίειβ." Ὑὡτρθη, 
Βανίηρ τοϊαϊθα [06 οὐττεηϊ 5801} οὗ ἴ6 
οτρίῃ οὗ τῇς ϑοριίπαρίηϊ, Β6 ῥτγοσθθάβ : 
““ἘἈερδά ἴῈ ἱνο-δηά ἸΏ Ὀοοῖς οὗ 
ἴχε56 ϑοηρίατγος, δηα μανα βοιμίηρ ἴο ἀο 
μι τἴῃ6 Αροσσγρῆα. ΤΒοβα ὈΟΟΚΒ ΟἿΪΥ 
βίαν ΘΔΓΏΘΞΥ ψὨΙΟΝ νὰ τοδα οοηβάθθε 
δνθ ἰῃ σὔυγο, ΕΔΓ ν βεσ [ἤδη ἴδοι 
Δα τόσα ἀδνουΐ ψογα ἴῃς Αροβίίθς δηὰ 
[86 δηοίθης Ὀίβῆορβ, [ἢ6 συ ]εῖβ οὗ τὴς 
ΟΒυτοῦ, το δᾶνα μαηδθα ἄονῃ ἴμ696 : 
ἴῃου, τ[μογείοσα, γο δἵΐ ἃ ἿομἹ]ά οἵ [ἢ 6 
ΟΒυτοῦ, τεδὰ ποῖ οὐ δεῖς βαηοιοηβ.᾽: 
Ηδς ξοεβ οὔ ἴο ἰδοῦ ἢἰς αἰδοῖ ρ]ὲ5 [86 
ὨΔΙΏ65 δηἀ οτάογ οὗ ἴδ6 υνεηϊγ-ῖνο 
Ὀοοῖ5, Ἦε ΙΏΔῪ ραῖπογ ἰτοπὶ ἴΠ]15, 858 
611 25 τοτα [86 ραϑβᾶρα δγοδαγ αυοϊεὰ 
ἴῃ πο ΑἸΒδηδϑυβ ἀθϑοσῖθεβ ἴῃ6 θοΟΚ5 
ουϊϑ].6 ἴῃ6 ὑθηῖγ-ῖνο 85 ΟὨΪΥ υϑεα ἰἴῃ 
τῃὴ6 ᾿ηϑισυοιίίοι οὗ οδιδομυμηθηβ, ἴδαὶ ἴῃ 
186 ἔουσ ἢ σΘΓΟΣΥ Ἰοσϑοης ἔτοῦι [6 ΟἹά 
Τεκίδιημθηΐ Αροογρῃᾶ ασὰ ποῖ τεδά ἴῃ 
της Εδϑίεγῃ Ομυτοῦ. Ογτὶ! 5 σα ργδοῖῖοθ 
5ῃ6 5 ἴῃδἴ Πα ἀἰά ποῖ τεραγὰ [ἢ βίυαγ οὗ 
[656 ὈΟΟΚΒ 85 ὉΠ| ἢ} ; δηὰ ἴμ6 οὐ͵]εοοὶ 
οὗ Ὠϊ8 Ἰδεεΐυτε νου ]α 5θεῖὰ ἴο ὃὈ6 ἴο Ἔχῃοτξ 
τῆς 1655 Ἰεατηθα το 615 οὗ Ὠἰβ βοοκ ἴο 
οομῆμα [μοῖγ τοδαϊηρ ἴο [86 θοΟΚ5 δδουϊ 
ΨΠΟ56 ΔΌΪΠΟΣΙΥ ἴῃθγα νγὰ5 0 ἀἰϑρυίθ. 

5η. 146 ἐλγεζργοί ἀένξείον»-- 25. 
--Ἰὴ τῃ6 εκ, ὨΟΜΟΥΘΙ, 65500ὴ5 ΜΟΙ 
Γοδα ἰῇ ομυτοῦ ποῖ ΟἿΪΥ ἔοσα τς Αρο- 
οΡΒΔ οὗ ἴῃς ΟΙΪὰ Ταβιδιηθηΐ, μὰς οἵ ἴῃς 
Νεν, ἱποϊυάϊηρ δυο ὈοΟΚ5 45 [6 5860 - 
Βετά οὗ Ηριτῆδβ δῃὰ [τὲ Το ΚΥαγϑ3. 
Ασςοοταϊην!ν Ἀυβηυ5, 1 ἢ15 Οὐ» ΉΖΩ7 
οε τὴς “2οείζεΡ Ογεά (31), νβετα Ἐς 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἰο Ὀ6 [Ο]ον Ωρ ἴῃ6 ρυϊάδληςε οὗ 
Αἰδδηδϑῖι5, ΤΑ κ65 4 ἰτῆχθοίο]ὰ αν βίοι ἢ 

τ ἢ τοραγά ἴὸ ἴ86 νο]1 πον Ὠχοείο]ά, 
ΟΥ τδῖμεσ ἰουτίοϊα, ἀϊνίξίοαῃ οὗ Ὀοοκβ τοδᾶὰς ὉΥ 
Ευδεῦίυ ἰπ ἱτεδίίηρς οὗ ἴῃς Νενν Ταεβίδηιδηϊ 
Οδηου (ἢ. 4. .ἰϊ. 25), ᾿ξ τλδὺ Ὅς τεπχασκοὰ (πδὶ 
6 ἄοεβ μοὶ ΔΡΡΙΥ ἴῃς ἤᾶσης ΑΡοογρῇδ ἴο δΔῃγ 
οὗ ἴεπὶ; Ραϊ εἰβενῆεῖς (ἷν. 22) 6 δηρ]ογς 
Ἰηοίάφηίδ!γ ἴῃς ρῆγαθε τῶν λεγοιμένων ἀτοκρν γώ, 
Πανΐηρ᾽ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ΟΥ̓ Ὠεγεῖςδὶ θΟΟ 5 ἴῃ νἱενν. 



ΧΧΧΙῚΙ 

οἵ Ῥοοϊκ5, ἘΕἸγϑὶ, [6 Ὀοοκ5 ψΐο [ἢ 6 
Ἑδίῃοις ᾿ποϊυδοα ἴῃ ἴδ6 (δηοῃ, δηά ουἱ 
οὗ Ὑϊ ἢ ΤΕΥ σε ταὶ δ ϑβουοη5 οὗ 
ον [Δ σου ΡῈ εϑιδὈ 1564, ΤὨϊ5 
Ιἰσὲ οοῃίδίηβ ΟὨΪ τῆς ἱπεηιγ-ῖνο ΟἹ 
Τ εβίδιηθηϊ ὈοΟΚ8. ϑθοοηαίγ, ὈοοΪ5 ποὶ 
οδποηΐοδὶ, θυῖϊ οΔ1|16ὦ ΟΥ̓ ΟΟΤΓ δηςδϑβίοιβ 
ἘοΙοϑιδϑίοδὶ, να ο ἴΠ6Υ τ 16 σμουϊα 
Ὀς τεδά ἴῷ τ86 Οβυτοῦ, Ὀυϊ ηοΐὶ δ᾽] θρεὰ 
85 ΔΕΓΠΟΙΙΥ ἔοσ ἴῃ 6 654 0]]5τηθηΐϊ οὗ ἀοο- 
{πΠὴ6. Το ταϑβῖ [ΠῈΥ οδ᾽]ο ΑροςσυρὨδὶ, 
ἩΙΟΣ ἴον ἀἸά ποῖ δαπμπιὶς ἰο Ὀ6 τοδά ἴῃ 
τῆς στο... 
᾿ 58, ᾿ιγοηιδς αὐοῤῥῥονι 9Γ τλ.ε τυοζοίά 
“ἰἰνεείο".---Ἴ τόσο, δόνανοσ, οοηίοιτηδα 
ἴο [86 ὑξᾶρο οὗ Ογτ], Δηὰ οἷν τεοομηϊβοα 
τῆς Ὀνοίο!α ἀν] 5] Οἢ---ἙΔ ΠΟ Ὠ 08] δηα 8Ρο- 
ΟΡ]. ΤὨαὶ ἴῃ 15 ἰδησύυᾶσα ““δ8ρο- 
ΟΥΡΒΔΙ "ἢ ΤΩΔΥ αὶ] Ὀ6 ἰταηϑίδϊοά “ ῃοῦῆ- 
Οδηοηΐοδὶ "ἢ ἀΡροδῖβ ποτ ὙΠδῖ Ὠ6 54 γ5 
αρουῖ ἴἰῆς ἘΡίδΕῖα δϑουϊ θὰ ἴο Βαγηδῦβϑ5, 
ὙΠΙΟΒ ἴῃ ἢἰ5 Οσζαίορωμε Ἦ6 δοςορίβ 8ἃ8 8 
δομυίης ποῖκ οὗ παι Αροβίϊθ, Ὀυϊ 5ὰγ5 
οὗ ἱξ, ““ Βατηδῦδς Ἷοϊῃροβθα ομ δρίβι]α 
τος ἰο ἴμ6 οἀϊδοδάοη οὗἉ ἴ6 ΟΒυτοῇ, 
ὙΠΙΟὮ 15 τοδα διηοηρ ἈΡΟΟΓΥΡΔ] ϑοσρ- 
[γ65. Βυὶ ἴΏοΓα 15 πὸ ἀοιδὶ [Πδἴ [Π6 
νοχὰ Αροουρῇδ ἰῃ Τεγοπλοβ 156 οὗ ἰΐ 
οοῃίδιηδα ἃ ποῖδ οἵ ἀἰβραγαροιηθηΐῖ. Ηϊ5 
εἰ ἢ τορατὰ ἴοὸ ἴπ6586 ὈΟΟΚΒ ἃτα 
Ἰηα!ςαίεα θεγοηα τηϊϑίακα ἴῃ ἢΪ5 Ἰείοσ ἴο 
15ῖὰ (Ἐ. τοῦ), σινίηρ ΠΟΙ ἱπβίπσΟᾺ 
85 ἴο πεῖ ἀδυρμίειβ δἀυοδίίοη. Ηδνίηρ 
δίνει ἢἷ5 δάν!ος 848 ἴο ἴΠ6 ογάδϑγ ἰῇ ψ ΒΊΟΝ 
τὴς ΟΠ] 15 ἴο Ὠ6 πιδάδ ἴο τεδά [ἃς ὈοΟΚΞ5 
οὗ (δες ΟΙά «πὰ Νοὺν Τεβίδιηδηϊ, διμοης 
ὙΠΟ ὨΟΩΘ ἃ’ τηθηϊοησα βᾶνα ἴΠο056 
Τοσομη 56 α ΕΥ̓͂ [6 (μαστοῦ οὗ ἘὨΠρΙΔηα 85 
ΤΔΔΟΙΪΟΔΙ, Ὦ6 ρῸ65 ΟἹ ἴο Β8Υ, Γερεδηρ 
γε! "8 ψαγοΐηρ, “1οἱ μοῦ Ῥόνασε οὗ 41} 
ΔΡΟΟΎΡΒα ((ανεαί οπρπὶς ἀῤοογγῤήα). 
Αμά 1 αἱ ΔΩΥ Ὄσηθ 5ῆε 5βου]ὰ 5} ἴο 
τοδὰ τῃδηὶ, “οη δα νογίδίοσῃ ἀορτηδίυμι 
8δ6α δα 5ίρῃβοπιὰ τονε 141}},}} ἰδεῖ ΠΟΙ 
ΚΗΟῪ (δαὶ [ΠΟΥ ἃῖεὲ ποῖ [86 ψόοῦκβ οὗ 
1ῆοβ86 Ώοβα Ὡϑῖη65 ἴμεν Ὀθδσ, [μδἴ ἸΔηΥ 
ἔδυ ΤΒηρβ ὅτεὰ σταϊχοα ὕρ ἴῃ τΠδτ, δπά 
1μαι 1 περαᾶβ σσεδὶ ρυιάθησα ἴο Ἰοοῖκ ἔοσ 
δοϊά ἰῃ τοῖσα," 
τ μᾶ5 θέδῃ βυρρεβίεά πᾶ 5[, Τετοστης 

μαὰ ΟἿΪΥ ἴῃ 815 τοϊηά Νεν Ταβίδιηθηΐϊ 
ΔΡΟΟΙΥΡΙΔΙ Ὀοοκα [8]5 Εν δβοροὰ ἴο 
ΑΡοβίῖεβ, δηὰ ἐμαὶ 6 ἀϊά ποῖ σδϑῃ ἴο 

11 δὶ ποῖ βυγε ἴμδὶ 1 τἱρθεγ ἀπἀοτοίδηά (Ὡς 
Ιαϑῖ ἔνο ψοσάς ; δῃηά δ5 ἴΠ6} δὲ ἐγγεϊσνδαηῖ ἴὸ (6 
Ὀζοβοηῖ ἀϊκοιβείοη, 1 Ἰεαγνὸ ἴοι ππἰτδηβϊδίοα, 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΔΡΡΙΥ ἴα πᾶς Αροουρμᾶ ἴο ἴῃς ἀϊ5- 
Ρυϊεα ὈοοΙ5 οὗ τὴς ΟἹ Τεςίδσηθηῖ, Βαυΐ 
Ἦδ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ἀο065 50 ΔΡΡΙΥ ἴῃ6 ὨΔΙη6 ἴῃ 
᾿ϊς ῥτγείδοεβ, ΟΥυτὶ] οἵ 7εγυβαίθῃ μδᾶ 
ἄοῃθ 850 Ὀείοτθ ἢϊῃι; [ὉΓ 25 ΟΥὙΤ] οου- 
ττϑίβ [6 ΑΡοοσυρμα ψ] ἴῃ6 Ὀγθηςγ-ῦνο 
ὈοΟΚΞ, 1 15 οἰδασῖν ἴῃς ΟἹα Ταϑίδιῃθηξ ἢς 
ἢδ5 ἴῃ νἱεν. [Ι͂π 81, Γϑυοσαθ᾽ 5 ΘὨυΓΊΘΓΙΆ- 
[ἴοῃ οὗ βδοσεα Ὀοοϊζς ἴῃ ἴῃ6 Ιεθ ἐπ5ῖ 
υοίεά, (86 εχοϊ βίοι οὐ ἴῃς ἀϊϑρυΐϊεά 
ὈοΟΪκ5 ΤΌΤ. ΤΩ ΙΟῺ 5 ΥΘΙΥ τοαυκοα, Τα 
58 126 ἔδαϊιγα ργοϑθηΐϑ 156] 1 ᾿ἰ5 ἰοϊίοσ ἴο 
Ῥαυϊηυβ (22. 53). Ηδ ἴμεγο ρο685 τορυ- 
ΙΑτῖγ τὰσουρῃ ἴῃ6 ὈοοΪ5 οὗ ἴπ6 ΟἹ δῃά 
Νον Τοακίδιοηϊ, ἰσανιηρ οὐἵ [ῃ6 ὈοΟΪκ5 ηοΐ 
ἱποϊυάοά ἴῃ ἴἢ6 ΗἩδῦτον (δηοῃ, δηά [θη 
δάάς, “οτο ἴδ ἔγδαῖΐοσ. οδι ϑϑιτηθ ἰῃΐοσ δος 
γνίνοσο, ἰδία στηθαϊίασθ, 101] δ Ὠο556, 
ὨΪΏ1] ύδογοσε," δῖ, Τθγοσηθβ δἰἰτπᾶὰς οὗ 
ταϊηα τονγασαϑβ ἴῃ6 ἀϊβρυϊοα ὈΟΟΚΒ 15 [Πδ Βα 
ῃοΐ ΟὨΪΥ ἀϊὰ ποῖ τεραζά [δ 85 σδῃοῃοδὶ 
ϑοηρίαγεα, δῖ {παῖ ἢ6 [Πουρῃϊ ἃ (τ β[ 8:5 
χηδ ταϊρις 6 τόσα ῬγΟΒΙΔΟΪΥ βρεηΐ [μη 
ἴῃ τεδαϊηρ ἴθ, [{ ψὰ5 ἴῃ 6 ρῬεογϑϑίθῃοθ 
πὶ πο ἢ δῖ, 7ετοηθ υβδοα [Π6 ὩδΙὴβ 
ΑΡοσυρῆα ἰῃ οὗ ἴθ ποη- 
ΟΔΠΏΟΏΙΟΔΙ ὈοΟκΚΞ οὗ [με ΟἹὰ Ταβιδμγεηί 
ὙΠΙΟἢ 1εἀ το ἴῃς δἀορίίοη οἵὗὨ ἴξ ὉΥ͂ τῃ6 
Ἐρδίοιτηδσβ. [Ι͂ὴ ψμδὶ ργεοθᾶθβ ψ ἢδνα 
τειδἰ θα τὴ6 υ56 οὗ [86 που “ Αροςοιγ- 
ΡΒΔ᾽ ἴῃ ἴδ ἰρομηΐοδὶ 56η86, Ὀυϊ δᾶνα 
νοιϊάδθα (6 δδάϊεςῦνε “ἃ ἢδ]," 
ΜΏΙΟΣ ἴῃ τποάδστῃ Πρ] 5 σΟΏΨΘΥΒ ἃ 
ἀἰεγεηΐ τηθδηΐηρ. 

᾿ 506, 714 Ορωπμο οὐ Τ εν .----Ιὶ τὰβ Ἰα5ι 
αἱ ἴῃ6. πιὸ οὗ [86 ἀδαίὰ οὗ ἴον ΜΉ Θη, 
ἴῃ 1547, ἴδε αυξδοοῃ οὗ ἴδε (Δηοῃ 
σΔΤΏ6 ὉΠ6ῸΘΙ ΠΟὨΒΙἀΟΙΔΌΟΣη «δἱ Ὑτθῃΐ, 
ΎΤΒοΙΘ εῚῈ βοὴ οἵ (ἢς (ουηο} τ 8οῸ 
δαἀνοοαϊεά [6 ΟΠ] ονίηρ τ[ῃ6 δυϊμοῦ!Υ 
οὗ 58. Τεύοπλς, ὈΥ τηδκιηρ ὉΝΟ οἶδ5565 οὗ 
Ῥοοκϑ αἰ βδπηρ ἴῃ δυοῖν ; οἴδοῖβ ΏΟ 
ΜΟΙ] πᾶνε ἐνδάθα σΟΠΙΓΟΥΕΙΘΥ͂ ΟΥ̓ Τα Κ- 
ἴηρ ἃ ΤΏΘΙΕ ᾿ἰδῖ οὗ Ῥοοϊ5, δα ἀδῆβηϊηρ 
ὩοΙ Ἰηρ 85 ἴο ἴῃ6 ΔΌΣΠΟΥΥ οὗ οδοὰ ; ὕυὶ 
ἴῃς νενν ψ ΒΙΟΪ Οἱ] τδίεὶν ῥτευβὶθά, Δηα 
ΏΙΟΝ ψὰ5 εἰ οϊεὦ ἴῃ ἴῃ6 σδηοῃ 
δαορίεα Ὀγ τε (ουποὶϊ, ρυΐϊ 411 τὴς. θοοΪες 
ἴδ δὰ Ὀδοὴ Ὀορυϊαιν τερασάθβα 85 
Βεϊοηρίηρ ἴο ἴμε ΟΙά Τεβίατηεηϊ οῃ ἃ 
ἰοοΐηρ οὗ ρετέεοϊ βαυδ]γ. ΤᾺς Οουηο!]} 
ἀφοϊαγθὰ ἐμὲ ᾿ξ τθοοινβα δἰϊκα [6 Ῥοοκϑ 
οὗ ΟΙΪά δη Νὸν Τταεβίδιηθηΐ, 51ὴ0 6 ΟἿ δ 
Οοὰ νμ5 τῆς δυΐμοσ οὗ Ὀοΐὰ ; 45 ψ6]} 85 
4ἰ5ο ἴδε δαϊ!οηβ τοϊδηρ ἴο 811 ΟΥὉ 
οοηάπςοῖ, ἀϊοϊαϊοά. Ὁγ (Ξε οὐ [6 ΗοΙΥ 



ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΤΙΟΝ. 

ϑριηῖ, δηα ῥγοβεσνεα ὉΥ σοπίημυδὶ. βυο- 
ςαϑϑίοῃ ἴὴ [86 (δίδο]ς (Βυτσοὶ ; δηᾶ ταὶ 
1 δοοεριθα 411 σὰ εαπδὶ τερατὰ δηά 
ξευοσεηοα, ὙΤοη, ἰεϑὶ ΔΩῪ ἀουδὶ 5μουϊά 
ΑΊΘΕ 85 ἴο [86 ὈΟΟΙΞ οὗ ϑοπρίυτα [ἴη- 
ζεηάεά, ἃ 115ῖ 15 σίνθη, 500 85 ἴῃδῇ δἰγθδαν 
ἀεβοπθοά, ἢ Ὠϊοἢ (Ὡς Ὀοοῖκ5 οὗ Ὀοϊὰ 
οἴλϑϑθοξ δῖὲ ᾿ηϊοτηϊχοα τ δουΐ ΔῺΥ Ὠϊηὶ 
οἵ ἀϊδεγεηος οὗ δυϊμοῦιγ. [Ι͂ῃ τηοάσχῃ 
τιὴες ἰεδτηθαὰ Ἐοζρδὴ ΟἿΑΙ ΟἾο5 ἤᾶνα 
ρυπὰ 1ἴ ἱτηροβϑίῦ]ς ἴο δνοϊὰ τηδκίηρ ἃ 
ἀϊνικίοη οὗ ΟΙά Τεβίδιηθης Ῥοοκβ ἱπίο 
Ῥτοιϊο-“δηοηῖοδὶ δηᾶα ἀξιυτογο- Δ ΟὨΪΟΔ], 
Βυῖ φ΄ἴηοα ἴ86 (ουποὶ! ρῖνοθ ἢῸ ταστδηΐ 
ἔοτ βυςοδ ἃ αἀϊν Ξίοι, [ΠΟῪ ἀγα οὈ]ρεὰ ἴοὸ 
Ἔχρ]αῖη ἴδδὶ ([Π6 το “ ἀδιϊεγο-ςδηοηΐ- 
68] 15 ποῖ ἰηϊθηδεά ἴο ᾿ΏΡΙΥ Δηγ ἰηΐδ- 
Το οὗ δυϊπουίῖν, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἃ Ἰδαῖον ἀδίβ 
οἵ δαιηϊββίοῃ ἰηΐο ἴῇ6ς ζαποη. ΕἾΏΔΙΪΥ 
πε Ὀουποῖ! ραββθὰ δὴ δηδίῃοπλα ΟἹ ΔΏΥ 
ΟἿΘ ΜΟ ἀοο5 ῃοΐ Τοοαῖνα 85 βδοοά δηά 
ΦΔΠΟΏΙΟΔΙ [6586 Ὀοοΐκς, ΘΠΕἶτα ὙΠ} 411 (ΔΟΙΣ 
Ῥαγίβ, 45 ἴΠ6Υ μανα θδϑὴ ψοηῖΐ ἴο Ὀ6 τεδὰ 
ΤῺ. ἴῃ6 ΟΑῆοῖο ΟΒυτοῦ δηά ἀσὸ οοπίαϊηδὰ 
Ὧὰ ἴδε οἷά 1,Δἴη Νυϊραία οἀϊίοη, ΤὨΘ 
εθεςεῖ οὗ [15 “ ΘμΌτα ἢ 411 [Ποὶγ ρασίϑ ᾽ 
ὃς ἴδ τπουρὴ ἴῃ (ἢ6 115ὲ οὗ σδηοηϊοδὶ 
ΒοΟΟΚΘ ΟὨΪ (88 ΒοΟΚ οὗ Τδηϊοὶ, ἴογ 
ΦΧΔΤΙΩΡΙΕ, 15 ΣΟ ΠΟ Θα ὈΥ̓ ὩΔΙΏΘ, ΔΩΥ͂ ΟΠ 6 
ἙΟΙ]ὰ οοΐὴθ ὑμάου ἴθ δηδίμεοιηα ψῈῸ 
«Ποῦ τεὐθοὶ τῇς ϑοὴρ οἵ ἴᾷς ΤΏγες 
ΟΒΙάσθη οὐ ἴΠπὸ Θίοσυ οἵ Βε] δῃὰ (ῃ8 
Ὀχαάροη. 

όο. χαϊ τυείρλξ 19 δέ αἠαολεά ἴο {λέ 
γωδέπρ᾽ οὗ λὲς Ορμροῖ,--- ΤῸ ΔᾺΥ ομ6 τῦο 
τερασαβ ἴμ6 (ουῃς!}] οὗ Τσοηὶ 85 ἰη[8}}}0]6 
1015 ἄδοσγθθ οἷοβθβ ἴῃ6 σοῃθονεσου. [ἰ 
ΤΩΔΥ Ὀδ ΡοΓίεςΕΥ ἴστε τμδὶ [ἢ15 ἀδοϊβίοη, 
Θαυλιζίηρ [6 δυϊδογῖν οἵ 41} 6. ὈοοΚκ5, 
5 ᾳυϊα ορροββά ἴο 186 ᾿πάρτηοπέ οὗὨ 81] 
(68 τηοϑὲ ἰθασηθα αἰνίηεβ οἵ ῥζενίοιιϑ 
Ὦπη65; Ὀυϊ 1 οὯη δα 844 ἰμδὲ (ἢδ656 
ἀὐνιμοβ μδὰ ποῖ ὑδθὴ ρηνιεροα ἴο ΠδΑΓ 
(Π6 νοῖος οὗ ἴδε Ομυσοῦ ἀδοϊατηρ ἴῃς 
ἀπ οἡ [15 βυῦ᾽οοῖ. Βυΐϊ οὔθ ψῆο 
(ὐΐηκϑ [μι τς ΟὨυΣοῦ ἢδά ποῖ ἴο ναὶϊϊ 
{11 [1868 τόῖϊ σοηΓΌΣΥ ἴοσ 115 Κπονίθάρο 
οὗ [86 (δῆοῃ οὗ ϑοηρίυσε Ὑ1}} δηά (Πδὲ 
1 Πα σδῃποῖ δἰτθυίς ἴο ἴΠπ Οουπῃς! οὗ 
Ὑτεηΐ Ἰϑρίτοα ἀπά ἱπΈ8}}0]6 δυϊβοσῖεγ, 
ἢ6 Μ11 Ὀ6 Ὁ δῦ]ς ἴο δοκπον θάμα ἰξ 88 
ῬΟββΘβϑίηρ ΔΩΥ ΔΌΪΠΟΣ Υ͂  Ὠδίανοσ, 

ἸῺ αμαβίίοηβ οὗ οποϊβιῃ τοαυϊσης 
Ἰεδτηϊηρ ἴοσ {πεῖς ἀεδιειταϊ παι] οΏ, ΤΩ τοὶ 
οΠοῖΑ] μοβιοῃ σοηνεγβ πὸ 6 ἴο 
ταβρθοῖ. [Ι͂ἢ [8686 ἰ5δηᾶβ [Π6 διςῃου 

ΧΧΧΙΙ 

οἵ Ῥαυιδιχθηξ. 15 ΒΌΡτετας ; γεῖ 1 Βοὶἢ 
Ηουδε5 οὗ Ῥαάιιατήθης ψεσα ἴο᾽ ρᾶ98 
ὉΠΔΏΪΩΟΙΒ5 νοῖο5 τῆι 51. ῬὮΠΠΡ ΕἼΔΏΟΙΚ 
πτοία [ῃ6 ]Ἰεἰζοῖβ οὗ Τυηϊ5 (οΓ ἴμαὶ 6 
ἀϊὰ ποὶ ττῖῖε [6 η}), σῦς νοῖθ5. σου 
σουπῖ ΤῸΣ ΠΟΙΒΙΠρ 45 δῆεοηρ (ἢς παρ- 
Ιηθηζ᾽ οὗ οπίςοβ, Ἔχοθρῖ 850 ἔδὰσ 85 1ἴΏ6Ὺ 
[ὈΓΠ5Πῃ6α ονϊάθηοθ σαὶ ψὰς [6 Ῥχϑ- 
ναϊθηΐ οΟρἱῃϊοη δὲ ἴῃς τὴς ἤθη [ΠΟΥ 
ὝΘΙΟ Ρ8556(, δηά ἐχοθρῖ 4150 50 [ΔΣ 85 ἴἴ 
οουὐἹά Ὀ6 ββενῃ [πὶ ροίβοῦβ δὰ ἰοϊηςά 
ἴῃ ἴμεδβα νοΐεβ ψβοβα Κηοσίεάρε δηᾶ 
511} δε ἃ τδτ το Ὀς Ἰἰδίδηεα τὸ 1} 
τοβρεοῖ, Βυῖΐ ΨΏΘΩ ἱΠΟΌΪΥΥ 15 τηδάς ἃ5 
ἴο ἴῃς Καον]δᾶρε πᾷ 5.1}} οὗ ἴοϑε ψῇο 
Ραβϑθὰ [ἢς ὙἸτέηΐϊ ἄδοσθθ, Ὡ0 ἔδνουγα θα 
ΔΑΒΎΟΘΙ ΟΔΏ Ὀ6 ρίνγοη. [{ πουϊα Ὀδ ουϊῖ 
οἵ ρίδος βδσε ἴο γίνα Δῃγ δοοουηΐ οὗ (ἢς 
Ρο]οα] αἰ βηου 65 σοὶ πηρεάεα τ 
8556] ηρ οὗ 16 Οουηο οὗ Ὑτεηϊ, 
Θϑυβῆος 1 ἰο 540 ἴμδὶ ἤδη, δῇεὺ βοῖὴδ 
{0116 δἰἰδιηρῖς ἴο ὈΣΙΠρ ἃ ΠΟΙ Ώς]]} ἰορ 6 Γ 
αἰβενῇοζο, ἴ[ὴ6 Ῥορε᾿5 ἰοραῖο5. ὑσοοδϑαβά 
ἰο Ττοηῖ, ἴδῪ ἰουπᾶ 50 ῥγεϊδίς ἴπθγα 
Ὁυϊ [06 ὈΙΒΙΟΡ οὗ [86 ρῥἷδοθ. Αμπά ἴοσγ 
Β0126 ἴδῃ τηοης5 δἰϊτοσιναγαβ [ἢ 6 ὨΤΊΟΥ 
οἵ ὈΙΒΏΟΡΘ 85βθι θα σοσηδ πο 50 ἔδνν 
[μ4ὲ 1 νγᾶβ [εἰς [ΠΟΥ οουἹὰ ποῖ νιϊουῦϊ 
Τηδηϊοϑὶ ἐπα θοθΏου νεηΐυγε ἰὸ ἀδβοσδς 
[Πποιβοῖνος 85 8ῃὴ (ξουθηο 41 ΟουποΟ]]. 
ΝΟΥ Μ5 1 Δ δΙρὶι βιδηἀατά οὗ λυ 6.5 
αἴ ΒΊΟΣ ΓΒΕΥ δὲ Ἰσηρίῃ αἰτῖγεα, ὙΏθη 
τῆς Οουμοῖϊ δοίυδ!ν οροηδά, τ οΓα ἸΘΓΕ 
Ρταβθηῖ, θ6βι4εβ ἰ[ῃ6 Ἰεραῖθβ, ΟὨΪΥ ἔουγ 
ΔΙῸ ΙϑΠΟΡ8 δηᾶ ὑπθηϊγεεῖρηϊς ὈΙΘΠΟΡΒ ; 
δη ἃ βοιῃδ οὗ ἴῃ656 ψετὸ ὈςαΪΑΥ ὈΙΞΒΟΡρϑ5, 
ῬΘηβοηοτβ οἵ (ῃἢς ῬΟρο, δηὰ μανὶὴρ ὯΟ 
το] σοπηοδοίίοη τὲϊῃ ἴμ6 ἀΐοςοβος ψὨΙΟΣ 
{ΠΕΥ ποτ ΐηΑ}}γ τοργοϑθηῖθα, ΤῈ βυδ]θοὶ 
οἵ ἴδε. Οβποὴ νχὰϑ ἴῃ6 ἤγβί τηδίῖοῦ οὗ σοῦ- 
ττονοτεἀ ἀοοίπης ψῈ ἢ ψὨϊσἢ [ἢ Οουμποὶϊ 
ἀθαὶι, δῃὰ 1 νγὰϑ ἀϊβουββεα ἴῃ σομρτοραᾶ- 
Εἰοι 5 δι ψἰὶοἢ ποῦ τ οσο ἴΏΔη [ΠΙΤΓ ῬΘΥΘΟῚ 5 
ΜΟΙ Ὀγοβϑθηῖ, ΒΥ (ἃς σης ἴπ6 ἄδογδα γγὰ5 
δοῖυα!ν Ῥτοσηυραίθα ἴῃ ἃ τηβεϊηρ οἵ [86 
Οους!, [6 τοῖα] ΠΌΤΟΥ δά ποῖ ΤΙΒ6 
δῦονε δῆγ-ἄγεα. Βυῖ ἰὨουρἢ 6 ΟουλΟΙ 
ὙΆᾺ5 .ὩΟΐΪ 5ἴΓΟῚρ ἴῃ ΠΌΤΏΘΙΙΟΔΙ τορσοβθηΐδ- 
ἰοῦ, 115 ψδακηθ85 Ῥὰβ (ΔΓ ρτεαΐοσ ἃ5 
τοϑροοῖς [86 αὐυδί!ν οὗ ἴ[ῃο56 ψ8ο ἴοοκ 
Ρατὶ ἴῃ Ἢ ὙΒουρὰ (ἢ (ουῃς!] οδ]]οὰ 
1156 1 (ΞΠουμηθηΐϊοδὶ, πὸ ματι οὗ ἴ6 ψνοτἹα 
νγ5 ΓΟΔΪΥ ταρσγαβθηϊοθα ἴῃ 1 ἐχοερί [[4]γ. 
ΤΏς ριεδὲ 0} οὗ [Ὡς δίϑμορβ ψεῖα 
Τια]δη : οὗ ἔπεα τοϑὶ τὴ6 Τ]Δ) ΣΕΥ͂ ΕΙΣ 
ΘΡΔΏΪΘ 9 ἴδετε ψθῚ ἃ ΟΟΌρΪῈ ΒΌΠΙ 



χχχῖν 

Ετδῆοο, ΠΟη6 οι οι ΏΔγΥ, δι Ζοτδηά, 
οΥ ἴδε Νοσίδοσηῃ σουηίτ165, Βυϊῖ 4 58|]} 
ΜΌΙΒῈ δοσοῦηΐϊ μ45 ἴο 6 ρφίνεη οἵ τῇ 6 
ΒΟ ΒΟΪΑΥΞἢΙΡ οὗ 118 τη ῦετ8, ΝΟΩς ΚΗΘ 
Ηδῦτον ; ΟἿΪΥ ἃ ἔονν Κποὸν ατεεῖϊς ; [Π6γα 
ΜΕ ἀνεῃ βοῖὰθ ψΏΟβα Κηονίθαρα οὗ 
Ι,ἴϊη ψὰ5 ποῖα ἴῃ Ὀυς ΟΜ ταρυΐα ; ηοΐ 
ΟὨΘ δά επιίηξῃοα 85 ἃ ἰεαγηεα ἀϊν]ηα. 
ΔΝ ἐβίοοι᾽ 5 βυματηϊηρτρ οὗ [86 σᾶ58 18 
σομαρ]εἰεὶν ᾿π5Π 6. “ὙΤΠ]5 [Δ[8] ἀδογεθ, 
ἴῃ τ ΠΙΟΣ [Π6 Οουης!, μΒαγαββθὰ Ὦγ [ἢε ἔδασ 
οὗ ἸαῪ οὔτιο5 διά “ ρτδυγτλδσίδῃ 5, χὰν 6 
ἃ. ὩΘῊ ἀβροοῖ ἴο [6 8016 ηυδδίοη οὗ 
τῇς Οδμοη, νὰβ σαι ϊῆθὰ Ὁγ δῆγ-ἢγες 
ῬγεϊδῖἝϑ, ἀτηοηρ ΜΏοπι ἴΠ6τ6 γὰ5 ἢοϊ ΟΠ 6 
Οοπηδη, ποῖ Οἠδ 50 θοῦ ἀϊπιϊηρσυ ϑηςά 
ΕΥ̓͂ Ὠἰβιοσῖοαὶ Ἰεασγηίηρ, ποῖ οὯδ ὙΠΟ "νᾶ 5 
διϊοα ὉΥ βρθοΐδὶ βἰυὰν ἔοσ (δ6 Ἔχδιιϊηδ-. 
οῃ οὗ ἃ 5υῦ]εςὶ ἴῃ τοὶ [86 τὰ οουἹά 
ΟἿΪΥ Ὀὲ ἀειειπηϊηοα ὈΥ τὰς νοΐοα οὗ 
ΔηΠαυγ. Ηον σομρ]οιεῖν (ἢς ἀδοϊβοη 
ὙΔ5 Ορροβοὰ ἴὸ ἴῃς 5ρὶ τ δηᾷ ]Ἰοιοσ οὗ 
ἴῃς οτἱρίηδὶ ᾿υἀρτηεηίβ οἵ [ἴῃς Οτεεὶς δηά 
Τλιϊὰ ΟΒυτοδθβ; πον ἃ 1 νὰ δἱ 
νδηδηςα, ἰῃ ἴΠ6 ἀοοίτ 41 δαυ] ]Ζαοη οὗ 
τῆς ἀϊθρυϊεα δῃά δοϊκηομνεαροα θοοΐκβ οὗ 
[Π6 ΟΙὰ ΤοεΞίδιηδαῖ, νἱτὰ [6 τιδάϊοη 
οὗ (Ὡς Υεδί ; Βονν δρϑο  υ1 ΕἸ πη γθοο- 
ἀεηϊοά ννὰβ [ῃ6 σοῃνουβίοη οὗ δὴ 600 ]65145- 
08] υϑαρσο ἰηῖο δὴ σίίοὶα οἵ Ὀ6]1δΐ, ψ1}} Ὀ6 
8566 ἔγοιῃ [6 ενϊάθησοα ψὩοἢ δδ5 66 
δἰτοδαγ δἀάυςεά,"} 

ὅτι. Ουμπίγουεγείαί ἱρμάμοδι οἷ : 10 ἐξς 
,. ερη οι Οὗ ἐδε ““οργῤήα. ----Ἰς Ἠδ5 
Ὀδοη 5414, δηὰ Ῥῥτοῦδῦν τι {τ}, 
ταὶ 186 τ) στ δ (86 Ο(ουμοὶ, Βείηρ 
ΙΏΘη ΨΟ ἴοοϊκ τηιοῖ τοσς ἰηϊογοδὶ ἴῃ 
πε Ρο]επηοδὶ ἀϊβουββίοηβ οὗ [πεἷγ οὐῃ 
ἄδγ ἴμδῃ ἴῃ Ἰεαγηθα γεβεᾶσοι ἃ5 ἴο ἴῃ 6 
ΟΡΙΠΙΟΩ5 Οὗ ΘΑΙΠΕΓ Ὦσηεβ, ὝΕΓΘ ΤΔΙΏΪΥ 
Ἰηδυςεα ἴο σίνε 50 διρᾷ ἃ στδηὶς ἴο [86 
ΔΡοσΎΡμα, ὈΥ [λ6 οοπίτονθβιδὶ υ568 ἴο 
Ὀ6 πιδάς οὗ 4 ἔδξν ἰδχίβ ἰὴ 1. ΤΏ, ἴῃ 
ΘΟ ΓΟΥΘΙΒΥ σΟΠΟΕΙΏΙηρ [86 Β6ΙΡ οἵ ἰηΐοι- 
(αβϑίοῃ οὗ δῆρεῖβ, υ56 πηρῃϊ Ὀ6 τηδάς οὗ 
[86 Βοοῖὶς οὗ ΤΟδΣ (566 ἴῃ ΡῬαγίουϊαγ 
ΧΙ, 12,15), Δη 50 σοποθγηίηρ [86 ἰηΐετ- 
οὐββίοῃ οἱ ἀερατίεα 5δἰηῖ5 (2 Μδος. χν. 
12-14.; ΒΑτΌΟΝ ἵν. 4). Οἡ [δε αυεβίίοι 
οὗ Ῥγάγειβ ἔου ἴμ6 ἀεδά, ἀρρϑδὶ τηϊρῃϊ Β6 
Ιηδθ ἴο 2 Μᾷδϑος, χὶϊ. 44, 45 : ἀπά οοῃ- 
φεγηϊηρ ἴῃ6 ταεῆΐ οἵ δἰπιβρίνϊηρ δηά 
οἴδεν ροοά ψοτϑ, ἰο ΤΟΡΙΣ 11}, το, ἷν. 7; ; 
ἘσοΪυ5. 11}, 20. 

᾿ Β δ ἐπ δε Ολωνγεῖ, Ὁ. 257. 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΚΤΙΟΝ.. 

62. 7264 αωῤῥίαπο οΓ τε “4 οργῤἧα ας 
ἐμοίγεα μεοδεςίζαίες ὦ ἔοτυ ζάξο»» ὁ 2..- 
φΡίγαΠ0),.---1 τ[λ6 ΤΠ άδημπο ἀἰνίηθ5 γ γα 
Ἰηδυδηοεἃ Ὁ 5:1οἢ σΟηΚ ΘΙ οης 85 
1656 ἴῃ Δ5ΟΠ ΪὩρ σΔΏΟΏΪΟΔΙ δας ΠΟΣΥ͂ ἴὸ 
1686 ὈοΟΙϑ5, [ῃ6 Ἐδίουο θ᾽ ΣΟΔΘΟῺ5 ἴοσ 
ΤΕ ιβίηρ ἴο ἀο 580 ΨΕΙῈ ἴδσ τῶοσα ἔσπάδ- 
ΤΩΘηῖΔ] [Π82ὴ Με βυρρεοίεα ὈΥ ΔΏΥ. 
ΡΟβ5:0]6 υδ6 ἴο 6 τηδάβς οὗ ἴθ} 1ῃ ρᾶΓ-" 
ὈσυΪϊΑΥ σοπίτζονοσϑιθβ, [1 οὐρῇῃϊ δνοῦ ἴο 
Ὧς ἑοτροῖζοιῃ (δῖ ἴῃ6 απ ο5:οη. ΠΟΠΟΘΓΗΙΏΡ᾽ 
[86 δυϊδοσν οὗ ἴθ6 Ῥοοκβ οὗ [Ὡς Αρο- 
ΟΥΥΡΏΔ 195 Ἰητγηδίοὶ Υ σοῃηθδοϊοα χε (6 
αἸαβΟΩ ΠΟΥ͂ τς ἢ 15 τροδης ΟΥ̓ ἴδ6 
Ἰηϑργδοη δηὰ δυϊπουῦ δϑορεά ἴἰὸ 
(6 ὈοΟΚΒ οὗ [86 Ηρθῦτοεν ΟἹα Τεβία- 
τωθηῖ, Τηδ ἴνὺ Οἷ45565 οὗ ὈΟΟΙΒ οδῃ ὃὉ6 
Ῥυΐϊ οὐ ἴῃς βϑδΐηθ ἰδνεῖ, εἰἴοσ ὈΥ τηδρ- 
αγὴσ τ6 δυο ᾿ϑοηθεά ἴο 186. 
ΤΟΥΤΏΘΙ, ΟΥ ἀοργεβϑίηρ ἰμδὶ δϑουθά ἴο 
[6 Ἰαϊίοσ, ὙΤὨι5, ἴῸΣ δχδυρὶς, [ῃ6 τὰ- 
οηαϊϊδις οπᾶς οὗ [6 ῥγδβθηΐ δύ, Ο, 
ἄοος ποῖ ϑοῦδε ἱμϑρίταϊίϊοη, δ8 [Π6 
ΟΒυσοῦβ υπάοιίδηἀβ (ὴ6 ψοσά, ἴο δΔῃΥ͂ 
Ὀοοΐκθ, ἢὰ5 ὯῸ ΠΟ πδῦοη ἴο 8εὲ ἴῃ 
Ὀοοκς οὗ ἴῃς Αροουρδᾶ ἴἢ ΔΩΥ͂ ΠΕ ΟΣ 
Ροβιίοῃ, 76 ϑ [ἰτογαῖυτα οὗ οὔθ ἃζα 
Ὧδ5 8ἃ5 ΤΏΔΩΥ οἶδίπβ ΟἹ ἢ]5 Τερατὰ 85 
7 15} Πτογαΐυσε οὗ ἀμοίμοσ. ὙΠ6 [65 
᾿ϊτοταῖυτα πον ἀχίδης 'ῃ ἩΘΌΥΕΝ τδῪ Ὁς, 
Βρθδκιηρ ΣΘΟΏΘΓΑΙΥ, οὗ αι οσ ἀδία [ἢδη: 
τ8δῖ ΟἿΪΥ οχίδηϊ ἴῃ Οτεεκ ; θὰ Β6 τεραγὰθ 
1η)6 ΟὔΘ 85 ΠΟ ΤΟΤΕ ἀῦονυα ἢ͵5 ΟΠ ΟΙ5Π 
ἤδη ἴῃ)6 οἴποῦ; (ἢ6 ο]άδσ 0 τῶοσε ἤδη 
16 Ἰαίοσ, δὴ δυϊβοιν ἰο ψΏΙΟ. ἢδ6 15 
Ὀουηά το ἀείεσ, ΔΒοῖα 4 βοιμονῆδὶ 
ρον νον οὗἩ ἴῃ6 Ἰῃ5ρίσδῦοη οὗ ἴῃς ΟἹὰ 
Τοεβίδιηθης ϑοιρίυσοβ 15 Β6Ιά, ἰξ 15 58}}} 
δνϊάδηὶ [δὲ [λ6 τηοτα οὗ ΘΠῸΣ δηά ᾿ροῖ- 
ἔθ οΊΟΣ 15 ̓ Ἰπχαριηδα ἴο 6 σοι ρδΈ 0] 6 1 ᾿ 
᾿μϑρίσδϊίίοῃ, ἰῃ6 1655 αἰ ηοΌ]Υ 15 ἴΒετα ἴῃ 
βοὴν ἴῃδὲ αἰἰτθυῖα ἴο (ἢ: ὈοΟΚΞ οὗ 
[6 ΑΡοοσΥρδδ, οὐ ἴο ΔΗῪ οἴδμεσ θοοΐϑβ. 
Νοῦν [6 Ἐδίοστηδβ ἔεϊς 1 ἴο Ὀ6 ἃ μ6665- 
β' 1 οὗ 1μεὶγ ροβιοῃ ἴο ΒοΪά 8 νεῖὺ ΒΙρἢ 
ἀοοίππε οὗ [πϑριταϊοη. ὙΏΘΥ τε]εοϊεά 
[86 10{2}1}}011Π0 } οἰαϊπγοα ον ἴῃς δυϊδβουν 
οὗ τἰὴο Ομυτοῖ, θυῖϊ [Π6Ὺ ἰδυρᾷὶ δαὶ 
Ομ ϑίδηβ ψγεσε ποῖ ἰεΐς μους [86 56- 
ΟΥΠΙῚΥ οὗ δὴ ὑπουτηρ συϊάθ. ΤὨϊΚ 186 Υ 
ἰουπά 1ῃ ἴδ ΒΙΌ]Ε; δηά 1 (6 ν ταοθοιεά 
ἀεδοἰϑομβ δα ὮὉΥῪ Βἰρᾷ ΟΒυτοῦ δυϊῃοσυ, 
1 ψἂ5 θδοδυβα [ἢν Τουηά [μετὰ ορροβεά 
ὈΥ δυϊμουν ΜΏϊοὰ ἴμεν τεοορηϊθεα 85 
ΒΌΡΘΠΟΥ. 

ΝΟΥ͂ βοῃὴδ οὗ [6 ὈοΟΚΞ οὗ [ἢ 6 Αρο- 



ΘΔΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ΟΥΡΒΔ δὰ ὉΪΔΙΗΪΥ ἰηἀείθηβ0]6 ΟΥ̓ ΔΏΥ 
ΟΒΘ ψΟ Πο]45 ΔΗΥ ΒιρὮ ΤΠΘΟΙΥ οὗ [Π5Ρ1- 
ΤΑῦΌοη. [Ιζ 15 ποῖ ΤΩΘΙΟΙ͂ ἰμδὲ (ΠΟΥ 816 
ὙΔΏΓΏΡ ἴῃ Εχίεσηδὶ αἰϊοϑίδίίοῃ : ἴἤΘΓῈ 
ΔΙῸ ΤΩΔΗΥ͂ ρᾶϑβαροα ΏΘΊΟ [Π6 ΙΏΟΓΪΔ] ἴ0η6 
[8]}5 ἀΙἸΞ ΟΕ Ὀεῖον [6 ἀἰρηῖν οὗ ϑοηρ- 
ἴπτγο. Τῆς Βοοῖς οὗ Ν)βάοι, τ Ὡ] ἢ 15 Ο.6 
οὗ ἴῃς δησβῖ, 15 σΟ ΔΙ ΗΪΥ ποῖ ϑοϊοσηου 5, 
δια ῬΓΟΌΔΌΟΪ 15 ος οὗ ἴδ ἰδίοδϑε ἴ [86 
ςοἸἸοοϊοη ; ἴμ6 ϑεοοῃά Βοοκ οὗ ἴῆε Μδο- 
οΔῦοοβ 15 ἀἰσξῆρυτοά ΌΥ 5ανοσαὶ δηδοῦῆτο- 
ϊστη5 δη Ὠϊϑίοσῖοδὶ Ὀ]υηοῖβ ; ἴη6 ὈοοΚς 
οὗ ΤοΡΙϊ δηά Τυάτ, ποῖ ἴο βρεαΐϊς οὗ ἴα 
δἴουιεβ οὗ ϑυβᾶπηᾶ δηά Βε] δηά ἴδ 
Τυγάρσοη, σδῃηοῖ ῬΟϑϑΟΪΥ ὃ6 τηδἰπιδϊηοα 
8.5 Ὠϊϑιοτίοδὶ, δῃα σηϊϑὶ 6 τεϊεραϊβα ἴὸ 
186 οἶΔ55 οὗ εὐϊνίηρ δοίοη. Απά Ὄνθῃ 
1π ἴῃ6 Ιαἰΐοσ ροϊὴϊ οἵ νἱενν [Π6Ὺ δῖ υη- 
ΔΟΟΘΡΙΔΌΪΕ ἴο 4 τοοάδχῃ τοαῦθσ, [Τὶ 19 
ιασά, ἰοσ ἰπδίδῃςο, ἴοσ σοὶ ἃ τοδοσ ἴο 
[Δ Κα 5ΕΠΟΌΚΞΙΥ [δ6 5ἴοσυ οὗ [6 ἀδιηοῃ 
᾿Αϑξιιοάδιβ ἴὴ [6 Βοοῖς οὗ Το. ΤῊϊς 
ἀδίκου 15. ΠΑΡΑ Ὁ]Ὲ οὗ βοχυαδὶ Ἰυϑί, δηά 15 
8.016 ἴο ἴδῖκα [Ὡς ̓ 1ν65 οὗ [86 τηθη οὗ ΒΌσα 
ΜΒ 15 76δίουβ; Ὀυϊ 15 πΠΔ0]6 ἴο Ὀδδτ [6 
ϑίσποῖς οὗ ἴῃ6 Βυτγηηρ οὗ 4 518 Ἰΐνοσ, 
απὸ 8165 οὔ το [πε Ὄρρετῦ ρματίς οἵ Ἐργρί. 
ΑΠΥ͂ ΟΠ ΟΥΘΙΞΥ ΠΟΠΟΟΙΩρ [6 ὈΟΟΚΑ 
οὗ [86 Αροοσυρδᾶ ἴῃ τηοάδσηι {68 Μ1]11 Ὀ6 
ἔουῃα ΤΕΔ]ΪῪ ἴο τεραγὰ ποῖ 80 τσοὶ [ἴῃ 6 
οτοῦϊι ἀυς ἴο ἴμ656 ΒοΟΪκ5 δ5 [μαὶ ἀπε ἴο 
[6 Ὀοοῖβ οὗ ἴῃς οἱάεσ ϑοιρίαυσοθ, ΝῸὸ 
ΟἿΘ ΟΔ} ΠΟῪ νεηΐζαγα ἴο ἀδιηδηά ἴοσ τῃ6 
βἰδίθιμλθηῖθ. ἰουηαὰ ἴῃ [ὴ6 ὈοοΟΚΕ οὗ ἰδ6 
ΑΡοοσιγρῆα ἰμδὲ υπῃοϑιδθῃρ,. ἀδίεσθμοβ 
ἩἘΙΘΙ [ἢῃ6 τηθῃ οὗὨ [ὴ6 δδυὶν ΟΒυτοῦ δ. 
οογάδα ἴο ἴ6 ῬοΟΚβ ψ μοὶ ΠΟῪ τοοορ- 
Ὠἶβοά 45 ϑοιρίσζε; δηάᾶ τμογείοσα 1ζ 15 
ποῖ ΡΟΚ5}0]6 πον ἴο Ὀτηρ [86 Αροοῦρῆδ 
ἴο ἴῃ6 εν] οὗ τ6 ΟΙά ἘΤεβίδιηθηξ 
ϑουρίαγοβ [τοι ρἢ ΔΏΥ ῥτγοοθβ5 οὗ ταϊϑίῃρ 
ἴδε δυϊπουν οὗ [6 ἔοστηοσ θοοκβ. [1186 
Ὀοοῖ5 οὗ [6 ΑΡοσΥρΡὮδ ἀγα ἴο "6 οδ] δά 
5ΔοΙοα δΔηα ΤἽδηοῃ]οδὶ, ᾿ξ οδῃ ΟὨΪΥ Ὅς ὈΥ͂ 
ΤΑΔΊ ΤΔΙΏΙηρ [μὲ (656 δρ τ μεῖβ σδῃ Ὀ6 
δασίονεά οἡ ῬοΟΚ5 ΝῚ] οὗ Ὀϊαηᾶοῖβ δηὰ 
[4156 οοῃοθρίοῃϑβ, νϊοἢ ἰἢ6 φαγ ΟΒυτΟὰ 
ποῦ α βανα τμουρῶϊ ἰδ βοδμάδὶουβ ἴο 
δἰζπδυῖϊα ἴο ΔΩΥ͂ ῬΟΟΚΒ ψβοἢ ΠΟΥ Γ6- 
βαταθα 85 Ἰπϑρίγεά, [1 [85 δἰγεδαῦ Ὀθθῶ 
οὔϑεῖνοά, ἴμαὶ σθθη [86 ῥσεσορδῦνοβ οὗ 
προ τὰ ἀδηϊθα οσ Ἔχίθμπδιθα, [Β6 
ΠΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ ΟΟΠΟΟΤΗΪηρ ἰῃ6 δυϊο ιν οὗ 
86 ΑΡοσυρΒδὶ Ὀοοῖκβ οθᾶϑ868 ἴο ἢᾶνα ΔΩΥ͂ 
Ῥταςῦο δ] τηδδηϊηρ. 

χΧΧΧχν 

δ ΨΙ11 ΤῊΒ Ὅ5Ε ΟΕ ΤΗῊΗΞ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ 
ΙΝ ΤΗῈ ΟἜἬΎΚΟΗ ΟΕ ΕΝΟΓΙΑΝΌ. 

ός. 724 Αοωγῥήἧασ “ογηιογίν ὡδο ἐκ. 
ζεποίνείν ἐπ ῥμόζε.--- )] θὰ τὴς Ἐ Θἔουτηου8 
ἀφηϊθά [86 Ἰηπρίγεά δας ποῦν οὗ [6 ὈοΟΪκς 
οὗ ἰὴ. ΔΡοσγρῆα, ἃ 5 ΟΥ̓ ΠΟ ΘΔ} 9 
τοῖν Ἰπιθηὔοη ἴο ὁχοϊπᾶδ διὰ ἔσοτὰ υ86 
ΕἸΕΠΟΣ ἴῃ ρυ]}}ο οὐ ἴὴ ῥγῖναϊο τοδάϊηρ, ὙΤῈ6 
Αχς]65 οὗ [δε Οβυσοῦ οὗ Ἐπρίαπά αιοία 
ψἹἢ ἀρρτορθδίοι ἴῃς τυ] ηρ οὗ 8[. [ τόσας, 
[μὲ τπουρὶ ἴῃς Ομυχοῦ ἄοεβ ποῖ ι.86 
ἴμ686 ὈΟΟΙΩ5 ἔοσ δϑδὈ ΠἸβῃιηδΐ οὗ ἀοοίτηο, 
1ξ τεδᾶς (δ: [ῸΣ δχϑιηρ]α οὗ 116 δῃὰ 
Ἰ᾿ϑΙ ΠΟ ΟὗὦὨ ΙὩΔΏΠΘΙΒ. ΑΟΟΟΓΑΟΪΏΜΙΥ, 
ἰεβϑοὴβ ἴτοῃ ἰῇς ΑΡοοΥρΒδ ψοῖα 80» 
Ῥοϊηϊεά το Ὀ6 τεδὰ ομ (ἢὩ6 δε ῖκ- δ Υ8 
ἀυπηρ ἴνο τηοητῃ5 οὗ [Π6 γεδῦ ; δῃηᾷᾶ [ἢ 6856 
ὈοΟΚΞ ἀσὲ οὔςοςβ Οἵ {Ν]ο6 αυοίδα 85 ϑοΣΙΡ- 
ἴυτα ἴῃ ἴ86ὲ Ηου,}168 δεῖ ἑοστίβ ὈΥ δι- 
το. Νοῖ ΟἿΪΥ νγὰ8 [815 ἴδε νον οὗ 
τὴς σφυθουβ θη σο μοϊὰ ΒΙρῇ οἶδα ἰῃ 
(86 ΟΒυτοὶ οὗ ἙἘπρίδῃα, Ὀυξ 1ἴ νγὰ8 Ὡοξ 
ἀἰδβεηιθα ΠτῸμ ὮΥ̓͂ ἃ ΤΙΏΟΓ ΘΧΙΓΘΏΘ 560» 
Ὄοῃ οὗ ἘΚείοσσηεβθβ. ΤΏ ὕδηονᾷ ΒιΌ]6, 
ὙΠΟ, 0ὴ8}} 10 οδηθ ἴο Ὀ6 βυρειβοάδα ἈΥ͂ 
Κιηρ 41:655 ΑὐτδοηΖοα ΝΜ γβίοη, τγᾶβ8 
[8)6 τηοϑῦ ρορυΐασ δῃηὰ ψ] εἰν οἰτουϊαιεάᾶ 
οὗ Ἐπ ρ 5 Β10]65, ργεᾶχοά ἴδὲ ]οστηΣ 
Ριρίδοα ἴο ἴῃς βεοοῃ οοηῃίαἰηϊηρ [6 
ἈΑΡοΟΥΡρδα: “ἼΏα Ὀοοκε τἴδδὲ (ΟἸ]ον [ἢ 
ΟΥάοσ δῇεσγ ἴδε Ῥσορῃεῖβ υηΐο ἴδ Νοῖν 
Τοκίδτηδηῖ, ἀγα Ο8]16 ἃ ΑΡΟΟΕΥΡΗ͂Α ; [δαὶ 
15, ὈΟΟΚ5 ψΙΟΒ ποῖα μοὶ τεςεϊνεα ὮΥ 4 
Πσοϊτηοῃ οοηβοηξ ἴο Ὀ6 τοδαὰ δῃὰ οχ- 
Ῥουηάσδά ΡυΡ] ον 1ῃ ἂς Ομυτοῖ, πο ΟΣ 
γεῖ 5εσνα ἴο Ῥζονε 8Δ1γ ροϊηΐ οἵ Γητχίβδη 
ΤΟΙ ρίοη, βᾶνε ᾿παϑιυ οἢ 8ἃ5 [ΠΟΥ δὰ (ἢ6 
ςσοηβοηξ οὗ 186 οἴμασ ϑοηρίυγεβ οδ δὰ 
Οδῃοηϊοδὶ ἴο σοη στη [ἢ 6 58126, ΟΥ ΣΑΙΠΟΓ 
ὙΒΘΙΘΌΡΟΙ ΤΕΥ ετα στουπαςά: Ὀαϊ 85 
ὈοΟΚΞ Ρῥτοσθθαϊηρ ἔτοτλ ρΟΟΪΥ πο ΜΈΓ 
τοοασινοά ἴο ᾿ς σεδά ἔογ [ες δανδῃησοιηδηϊ 
δηᾶ δ βοσαησα οὗ ἴῃ Κπον]εάρα οὗ ἴῃ 6 
ἰβίοσυ, δηά ἔοσ (6 ᾿ἱηϑίσυσοῃ οὗ φΌΟΙΪΥ 
ΤΩΔΠΉΘΙΒ : ΨΏΙΟΩ ὈοΟΪ5 ἀδοίατα, [πδὲ δἵ 
411 ἔτθ5 σοά δὰ δὴ Ἔβϑρεοίδὶ οᾶτα οὗ ἢϊ5 
Οβυτοῖ, δηὰ Ἰεῖ ἴὰοτὰ τοὶ υἱΐετ!ν ἀ65}- 
ἴαῖε οὗὨ ἰοδοῆθιβ δηά τηθδη5 ἴο σοῃῆτγπι) 
(δ πὰ ἴῃ 86 ΒορΡ6 οὗ ἴδ ῥτοιηϊβεὰ Με3- 
51 Δ ἢ, ἀπά 4150 Ὑ]η 655 [ῃδῖ ἴῃο56 οΔΙΔΠ}1165 
(δὶ αοά 5εηὲ ἴο 5 Οβυτοὶ ἥασα 80- 
οογάϊηρ ἴο ΒΪ8 ὑγονίάθποθ, γμὸ δά θοῖὰ 
80 ἰὨτεαϊεημεα ΟΥ̓ μἷ5 ῥτορῃεῖβ, δηὰ 80 
Ὀτουφσῃὶ ἴτ ἴο Ρ485 ἕο ἴῃ6 ἀδεϑίπιοοῃ οὗ 



χχχνὶ 

Κεῖ δθρθηῖο5 δηὰ ἴον [Π6 {π|4] οἵ Ὦϊ5 
οὐ] ἀτθη." 
64, πώ ἐπ Φνγίσαίο, ---Ανυημάδηϊ τείδι- 
Θη665 ἴο {86 ὈοΟΚ5 οἵ ἴμ6 Αροουρδῆᾶ ἴῃ 
οἷν οἰάδσ 1Ἰτεγδῦισα [εϑν [πε ἐχίθηβῖνε 
56 ἴμδὶ ἔογ βοῖὴς πη6 σοππιαα ἴο δὲ 
τηδάβ οἵ [ῃδχ, δΔηα 1ῃ ΤΏΔΏΥ ο8565 ὮΥ͂ ΤΏΘη 
ὙΠῸ οδηηοῖ ὃς 5ι5ροοϊεα οὗ 5υιρδίῃν 
ψΠῺῊ ἘοΙΩΙΞἢ [οδοῆϊηρ. ῬΟΓΏΔΡΚ5 ἴΠ6 τηοϑὶ 
ἰηςοτεβιίην 1] π5ἰταῖῦου οὔ Πα δοαυδίηΐϊδηςοθ 
ΜΠ} [ΠΕ Ροβϑεββθα ὈΥ {πε 1655 Ἰεασηβα 
οὗ ἴπε ρεορὶς 15 αῆἤογάβα ὈΥ͂ ναὶ Τ᾽ ομη 
Βυηγδῃ 16]}5 ἴῃ ἢϊ5 ΑὐἱΟΡΙΟΡΤΑΡὮΥ,. ΠΟῪ 
ἢ νὰ5 τουβοαὰ ἴτοῃ ἃ βἰδῖε οἵ τεὶρίουβ 
ἀεβροηάδῃου Ὁ ἴδε τεοοϊθοοη οὗ ἃ 
τοχὶ ἄοσὰ ἴῃ6 ΑΡοοΎρἤα, τπουρἢ ἴογ 
δοῖὴ8 τη δας οοι]α ποῖ ΤΟΙ ΘΠ 6Γ ΘΙΘ 
δα δά τηξὶ ψ ἢ 1ἴ, “ΤΙ ΟΟΙ δἱ [8.6 ροηοτα- 
τἴοη5 οὗ οἱά δηῃὰ 8εὲ; ἀϊὰ δνδῖ δΔῃγ {τγιυβῖ 
ἴῃ (6 Ιοτὰ, δῃηὰ ψὰβ Ἵοηίουμάεά ῥ᾽ 
(σου, 1. το.) δ ῥγοῦδοὶυ κπὸν [ἢ 6 
Ῥογὰ8. ποτα Βανίηρ μοαγὰ ἴβθτι τεδά ἴῃ 
οδυτοῦ ; Ὀυΐ 1 ἀρρϑᾶτβ ἔτοῖῃ ἢ15 δοοουηΐ 
ἐπαῖ 86 πᾶ 1ῃ6 Ταθδῃβ5 ὈΥ δὶ9 ρῥγῖναϊθ 
δἴυαν οἵ αἰδοονοσίηρ [6 δοῦυσος οὗ ἴῃ 68 
αποϊδίος, 

Ιῃ τλ6 ῥγεβθηΐ ρξηθῦαὶ περεςὶ οὗ ἴῃς 
ΑΡοσυρδᾶ, γουσηρ Γεδο5 το υΪγα ἃ σοση- 
ταθηίδίοσ [0 Ἂχρἰ δίῃ ἴο {μὲπὶ ΨὮΥ͂ Θἢγ- 
Ἰοοκ βου] δχοϊδῖτα, “ἃ Τδη16] σομα 
ἴο ᾿υάρτηρηΐ," οΥ ΜΕΥ ΜΊΙοΩ 5δπουά 
ἀεβοῖρε ἘΔΡὮΔΕ6Ϊ 85 ἴῃς ““4840]6 Ατολ- 
δηροὶ ;" οΥ 85 

“δε Ξοοίδθ]α βρί τὶ: ἰμδὶ ἀεϊρποὰ 
Το ἴσγᾶνοὶ ἢ Τορίδς, δπὰ βοουγοὰ 

- Ηἰς ἤρεμον αὐ τἰῃ6 δονοη-[165- πε οι] 
ες χηδὶ 

Οὗ ἴᾶοβε σψῆο αυοίε ἴῃ 6 ΒΑ ]ΏΡ, ΟἼΜασιδ 
ἐβῖ νϑῖαβ εἴ ῥγθβναὶ δος," ΡΧΟΌΔΟΙΥ ἃ 
ΤΩΔ͵ΟΥ σου ποὶ 16}1 ψῇθηςσα 1 γγὰϑ 
ἀευνοᾶ, ΟὨγσῦδη πᾶπι65 511] ἰῃ ι156-- 
ϑυβδη, ΤΟΡΥ, υἀ1ῃ----Ὅθᾶγ τ] 655 ἴο (ἢ 6 
ἸΠΗΘοα. οὔσας δχογοϊβοα ὃν τῇς ὈΟΟΚΒ 
ὙΠΙΟΝ ὈΘΔΓ [Π656 ὩδΔηγ65, Ὀὺπὲὶ ΟΣ ποιυ]Ἱά 
ὩΟῊ 6 5αἰάοτῃ [δουρῆϊ οὗ ἰὴ σοηηδοίίοῃ 
νὰ θεῖα, 1ξ 1 πότ ποῖ ἰπδὲ γμ]οΌΓΟ5 
Ὦανοα τηδάθ ἴῃ βἴοσίθϑ ΖΔΥΩΪΠΔΥ ἴο ΤΩΔΗΥ͂ 
ὍΠῸ ἋΟ ηοΐ ολῖα ἴο βίαν [ἢ6 ὈοΟΪκ5 
{ποι βοῖνεϑ. 

ός. 74. Ζωπομα᾽γ. -- αὶ βοιμονδῖ 
ΟἼΕΙ δοσουηΐ ΤΩΔΥ͂ ὩΟ Ὀὲ δἀάεὰ οὗ 
πε Ῥυῦ]ς δρᾶ ἴμῈ ρηναϊς σεδαϊηρ το- 
ΒΡΟΟΌΨΕΙΥ οὗ [πεβ6ὸ ὈΟΟΚΘ ἴῃ (6 ΕΘ- 
ἰοπηεὰ (Βυτοὴ οὗ Επρίδηᾶ, ὙΤὨς 1ιεο- 

1 σγαρ Αὐομηάέμρ, ὃ 62. 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΚςΤΙΟΝ. 

ΠΟΊΑ, ἩΒΙΟΒ ἴῃ ἴῃ6 ταϑῖη σοηηποά 
ΪῺ 056 ἀοσχῃ ἴἰο ἴῃς ῥγεβεηΐ σεῖρῃ, Ὡοῖ 
ΟὨΪ ἀφο! δα ἴο 086 ἴῃ6 ὕνο ὈοΟΚΒ οὗ 
Ἐπάταβ δῃὰ ἴ8εὲ Ῥγδυθ οὗ Μδηδβϑεβ, 
ΜΈΝ τα ἢοΐ τϑοορηϑεά ἴὴ ἴῃς ΤΠάδη- 
τὴς Οδηοῃ, Ὀυΐ 4150 ψ1 ἢ 1655 Δρρασζεηΐ 
Τοάϑοῦ ἰδ6 Ὀοοκβ οὗ ἴ6 Μδϑοοδῦθοβ, 
ΔΙ Πουρἢ ἸΠΕΥ οοηΐαίῃ Ἰηξοττηδίίοῃ οου- 
Πσογηϊὴρ 8 τπλοϑὶ ἱπιετεβηρ ρεποᾶ οὗ 
7Θ ἢ Βἰσίοσγ, ὙΒΙΟΣ τϊρῃς τ)6 11 ἢ 
δεἀνδηΐϊαρε δᾶνα Ὀδθὴ τηδάθ ῬορυΪϊΑ Υ 
Κηονῃ, ΤὨδ τοιδίηοσ οὗ [6 ὈΟΟΚΞ 
ψνεῖα στεδᾶὰ ὑ ΒΟΔΙΟΕΙΥ ΔΗΥ͂ αἰϊοαρὶ δἵ 
οὐτια!ππθηΐ οὐ βεϊεοῦοῃ. Απιοηὴρ 186 
Ῥαυπίδῃ σοταρϊδἰηῖβ ἴῃ [Π6 τεῖρῃ οὗ Ἐ]1Ζα- 
θεῖ, οὐ)θοϊίοηβ ἴο ἴπ8 ΡΈΌ]ς τεδάϊηρ 
οὔ δ ΑΡοοΥΡδᾶ μαά πὸ ῥσομηϊηθηί ρᾶσί, 
ΤῊ ρτεαὶ δηχίειυ οἵ 186 ο]θοΐουβ Μγὰ5 
(δὲ [Π6. τηα ἀν ]Δ0]6 ἔοσ [6 ογάϊμπδηος 
οὗ ργθδοδίηρ 5ῃου]α ἢοΐ Ὀ6 Θδῃοσοδοῃθα 
οὔ, δηὰ τπογεΐοσο ταῖν ἀἰ51κα ἐχιθηδοά 
ἴο {Π6. τοδαϊηρ οὗ δὴν ἄχεα ϑογιρίυσε 
Ιεββοῦβ Ὀεγοπά [ἴῃ ῬᾶββαρῈὲβ ΨὨΙΟΏ ἴῃ 6 
οἴδοίεδιίίηρ τλἱ ἰδίου τηϊρῃς σμοοβα 88 ἴῃ 6 
ΘῈ ͵ οοΣ οὗ οοἴησηθηῖ. ΤΟΥ οδ͵]θοϊδα 
Ἰκονίβα ἰο τῇ6 υβ8ὲ οὗ ἴῃς Ηομ]165. 
Το ΔΕ ΠΠ γ οὗ [Βεἰν οδ᾽)θοοη 5 γαβ 6Ά5}}Ὁ 
βῆοππ ὃγ ΜΙ Ισῆ πὰ οοκοσ ; Ρυΐ (Βε 
Ἰαζοτσ, ψ 116 βμθνίηρ [ἢ6 ὉΠΓΘΑΘΟΏΔΌΪΟ- 
685 Οὗ τα ιβίπρ ἴο 5 στη τὸ [Π6 ἀδοϊδίοῃ 
οὗ δυϊπουν ἴῃ βυο ἃ τηδίϊοσ, 81Π|οτγ8 ἢξ 
ἴο Ὀ6 56ϑὴ ἰδαῖ, δοοογάϊηρ ἴο 5 ρῆνδαῖα 
ἡαδρτηεηῖ, ἃς νου] ἢανα ῥσγοίοιτοα οοῦ- 
δηΐηρ οἔυτοι τεδάϊπρ ἴο [6 σΔὨΟΠΙΟΑΙ 
Βδοπρίαγοβ. Αἱ τῆς Βδωρίοῃ Οουτῖ 
Οοπέδσθθςθ οὐ 1τόοφ, ἴδ6 οὐ] οοη5 
ταϑα 8 ἴο [86 Αροσγρμα ᾿εββοηβ ἀϊὰ ποῖ 
Ταῖβα ἴΠ6 σΘΏΘΙΑΙ αυεδίίοη οὗ ἴῃ6 Ρτὸ- 
ΠΟΘ οὗ τοδαϊηρ ποη-Ο ΠΟ ΏΟΔ] ὈΟΟΚ5, 
Ὀυΐ ΕΓ ΟΠ]Υ͂ ἀϊγεοίεά ἀραίηβι ρατιουαῦ 
ῥΑββϑᾶζεϑ ἰῃ [ἢ Ἰ65βοὴβ τεδᾶ ; ἀῃά {πεϑὲ 
1 νδϑ διϊοτηρίθα ἴο τηθαῖ Ὁ ἃ σευ βίο 
οὗ ἴδε 1,δοποηδσγ. Τα ἰδίου οὗ Βε] 
δηᾶὰ ἰῃς Ὀταρο, ψβὶο μδα Ὀδοη τοδά 
85 Ῥατὶ οὗ ἴῃς. ΒοΟΚ οὗ Ὠδηϊοὶ, γὰ5 ΠΟῪ 
οἴ6ἃ ; δηᾶ 50 γΟΙα 4150 βοῖὴδ οὗ ἴῃς 
1685 οτθαϊ 18 οδαρίειβ οὗ ἴς Βοοῖς οὗ 
Τοῦϊῖ, [βου ρἢ π ἢ σοηβι ἄθγαῦ]Ὲ ἀδγαδσα 
ἴο ἴδ 5βίοιγ. Α ἔεν οἵ [86 ᾿εββοὴβ 2ῸΓ 
15. ΠΠΟΌΟΣ ἴῃ ΣΊΔΠΏΘΙΒ ΜΓ ΓΟ 50 Οὔ 6α 
85 Ὡοΐῖ οοηΐοτηηδᾷ ἴο τηοάδτῃ 1465. ΤὮι5 
[86 ντῖΐοσ οὗ ἴῃε. Βοοῖκ οὗ Ἐςο βιαίου 
ἘΧὮΡ 15 8 νΕΙΥ ἸΟΥ Ορίηῖου οὗἉ [πε ἐεπλαὶς 
86Χ, δῃηά 1ῃ15 δα ἴο [86 ΟΣ, 55:00 οὗ τῆς 
γ80]6 οὗ Ἠϊ5 261 σμδρῖοσ ἴῃ ἴλε ῬΓΑΥΕΙ 
ΒΟΟΚ ἴογ :όοφ. [Ἃ}ἢ τἢδ του]βοὴ ὉΠῸΘΓ 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΙμαυῖο5 11. μα] (Ὡ6 251} Τμδρίοσ ννὰβ 
Ἰεῆ ουἍ θεβιθβ, Α ἔδν βρεοϊθῃβ Μ1]} 
ΒΌΪ ΠΟΙ ΏΕΥ Ἰπάϊοδίϊθ [ὴ6 γοᾶβοηβ ῸΣ τῆς 
ΟΥ̓ 5510} :--- Οἴνο Τὴ6 Δηγ ρῥΐαρτα Ὀυϊ [Ὡς 
ῬΪασυς οὗ [6 Βοαγῖ, δῇ ά δΔὴγ νἱοκεάῃθϑς 
Ὀυ( ἴλ6 νος κΚεάῃε55 οἵ ἃ ψοϊηδη. . . . ΑἹ] 
τοϊοϊκοάῃ 655 15 Ὀυΐ Ππ||6 ἴο (6 ψΙΟΚΘάη 655 
οὗ ἃ ψοϊωδῃ : οἱ ἴ)6 Ῥοσχίίοη οὗ ἃ 5 ΠΏ6Γ 
411 ὕὉροὴ δεῖ. Α58 ἴῃς οἰ ρίηρ ὑΡ 8 
ΘΑΠΟῪ ΨΑΥ 15 ἴο ἴῃς ἴξεϊ οὗ τῆς ἀρδεά, 50 
15 α τε ἢ1}} οὗ ψοσάϑ ἴο ἃ αυϊεῖ τδῃ,.. .. 
Α νοιῆδῃ, ἢ 586 τηδίηϊαίη ΠΟΥ Ὠυβρδηά, 
15 [1] οὗ δηρεσ, ᾿ἱπηρυιάθησθ, δηά τῦοῇ 
ΤΟΡτΤΌΔΟΒ, “Οὗ [86 ψοχήδῃ οδῖη6 ἴῃ6 Ὀ6- 
διηηϊηρ οἱ 51η, δηᾶ [Ὠσουρῇ ὨδῚ τψγὰ 41] 
ἄἰθ. Οἷνα ἴῃ6 νναῖθσ. ΠῸ ρᾶ5βᾶρδ : Ὠε  Π 6 
ἃ σιοκεᾶὰ ψοϊηδῃ ΠΕΣ ἰὸ σα δρσγοδά. 
1 9588)6 ρὸ ποῖ 85 ἴδου Νοιϊάεϑὶ ἢδνα ΠοῚ, 
ουΐ ΒΟΣ οδ΄ ἔοσῃ [ὩῪ ἤσϑῃ, δηᾶ ρῖνε ΠΟῚ ἃ 
Ό11 οὗ ἀΐνοτος, δηὰ δῖ ΠδῚ ρο,᾿" 

66. Ολαρισες ἐπ ἐδξ γεὶργε ΟὗἨ άγιες ἢ᾿ 
--αΟαἰς οἴδοσ οὗ ἴῃς ομλίβϑίοηβ οὗ σόο4 
5 ΟοὐΠοὺ5 [ῸΓ 115 Ιδανίηρ οἷ 4 5ἰῃρὶβ 
νοῖβα οὗ ἃ οδαρίεσ (Εσοϊυ5. χὶνὶ, 20), 
[86 Τρ; ἀϑϑοσίεα ἴῃ [ἢ15 νεῦϑα Ὀθείηρ ἴδε 
ΤΆ οὗ τὴς δ ς6. οὗ ϑαμπιυεὶ 
ΜΏΘΩ ΟΔ116ὦ ἢΡ Ὁγ ἴῃς ὙΊΟΒ οὗ Ἐπάοτ. 
ΑἸ δουρὰ υκηῃ Μαγίγτ δηᾶ βοπλα οἴθοσ 
δΔησοης δου 165 ΠδΔα Θχρ]δϊηθα τῆς 
ῬτοΡεῖ 5 σοι ρ]διηῖ, “ ΝῺΥ δαϑὶ ἴπου ἀ15- 
αυϊειε τὴ δηᾶ Ὀχουρῃξϊ τς ὑΡ ἢ" ὉΥ ἃ 
ἸΠΘΟΙΥ͂ ἃ5 ἴο διῖθου  οχοσοϊβοα ὈΥ͂ 6ν]] 
5018 ΟΥ̓ΣΕΣ 5005 ἴῃ ἴὴ)6 ἀερατίοα ϑἰδίε, 
50ἢ ἃ ΤΏΘΟΙΥ νβ ἀδαρὶν τορυρηδηΐ ἴο 
τ[ῃ6 ζϑῆθσαὶ 86 η86 οὗ ἴῆς (Βυγοῦ, ΜὩΟ ἢ 
Βοῖά τὸ 186 ἀοοίτίηθς δχργεβϑαά ἴῃ ἰῃς 
Βοοῖϊς οὗ ΝΞάοσω : “Ὑηα 5οιἷς οὗ ἴῃς 
τρμϊδοιβ δὲ ἴῃ [Π6 Βαπά οἵ Οοά, δοὰ 
ἴμοτα 5841} Ὡο τοτγχθηϊ ἰουοῦ [Ποτὰ., Απά 
80 ἴῃς [ΠΘΟΙΥ ἰουπα τοῦτα ἔδνοῦσ ἰῃδί 
[16 ἀρροᾶσδῃσθ ἴο ὅδ] νγἂβ ἃ ἀδιῃοηῖδο 
᾿Ππϑίοη, ἰῃ Μ ὨΟἢ ΡΟΥΘΙΒ, ΤΘ Τα ο]δἰ τη α [ῸΓ 
ἴῃς 6Υ1] 5ρ:ἰβ ΒΊΟΣ ΠΟῪ ἀἰά ποῖ το} ]Ὺ 
ῬοΟβ5655.. Απά {815 [ΏΘΟΙΥ 15 ΘυἹ θη 
[δὲ σι ίοἢ νὰ5 δἀοριοα ὈΥ [ἢ ΤΕΥ 56Ι5. 

6δη. 7116 Ζοηρ αγἤαριρξ.---Όσηρ 
ἴῃς Τρ Ῥασδτηθηὶ οὈ]θοϊοη5 ἀραϊηϑὶ 
[6 086 οὗὐ [δὲ Αροσγρῆα Ὀδοᾶσηβ 
Ἰουάοτ. ΤῊ δροϊπίοη οὗ Αροογρμα 
ἰοβθοῦβ Μϑ ΟἿΘ Οὗ [6 ΠΟΠΟΘΒΘΙΟΠ8 
οἤετγοᾶ ἴῃ τόδε Ὀγ ἴμε (οχημ δα οὗ ἴῃ 6 
Ηουβε οὗ 1,οτάς ῥγεβι θα ονοσ ΌΥ͂ ΒΙ5ῃοΟΡ 
ἩΠΠΙΑτ5, [ἢ ἃ ϑεοη ὑσεδοῃοα Ὀαίοσθ 
ἴῃς Ηοιϊβε οὗ (οσητωοῃϑβ ἴῃ 1643 ἴδ ν6}}- 
Κκηονγῃ βομοίασ Τρμςοοξ οοτορ αϊηδα οἵ 
ἴα οὐδίοτα οὗ ῥὑπηϊηρ ἴῃ6 ΑΡοσγρῃδ 

ΧΧΧΥΙ 

Ὀεΐναθη (ἢ Ὀοοκ5 οὗ τῆς ΟΙἹα δηὰ Νοιν 
Τεβίδσηθηῖ. ““ΤΏυ5 9 ΕΘ ΕἾ δηα ΠΘΔΙΥ 
8ῃοια [86 ὕνο Ταϑιδῃλθηῖβ Ἰοΐη τοροίθῃοσ, 
δῃηὰ τ αἰνεῖν που] (ΠΘΥ Κίβ5 βαςἢ 
οἴδον, Ὀαϊ ἴμαΐ ἴῃ6 σντοιορθαὰ Αροσγρῆα 
ἀοἱὰ (ἢγυκί ἴῃ Ὀοῦεθη." “ἼΑΔΚ6 1[ῃ6 ἵτο 
σΒοτΌ ἢ 5 ἴῃ [06 ἰδ ρ]6-Οσδο]6," [6 δηάᾶ 
οὗ [86 18΄ὺ δπᾶ τ Ῥεριημίηρ οὗ ἰμ6 
(σοβρεὶ ψουἹὰ ἰουςὰ ομα δηοίμοσ, “ ἀϊὰ 
ποὶ [18 Ῥδίσβεσυ οὗ Ἠυπιδὴ ἱηνθη τοι 
ἀΐϊνοτος ἴμδῖι δϑιηάοι." Ηδ ροθβ οὔ ἴο 
δοσουηΐ ἔος ἴῃ6 ΤεσεΡΌοῃ 50. ἰοὴρ ρίνθῃ 
ἰο ἴῃ ΑΡοΟΙΥΡΔ 85 ἀπὸ ἴο [}6 ἸΡΏοΟΣΔΠΟα 
δηά ΞυΡοΙ Ποἢ οὗὨ ἴῃ 6 Ππγ65, (ῃ6 ΤΑαϊταυά 
Ὀεοιηρ [6 ἀῃκηόνῃ δηά (ἢς νου] Ὀοίηρ 
Ἰσῃογδηϊ ΠΟΥ τηρίουβ δηὰ σι ἀϊουϊουβ γῸΓα 
ἴῃς ἀοοίτηθ5 δηᾶ (0165 οὗ τῆς 7658 
βοῃοοΐβ. Βευΐ 6 ποπάδιβ ἴπδὲ Οβυτοῖ 65 
σοὶ Πδὰ οδϑὶ οὔ (δ6 γοκθα οἵ ουίοπι 
δΔηα 5 ροιϑθου βμῃου ἃ ἀο 45 ἔἤτγβί ἱρῃο- 
ΤΔΏσα δηᾶά το Ξυρεοιβθθποη δα ἀοηθ 
Ὀεΐίοσα ἴθ. “1ἰ 15 ἴσια [ΠΟῪ δᾶνα 
Τοίισεα τἢ656 ὈοοΪκ5 οὐ οὗ [ἢ6 (ΔηοΩ, 
Ὀπῖ ΠΟΥ ὮδνθΘ σεβοσνθα [θπὶ 511} ἴῃ [6 
ΒΙΡ]ς, δ5 1 οά 5βου!ἃ ᾶνθ οδϑὲ Αάδιω 
οὔ οὗ [6 βίδα οὗ Βδρρίῃθβ, δηὰ γεῖ 
δανα σοηθηιοα Ὠϊπὶ 511}} 1ὴ [6 ρἷδος οὗ 
ὨΔΡΡΙΏ685. Αμά 6 οἷοβεβ σι τῃ6 
ἀεριηδηᾷ, “ (αϑὶ ουἱ ἴῃ Ὀομλαποτηδη δηᾶ 
ΠΟΙ 50Ώ, ἴοσ (86 5Ξοὴ οἵ ἴ86 Ῥοηάνοδῃ 
ΤΩΔΥ͂ Ὡοΐ Ὀ6 Βεὶν [ἢ [ἢ6 50} οἵ ἴῃ τες." 

68. 744 ϑαυον Οὐ ᾽ σζ ---- Αὐ τἰΏ6 
ΘΑΥΟΥ (οηΐογοηος ἰἃ ψὰβ δεκεαὰ τῆδί 
[86. υδεὲ οὗ ΑΡοΟΙΥΡμὰα ᾿ἰοϑϑοῦβ βου! 
Ὅ6 ἀϊδοομεηυσα, 85 δεῖηρ ἱποοῃϑὶ5- 
τὴς ὙΠ τς δι πο θΏοΥ οὗ ϑουρίυζο. 
Το νδῖο ἴἢ6 Ὀἰβῆῃορβ σορ!]οα ἴμδὶ τὰς 
Β81ὴ6 Οὐ]εοοη ἰὰῪ ἀραΐϊηϑὲ ἴῇ6 56 οὗ 
ΒΟΙΙΏΟΏ5, δηά δαὶ ὁ ΘΙ ΤΟ} ἴοὸ Ὀ6 
τυὺὶῖβῃοα (δὲ 411 βϑιτηουβ ζᾷνα 85 υὕυβ6.}] 
᾿Ἰηϑι πιο! 85 ἀϊα τῆς οἤδρίοιβ βεϊθοίεα 
ἴοτὰ 6 ΑΡροοῖγρθαᾶ. Απά 1ὴ [6 δπά, 
Ὡοῖ ΟὨΪ γε ἴῃ6 ΑΡΟοΟΙΥΡἢ8 ᾿6550}5 
τοϊδιηδαᾶ, Ὀυΐϊ [ἢ6 5ἴοιγ οἵ Βεὶ] δηά τῆς 
Ὅταφοῃ, δῃὰ 411 θυς οὔθ οὗ ἴῃ6 οὔὐῇεα 
Οδδρίοιβ οἵ ἴῃς Βοοῖς οὗ Τοθὶϊ, οτα 
Τοϑιοσοα ἴο ἴῃς 1,δοιϊϊοθδσγ. ὍΤῃδ Οὔλ]5- 
βίοῃ οὗ Αροοῖύρῆδ θβϑθοῦβ ψ͵ὰ8 οὔς οὗ 
[06 σΟμΟΘββῖοηΒ σοηϊεοιηρίαϊοα ἴῃ (ἢς 
δὐογῖνα αἰϊειηρὶ τηδᾶθ ἔοσ ἴ[ῃ6 σοιηρτο- 
Ὠδηβίοῃ οὗ ᾿ βϑθηΐεσβ ἰῃ ἴῃ τεῖρῃ οὗ 
ὙΠΑτὰ 111, 

όρ. 7Ζ4ε γενϊεεά “Ζεπο» 47} οὗ τ867.-- 
ΑΙΒουρ τὰς Ῥοοκο οὗ ἴῃ6 Αροσύρῃᾶ 
ἍΟΓΕ 50 ἰΔΊΡΟΙΥ οι ρ] ογϑά ἴῃ ἴη6 ΟΒυτο 5 
Οαδϊεμάδσ, 1 ψγὰβ ΟἿ [6 ψγεο Κ- δ 

ιαπνανσια, 



ΧΧΧνΥ 

Ι.β85οὴ8 [δὶ τεῖα ἴἤθηος ἴακθη, Τῆς 
ΒΠΟΔΥ͂ Ἰοββοη5 ΜΈΓῈ 811 [Δ Κθὴ ἴτουλ ἴῃ 6 
σΔΏΟΘΠΙοδὶ ὈΟΟΚΒ ; δῃα οὐἹὴρ ἴοὸ ἴῃ 6 ὙΕΙΥ 
δεΏΘΣΑΙ ἀϊβιι58 οἵ αἰϊεμάδῃιοα ομ ᾿τθαῖ- 
ἀδγΥ 8εσνίσθβ, [86 σοηβθασθηοα ἢ85 Ῥθθῃ 
ταὶ ἔΠογα 18 ἃ ἱδσρα ὨΏΡΟΓ, ΡΟΙΠὰρ5 ἃ 
ΤΩΔ[ ΟΥ̓ οὗ το θοῖ5 οὗἉ [δ 6 ΟΒυτοι, ἍῈΟ 
Ἦανα ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΕΥΟΓ Ὠεατά ἃ ᾿εββοὴ ἔτοτὴ 
ἴθ ΑΡροσσγρμα. Αἱ ἴμ6 τενϊβίοῃ οἵ ἴμῈ 
1,δο ον ὉΥ Οοηνοοσδάοη ἰπ 1867, [ἢς 
τοδϊηρ οὗ ΑΡΟΟΙΥ͂ΡΙδἃ 1.Ε550}}5 νὰ8 πο ῇ 
απ ηϊϑηῃοά, ὙΤΒῈ πε ἀυπηρ ΜΒΙΟΣ 
ΒΌΟΙ 6550ὴ5 ΕΙΣ τοδα οἡ ἡ οοΚ- ἀδγ5 
γὰ5 τεαὐυοοα ἴτοὰ ὕχο τροηΐῃ5 ἴο ἴῃχοα 
Ὑ 66 κ5, ΑἿΙ 6 Ὠϊδίοτιοδὶ ΟΥὁἨΎ αυ45]-]5ἴο- 
το] ὈοοΟϊβ ψεῖα ρυΐ οὔ οὗ [δε 1,εο- 
Εἰομαῖγ. [Ὁ Πα5 Ὀθθὴ βίδίθα (ηδὲ ἰῃθτα 
δά ῥγουϊουϑ ὈδδῺ ΠΟ 16 550}5 ἔζοῃ [6 
ὍοΟΚΘ οὗ Ἐπάταβ ΟΥ Μδοοδῦεθ  δηὰ 
ὩΟΥ ἴμ6 Ῥοοϊβ οὗ Τοριῖ δηά Γυἀπἢ, δηὰ 
ἴα 5ἴοσιεβ οὗ ϑυβδῆηδ δῃα Βε] δῃὰ τῃ6 
Ὀτγαροη, ἥοῖα 8150 τεπλονθά, Τῆι, 
Ἔχοθρὶ ἴμδὲ ου ΟμῈ τροσηΐϊηρ δη ΟἿ6 
ΘΥΘΏΙΏρ Ἰ655008 ἃ16 ἴΔΚοὴ ἴτοιῃ [ῃ6 Βοοϊς 
οὗ ΒΑτιομ, ἴῃς ΟΥΪΥ ὈΟΟΚΒ τεδά δὲ 
ὙγΙβάοτα δηᾶὰ Ἐοϊεϑιδϑιςι : δηὰ [ἢ 6568 
᾿δῖ6 ποὶ τεδα σοῃ ΠΟ 5} 85 ̓  είοσο, Ὀπὶ 
δΙῈ ΟὨΪΥ τεργεβοηϊθα ὈΥ βοῖὴς 5ῃοτί 56]60- 
ἴοῃβ. [ἢ ἴδοῖ, 50 5:8}} ἃ ροσίοῃ οἵ ἴῃς 
ΔΡΟΟΙΥ͂ΡΏΔΙ Ὀοοΐκα ἢδ85 Ῥδθὴ σεϊδϊηβα ἴῃ 
τὴς Ῥγοβδθηΐ [ΘΟ ΠΟΏΔΙΥ {παῖ ἴΠ6 Τεϊ ἘΠ] ΟῺ 
οὗ ΔΗΥ σψουϊὰ βεοῖὼ ἱπιθηαβα ἴοσγ 11{|6 
ΤΏΟΙΟ [ἤδη 8ῃ 855 οὴ οὗ (6 ΟΒυτοὴ 5 
τιρῃῖ ἴο 56 ἴμε86 ῬΟΟΚ5 16 5ῆ6 Ρ]64565 ἴῃ 
ῬΟΌΙς τοδάϊην. ὙΤᾺΪΒ5 15 51} τῇοσε {π|ὶ6 
οὗ ἴῃς Ατλοοδῃ (υτοῦ, ΒΟ ΘΗΌΓΕΙΥ 
ἀἰδοοηππυκδᾶ τὰς 56 οὗ Ἰδββθοηβ ἥοτη ἴπ6 
ΔΡΟΟΙΥΡΒα ΟἹ ΟΥΟΙΠΔΙΎ τε οἸκ-ἀδγϑ ; Ὀυΐϊ 
811} ι:565 5ΟὮ 655005 ΟἹ ἔνο ΟΥ ἴζχθε 
ΒΟΙΥ ἄαγβ. Ὅλ [τ|ϑἢ ΟΒυτοῖ οἡ ἐϊ5 ἰαϑὶ 
ταν βίοι οὗ [6 ΓΤ, ΘΟΙΟΠΑΙΥ Βᾶ5 ἢοὶ ἔνθ 
τοϊδϊ πο 50 τ 0} 85 [ἢ]15. 

ηο. 7ΖλΔ1ε Οὐωγολ: ῥγασδεο ας Ὁ 21}ε 
υδές γεαάίρρ 9 ὠρίμορίγε δοοῖξς ας 
ὁέεοε αἰσυαγς ἰδίεγγείπεα ἦγ ὠμρλάδαδοης 
97 εαρεάϊορρ».---ἸἼἴ ταυϑὲ θα οσηςά [δῖ [ἢ 
ἘΠ ρΊ 5} ΟΒυτοΙ δηὰ 118 ἀἰετεηὶ Ὀσαθ Ομ 65 
δᾶνα, ἢ τεϑροοῖ ἴο [86 Ῥυῦ]ς τ56 οὗ 
ἴλε Αροσυρμδ, ἀερατίεα ἃ ροοᾶ ἀεδ] ῃοί 
ΟἿΪΥ ἴτοπὶ ἴὴ6 ΡῬσγδοίῖίοςοα. οὗ 186 δηοϊδηΐϊ 
ΟΒυτοῦ, θὰ ἀνθ του 115 ΟὟ ΘΑΣΠΘΙ 
Ῥιβοῖοθ βἰηος ἴῃς Ἐοίοσηδοῃ. Βαϊ 1ἴἴ 
τησβὲ Β6 τειηειθεγεά [παῖ [86 ΡΌΡ]1ς 1568 
οὗ υπϊηθριτοὰ στ ηρθ 15 ἃ τηδίζοσ Οἢ 
ὙΒΙΟΣ τῇ ΟὨυσοῖ Βᾶ5 δἰαγβ υϑεα ΠΕΣ 
ἸΘῪ οὗ σἤδηρο, δοοοσαϊην 845 Ἔχρααὶ- 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἙΠΟΥ͂ 8δηἀ τορατὰ ἴοσ ἴῃς εὐἀϊδολίίοη οὗ 
δε ΟΠ] ἄγη βυρρεσ, [Ιἢ ἴΠ6 ὙΘΙῪ ΘΑΣΙΥ 
ΟΒυγοῦ (δ6 ἘρΙβΕῖε5 οὐ ΟἸοιμεηῖ, ἴδ 6 
ΘΠΒΘΡμοσα οὗ Ηδιηδ5, δῃα οἵδεσ υτηρβ 
ὍΘ ΡΟΛΙΙΟΙΥ τεδὰ: Ῥὰΐ (15 τ56. "γᾶ 5 
ΔΟΓΑσβ 50 ΘΟ οἴΕἸΥ ἀϊδοοηθπηποά 
ἴμαϊ [656 Ὑτθηρ5β δἰγιοσὶ οδαβθὰ ἴο Ὀ6 
οορϊὶδα, 50 [πὶ [ΠΥ ΒᾶνῈ Πδᾶ ἃ ὩδΔΙΤΟΝ 
Ἔβοᾶρε οὗ Ὀεΐπρ ἰοβῖ ἴο ΟἿἵγ ἴμηθ, ΟἿδ 
οὗ ἴῃ656 ὈοΟΚ 5, ̓Ἰηἀδεά, ἴῃς Ἐδνοϊδθοη οὗ 
δι, Ῥοῖοσ, ῃ45 δ πηοϑὶ ΘΠ ΓΟΙΥ ρου ϑῃοα, [ἢ 
ΒΟΙΏΘ (8565 ἴδ οδιι56 οὗ ἴῃς ἀἴ5υ56 οὗ [86 
ῬΟΌ]ς τεδάϊηρ οὗ θοοῖκ5 ἢδς θδθη 76 δ᾽ ΟυΞΥ 
ἴοσ [86 Βοποὺσ οὗ ϑοπρίυτο, δηὰ ἃ ἔδασ 
Ιεβὲ υῃϊηβρίσεά ὈοΟΚ5 5μουϊὰ Ὀε ρἰδοθά 
ἴῃ [86 τοϊηβ οὗ ἴῃς ῬΘΟΡΪςῈ οὐ 106 β3δ1ὴ6 
Ιενοὶ, [Ι{ νγ͵ὰβ [15 ἴδασ τ ἘΙΟΝ ἰθά ἴο [86 
ἐΧοϊυβίοη οὗ βοῆς οὗ ἴς οοκβ ΒΟ Ὦ 
δᾶνα Ὀ6θη 58 Ὡδιηθδά, ψὮ116 ἢῸ 5οσυρ]α 
γὰ5 [6] 85 ἴο ἴῃς τοδαϊηρ οὗ δεῖβ οὗ 
ΤΑΣ Ύτάοτῃ οσ ἰοἰίοβ οὗ Ἰνιηρ᾽ ὈΙΒΠΟΡ5, ἴο 
ΨΏΙΟὮ ὯΟ ᾿ϑρτεα δυϊοσ 85 ΠΚεὶγ ἴὸ 
Ὀ6 διἰίδοπθά, Απάᾶ πο ἀἄουδιὶ ἴῃς ἔδεϊ 
ἴμαὶ [6 ὈΟΟΚΒβ οὗ ἴῃ6 ΑΡροσγρδδα Βᾶνθ 
Ὀδοὴ δεῖ ὉΥ ἴδ Οδυσοῦ οὗ οστηθ ΟἹ 
ἜΧΔΟΙ͂Υ ἴΠ6 586 ἰενθὶ 45 ἴῃ 6 Ἵδῃοηῖοδὶ 
ὈΟΟΚΘ 885 ἰδ σζδῃυ Ῥχοιεϑδίδῃηϊβ ἴο ἀδϑῖγα 
18δὲ Ὧ0 ΡοΞ51:01]6 σουππίθηδηςς 5μουϊὰ Ὀς 
Εἰνθῃ ἴο βιοὶ δὴ δϑσηδιο οὗ [μετὰ ὮΥ ἴῃ 6 
ῬΌΡΙΙς τοδάϊηρς οὗ [πε Ομυσοῦ, Βεϊ (Πεότα 
841τὲ αυϊε ἀἰθδσοηΐς τοΑϑΟ ἢ 5 ΨΠΥ͂ ΠΟΙΡΟΒΙ- 
[ἸΟῺ5 ἩΠΙΟὮ δῇ ΟΩ6 ρΡεηοά οδὴ ὃς τοδᾶ ἢ 
τὴς ρ»τοδιϊοβδὶ δἀνδηίαρθ, “ ἴοσ ὄχδῖηρὶς οὐ 
1τδ δῃὰ :ῃϑισυσοη οὗ ΣΔΉΏΠ6Γ5," οδηπηοῖ 
Ὅ6 υϑεὰ ὙΠ} δαυλ] δἀνδηΐαρα δ Δ οΙΠΟΣ, 
Το Ὀεβὲ βεποῃβ οὗ ἴῃ6 γτεδῖ ὑγΈβο ἢ 5 
οὗἉ ἔοστωοσ ἄδυβ, 17 πον τεδὰ σι δουϊ Δ][6Γ- 
δίοη οὐ δἀδρίδθοῃ, νοι]ὰ ὃς ἰουμὰ ἴο 
ταηα ΠΕ|6 ἴο εὐϊδοαδοη, [1 [Ἰεγὰ 15 οὴς 
Ασοϊε οὗ ἴὰς ΟΒυτοῦ οὗ Ἐπρίδηδ ψὩ]ΟΒ 
οοσησηθης [Ὡς ὈΟΟΚΞβ οὗ ἴῃ6 ΑΡοοσγρῆᾷ 
85 0561} ἴο 6 τοδά, “[ῸΥ δχδιρὶα οὗ 
116 δὰ τηϑυπςοοῃ οὗ ΤΏ 615," ἴδοσα 
15. ΔηΟΙΠΕΙ Ατίςοὶα τ ΒΙΟἢ σοτϊητηθηαβ τἢ6 
ὕνο ῬοοΚ5 οἵ [8 Ηουλ]1165 45 οοηίδιηΐηρ 
ἃ φοῦΪϊγ δηᾶ ψμοϊεδοης ἀοσιηθ δηὰ 
ὨΘΟΘΒΒΑΕῪ (ΟΥ ἴἢ656 [ἴ65; δηᾶ ψὩ]Οἢ 
ἡυάρεβ πολ ““1ἴο Ῥὲ τεδὰ ἴῃ σδυσοθμος 
Ὁγ τῇς ταπηϑίοιβ ΠΩ ΘΕ δηα αἰ ΟΙΪΥ, 
[δὶ 18ΕΥ ΤΩΔΥ Ὀ6 υπῃάἀετειδηαεα ὮΥ 186 
ΡῬΘΟΡΪ6." Αμπὰά γεῖ 1 ΤΩΏΔΥ 6 ἀουδιοά 
ὙΒοΙΠοΥ αὐτπηρ ἴ[ἢ6 ῈΟ]6 σοῦγεα οὗ [86 
ΥΘΔΣ 811 οὐξὰσ ἴῃς Ἰϊηράοπι ἃ βιηρῖςε. 
ΒΟΙΗΣΥ 15 ΠΟ 50 σεδᾶ, Απά Ιξ 15 ἢοΐ 
τμαῖ [6 ΟΙΕΙΡΥ Ὅῶοὸ (ἢτπ5 αἰξτορατά ἴῃ 6 
ΟΒυτοῦὴβ τσεσοϊησηθη ἀδοη ἢδγα .δχ- 



ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌςΤΙΟΝ. 

ϑιηϊηοὰ ἴῃ6 ΗοΙΏ1]165 δηὰ ἕοστηθὰ 80 
ὈΠΙΔνΟΌΓΔΡ]α ορ᾿ηΐοη οὗ {πεῖγ τοδοδίηρ ; 
δαὶ ΞΓΩΡΪΥ 1μδὲ ΤΠΕΥ Ὀεΐενα ἴῃδῖ ΤΏΟΤΘ 
ΤΩΟάοσῃ 1655 ο 5 οδΔὴ Ὀςὲ ἀεϊϊνεγεα το ἴῃ 6 
Ῥθορὶς σι ρτεαῖεσ ρυο Δ ΌΙΠΠΥ οὗ οἀϊ- 
οδίϊοη, [ἢ ΤΌΥΤΩΘΥ ὈΓΏ65 βοὴ ἀεδοιηθαά 
δῖ ἱποχρϑάϊθης ἴο σεδα 1Ἔββϑοὴβ ἔγοτῃ 16 
ΑΡοσΡρΒΔ, ἰεβὲ ἴῃς Ῥβορὶα ββουϊὰ ἰβᾶσῃ 
ἴο ἰοοῖκ οὐ ἴμεβε Ῥοοῖκβ ἢ ἴοο συ ἢ 
ΤΟΘΙΘΏςΕ : ἰἢς ἰδίθ σενίβεῖβ οἵ [ἢς 
ἘΠΡΙΒΗ 1,Θοοηδι βδᾶ ἴἰο ἴακε ἰηΐο 
δοοοῦπὶ αυτ (Π6 ΟΡροβιίῖα ἀδηρεοσ, 
ὨΔΤΩΟΪΥ, 1681 1ζ τϊρῆϊ Ὀ6 ᾿μοχρεαϊθηϊ ἴο 
τοδὰ (δὲ ἰονγασάς ὙΠΟ ΤΏΔΗΥ οὗ τ[δ6 
Ῥδορῖα τοῖρϊ 6 ΤΠΟὨΓΕΙΩΡ ΠΟΙ5ΙΥ ἀϊ5- 

ΤΏυ5, ΤΟΥ ΘΧΔΙΊΡΪΘ, 45 Ἰομρ 85 
ἴῃς Βοοῖς οὗ Τοῦ ψὰ5 δοοερίεα 85 οου- 
ἰΔϊηϊηρ ἃ ὨΙΒΊΟΥΥ 50 ΘΙ ΔΏΠΔΙΥ ἱπιε, Ιΐ 
οοὐἹὰ Ὀς τοδά πιῇ οὐϊδοδίίοη ἔοσ 186 
βαΐζε οὗ ἴῇς 6550}5 οὗ ῥὈ]εῖΥ δηᾶ ομδ 
ὙΠΟ. 1 σοηνευγβ. Βυῖ 1ξ ἴῃ6 θ0Κ οὗ 
ἴδε Ὠδασοῖβ ψουἹὰ Ὀ6 ΚΕΙ͂ ἴο ἴδκα 
οἴδπος δὲ ἴα δρβιγα!ν οὗ ἴῃ6 Δ 0]6, 1 
τηϊσῃϊ Ὅς Ρῥχυάθηϊ ἴὸ ψῖνα υ56 1] 16 550}5 
ἴῃ ἃ 1655 4650 }80]6 ἴοστω. 

η1. 712. βουοξ φῳΓ αζείαςοιδ, --- 
ΘΙΠΉ]ΔΤ ΘΟὨΒΙἀΘΥΔΕΟΠ5 {π|50}}Ἰὦλ ΠΕ ἴατρα 
ἐχοϊϑοηβ ἔσοσῃ ἴμ6 Βοοκ οὗ Εςοϊϑιδϑίοις 
τοδᾶς ὮὈΥ ἴῃς δίς τενβεῖβ οὗ ἴμε ἘΏΡ]5ἢ 
1 δοῦουδιυ. Τὴ ψο]6 ὈΟΟΙ ΙΩΔΥ ὉἊ 
Τεδᾶ ἴῃ ῥγίναίς στὰ ρτεδὶ ἰηϊεγοβδὶ δηά 
δανδῃηΐδρθ. [1 σοῃίδιη5 [Π6 ψῖ56 σου 565 
οὗ ἃ Ξηγεα δηά ρμίοιιβ εν οὗ ἔοιτῃοῦ 
Ὀτη65, δῃὰ τἴτς τοδάοσ [κε ὯὩ0 οΟἤδῃσα 
ἐνεὴ τβουρῇ βοιμδ οὗ ἢ15 δνϊςθ σῃδὺ ὈῊὲ 
οὔἱξ οὗ ἀδία δηὰ ῃοῖ δᾶάδλρίεα ἴο οὖσ 
Ῥτγεβθξ οἰτουτηδίδηῃοο. Βυῖ ἰζ 15 αϊ- 
οσθης 1 τὴς 5Ξ8π|6 (Ὠϊηρϑ ἃζε τοδά ουὔϊ 85 
8. βοοῃ ᾿ηἰοπάδα ἴοσ τς Ἰτηπηθαϊαῖα 
οαὐϊδοδίοη οἵ [86 ἤδδζεβ. [, ἱηάδοοά, 
ἴεβε Βδάγεῦβ Ὦδνε Ὀ6ΘΏ [τα]ηθα [0 τερασὰ 
ἴῃ ᾿Ε5500}8 858 Ῥοβϑαϑϑίηρ 5οῖὴς Κιηά οὗ 
Ἰηϑρίτεα δῖον, ΤΠΕΥ τηδὺ ]ἰσίθῃ ἴο 8]] 
ὙΠ ἢ Ὁ ἀἸΞΟΠ ]ΠΔΌ Ωρ τονοσθησα. Βαῖ 1 
[86 Πεδάσγειβ τεραιὰ ψηδὲὶ 15 τοδὰ ἃ5 ἃ 
Βυτηδῃ ΒΕΙΙΉΟΙ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΩ 685 ἀῦονα ΤΠΘΙΣ 
Ἄ“Ποβτη, ματα ἃ16 δοίης ἴδ]ὴρ5 ΌΠῚ 
ὙΠΟ 186 Ὺ τουϊά Ὀὲ ΠΚΕῚγ το αἰββεηῖ : 
οἴδεν ταΐηρβ 1 Οἢ σψουϊὰ Ῥσόνόῖκε ἃ 
51:11}5 δῃηά ἰεηὰ ἴο ἀϊδιυτὺ [86 δἰἰτπἀδ οὗ 
(είδσεῃδ] δἰεηοῃ τ Ὠϊοἢ 1 15 ἀ6- 
5τΑ 0} ]ς Ομυτοὶ 1,6 55οὴ5 5ΒΒου] ἃ "κα Ἰἰσιοηεά 
ἴο. Μοηῦοῃ ἢά5 δἰτεδαγ Ὀδθθὴ τηδάεδ οἵ 
1815 ῬΥοΔΟ ΒΟΥ 5 ἸΟῪ ΟΡΙΠΙΟῚ οὗ ἴῃς ἔδχδὶς 
5ΕΧ, ἘΧΡΊαβϑίοῃβ οὗ ὙΒΙΟΩ Ὀγεὰκ ουΐ οου- 
ἘΏΠΔ11γ. ““ἘΊΟΙΏ ρδΙμηθηΐπ," 6 5405, 

χΧΧΙΧ 

“ ξοιηδίῃ ἃ τηοΐζῇ, δηᾶὰ ΒΌμα ΜΟΣΊΘΗ 
τϊοΚοάη 685 ̓  (Χ]}, 13). Ηδ ἀδϑοῦθα68 ἴμ6 
Ῥοιροῖθδὶ δηχίεῖν πιο [ἢ οατα οὗ ἃ 
αἀδυρσζο δη8}}5 οἢ ΠΕΡ ἰδῖμεσ. “ὙΤῃθ 
(ἈΠῈ στάῖοῖ ἴοσ τῇς ἀδυρηίοι, ἤθη 
ὯΟ τηδῃ Κηοοίῃ ; δῃα [86 στὸ ὺσ ΠΟΥ 
(Δ Ἰκοῖ ἢ ΔΎΔΥ 5166 Ὁ : ὙὮΘΩ 516 15 γουηρ, 
Ιεδῖ δὴ6 ρᾶ35 ΔΑΥ ἴῃς βοΜΟΙ οἵ Ποῖ ἄρα; 
δηά Ῥεΐηρ τηδιτὶ θᾶ, 1οϑὲ δῇς βδῃουἹαὰ θ6 
Βαϊθα : ἴῃ ΠΟΥ ΥἹγριηγ, 1οσῖ 858η6 5ῃοι]ά 
Ὅ6 ἀεπ]οά δηὰ ροζίδη ψ τ ΟὨ]]ἃ ἴῃ ΠΕΣ 
(Δ1 ΒΒ 5 Βουϑα ; δηάᾶ παν δὴ Βυϑραη, 
165ϑὲ 886 5ῃουϊὰ το ϊβῦεμανγα Βουϑοὶῖ: δά 
ΏΘΩ 586 15 Τηδητοα, ἰοϑὲ 586 5ῃουἹὰ 6 
Ῥάαττθῃ," ΤῊς [Ὁ] νην 15 Ξῃγε να δάν]ος, 
Ὀυϊ ΘΟΔΙΌΘΙΥ δὶ οὴς ποι]ὰ Ὄχρθοὶ ἴο 
τοοοὶνα ἴῃ ομυτοῦ : “αἷνα ποῖ ΠΥ 8508 
δηὰ υἱίς, ἴὰγ Ὀσοίῃου δηά Πεη, ρῬοΟνῸΣ 
ΟΥ̓́ΣΣ [66 ΜΆ: ἰδοὺ Πνεϑῖ, δά ρῖνα ηοΐ 
[Ὦγ φοοάϑ ἴο Δῃοίῃοῦ, 168: 1 σερθηΐ ἴμ66, 
δηὰ του οπἰτεδὶ ἴοσ ἰἢ6 βδῖὴς ἀρδίη, 
Ἰοὰρ 85 ἴδοι νεῖ δῃηὰ δαϑὶ Ὀσεδῖῃ ἴῃ 
ἴῃ 66, φῖνα ποῖ {Πγ56] ἢ ονοσ ἴο Δὴγ. ΕΔΓ 
Βαιίοῦ 1 ἰ5 δι τγ ΟΠ] ἄγθη βῃουἹα 56 6 Κ 
ἴο ἴδες τὰδηῃ (μαῖ ἴδου 5ῃουϊάσϑβι βἰδηᾶ 
ἰο τμοὶγ οουτία5γ." 9581] τηοῖε νδηθηρ 
ἴῃ αἸΡΏΠΪΥ 15 [Πε δάνϊοβ ἴο συσϑίβ δ᾽ ἃ 
ἴεασὶ, “1 ἴδου 511 δὲ ἃ Ὀουηθζι] (Δ Ὁ]6, 
Ὀ6 ποῖ ὡτεεα ῦ ὉΡΟῺ ἰξ, δηᾶ 547 ποῖ, 
ΤΒΟΙΟ '5 τυςἢ τηδδῖ οὐ ἰξ . . . υᾶρε οὗ 
[ὰγΥ ποῖρβθουτγ ὈῪ {Πγβεϊῖς: δηα "6 ἀϊβοσεεῖ 
ἴῃ ΘΥΟΙΥ Ροϊηῖ, δὶ, δ5 1 Ὀδοοχηθίῃ ἃ 
Τηδῃ, ἰδοβα [ϊηρβ ΜΏΙΟΣ ἃτὸ δεῖ Ὀδίοσε 
[66 : δηά ἄδνουτ ποῖ, ἰδϑί ἴδου δε μαϊεά, 
1,βδανα ΟΗ͂ βσϑὶ [ὉΓ σωδηῃ θ᾽ 56ἶα ; δηᾶ 
Ὀ6 ποῖ 58 140 ]6, ἰ65ὲ ἴοι οτηάα, ὙΥΏΘΩ 
ἴῆου 5ἰ16δ58ὲ: ΔΙΠΟΏΖ ΤΔΏΥ, τοδο ποῖ 
[]π6 μαμὰ οὐυῖἷ ἔσθ οἵ 8], Α νεῖ 
1116 5 βυβηοϊοηΐ ῸΥ ἃ τηδῃ ΜῈ]}1} υσιυτοα, 
δῃά Β6 ἐδίο οί ποὶ 815 ψηα 5δοσῖ Ὁροῃ 
ἷ5 θεἀ, ϑουηά .5]66Ρ οοσηδίῃ οἵ τηοάθ- 
ταῖθ δαϊϊηρ: ς τίβϑεί θαυ, ἀηὰ 5 τ]ῖ5 
86 1 ἴα : Ρυϊ [ἢ6 ῬΡαΐῃ οὗ ψαϊοβίηρ, 
Δη4 οδοΐοσ, δηὰ ρδηρθ οὗ [6 ὈΕ6ΙΪΥ, 416 
ΜΠ δὴ πη! δος τη, Απά 1 δου 
Παϑὲ Ὀδοη ἰοσοθά ἰο οδῖ, 4756, ρὸ ἔοσι;, 
νοσηϊῖ, δὰ ἴὔου 5ῃα]ϊῖ ᾶνῈ τϑβϑὶ," 1ἱ 
ψουὰ Ὀὲ ἴοο Ἰοης ἴο υοῖα οἴδοσ δχ- 
οΟΙΙθηῖ δάνϊος δρουΐ [Ὡς ὁδοῖς οὗ Ποηα5 
δηᾶ δρουΐ 186 Ἰοηάϊηρ οὗ ΤΩ]ΟΏΘΥ : ἴοσ 
Ἔχδιηρὶθ, “1οηᾶ ποῖ ὑπίο πἷπὶ ἰμαὶ 15 
ταϊρσ μος [ἤδη τὰγβεϊῦ; Ὀ61 1 που Ἰοηάαβί 
ἴτα, οουπὶ 1 πὶ οι." ““(οηϑυϊξ ποῖ 
ψὶ ἃ ἴο0] ; ἴοσ ἢ6 οδῃῃοῖ ἵζθαρ σοῦη56],᾿ 
“«Ορϑὰ Ὡοΐ ἴϊπ6 Ὠοδτί ἴο ἜΥΘΙῪ τηδῃ, ἰεϑῖ 
Βς τεαυϊϊα ἰμες ἩΠῺ ὁ βῃσγενα ἰυγῃ 



ΧΙ 

Αμά ἴῃς οοπίταϑι 18 διηυβίηρ τ Β] ἢ ἰἂς 
ῬΓΈΔΟΙΟΥ ἄταν Ὀείνθοη ἴῃς τψιβάοτῃ οὗ 
ἔπε Ἰεδγηθα τᾶ ὴῸ ἀδνοῖσδϑ Ὠ15 [16 ἴο 
ἴδε Κπον]εάσε οὗ [δε ἰαὺν δῃᾷ ἴῃς 1Ἰτϊτεὰ 
δἰτδιητηθηῖβ οὗ [056 ψΏΟ56 [{π16 τηυδὶ Ὀ6 
ΤΑΔΙΏΪ οσοσυρ!οὰ 8 ἴῃς Ὀυβίη688 οὗ 
(ον οτδῆ, “ὍΒα ψϑάοῃῃ οὗ ἃ ἰεαγηδὰ 
ΤΩΔῺ Οοιμοῖῆ ὈΥ ΟΡΡοχίυθ! οὗ [εἰβυτα ; 
δηᾶ ἢ6 τπᾶὶ μδιῃ [{||6ὲ Ὀυβίη6 55 5}4]} 
Ῥδοοιης Μ͵ῖ;56.0 ΗΝ οδῃ ὃς ρμεῖ ν]ϑάοτῃ 
[δὲ Βοιάθι ἢ τῇ6 ρἱουρι, δηὰ ἰἢδι 
Βἰοποιἢ ἴὰ ἴδ6 ροδά, ἴμδὶ ἀπνοῖῃ οχθη 
δηὰ 15 οοουρὶοα ἴῃ δον ἰδῦουτβ, δηᾶ 
Ψ ἤο56 [4]]ς 15 οὗ Ὀ0]ΠΟΟ 8 ὃ 

72. 7144 Αῤοογρῥήα μρηδξεῖν 19 γεραὶπ 
ἐΐς ,ογριΟ 2ίασξ ἐπ ῥωδἧέβς γεσαίρρ.--- 
ΎΒεβῈ [8 ἜΧϑΡΙ 68 50] ΘΕ 11109- 
τταῖα ἴῃ πδοά οὗ 56] δοΐίοῃ δηά Ὄχοϊ βίου, 
1 1 19 ἀοϑιγεά τας Ἰοβϑϑοὴβ ἤοπ οτς οὗ 
16 τηοβῖ ἰπϑίισυσῖνεα Ὀοοϊς οὗ ἴῃς Αρο- 
ΟΥΡΏΔ 584}} Ὀς ᾿Ισιεπμθα ἴο σι βε που 
ΤΕΝΈΤΘηΟς ὈΥ̓͂ ΟΥΟΪΏΔΙΥ σοΟηρτεφαΟη5 οὗ 
186 ρτεβεηΐ ἄγ. Αμπά 1 Ὀεσομλθβ ἀρρᾶ- 
τεηΐ 1μδὲ τε υδεὲ οὗ [815 Πϊεγαΐυγε [ῸΓ 
Ῥύγροβεβ οὗ ρυῦ]1ς ᾿πϑισυοϊίοι 15. ΠΕΥΕΣ 
ΠΚοῖν ἴο θεοοπηα 88 ϑτεδῖ 45 1 νγὰ5 1ῃ [ΠῈ 
δῃηοθηῖ (Βυτοῦ, ἜβρΘ ΟΠ ον ἴδδὶ τἰῃς 
ΨΕΙΥ͂ της ἢ Ιποζοαϑοὰ 086 οὗ Ῥγεδοῃίης 
δᾶ5 ῃτουάθα βοῇ δὴ δρυπάδηος οὗ 
ΒΟΙΏΟΠΒ ΙΏΟΓΡ ΚΟΥ ἰο ἀδαὶ σι τἢ6 
Ἰηγηςαϊδία νδηΐβ οἵ ἴ86 ρδορὶς ἴθδῃ 
τ λρυ ψτι το ΟΥ̓ ἃ ΠοΙΏΠ15ὲ οὗ ἔΟΥΠΊΟΓ 

γ5. 

δΙΧ, ΤῊΞ ΨΑΙΕ ΟΕ ΤῊῈ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑ 
ΤΟΒ ΡΕΙΨΑΤΕ ὕϑ8ὲ. 

3. πάμε περζεξ οΥ 1ἦε «4ῤοργῥλα.---- 
Βυς [6 αἀἰθῆου]ε5 ΠΟ ἢ ΤΔΥ ὃς ἐεἰς 
8ἃ8 ἴο ἴη6 Ρουδ]ῖὶς τοδαάϊηρ οὗ ἴῃς δρο- 
ΟΥ̓ΡΙΔ] ὈοοκΒ ἀο ποῖ δῖ 811] αβδοῖ τῃς 
ΡὈΠνδῖς βίυαγ οὗ ἴμ656 ὈοΟΙΚΘρ; δῃηά 1 τηυϑβὶ 
Ὀ6 γΡῬτχομουποδᾶ ποῖ αυἱϊΐε ογϑαϊ δῦ ]α ἴο 
οὐ Ρεορὶδα ἴπδῖ, ἰὴ ἴῃς τεδοῦοῃ δραϊηβὲ 
[η6 οἰαὶπι ἕοσΣ ἴῇ6 Αροογρδᾷ δοοΐκ5 οὗ 
Ἰηϑρίγεά δυϊμουιῦ, [ΠΟΥ δᾶνα ρου ἰοά 
1μεπλβεῖνεβ ἴο Ὀθοοπλα 80 ΨΘΙΎ ΖΕΠΘΓΑΙΙΥ͂ 
ΠΟΙ ΟἴοΙΥ ἱψηοσδης οὗ Ὀοοκθ ψ θοῇ 
Οοὐΐβ ῥγονϊάδηοβ ἢδ5 ἴῸΣ 50 ΏΔΗΥ οβῃ- 
[168 ΘΙΏΡΙογοα ἴοσ ἴῃ 1ηϑἰτιςάοη οὗ ΗΝ 
ΟΒυσοῦ, ὙΤΏΘΙΘ 416 ΤΔΏΥ, Ἔνθ οὗ ἴῃο086 
Ψ)ὸ νου ποῖ κα ἴο 6 ρτοπουηοδὰ 
11 ἰηοστηθα ἴῃ τπεοϊορίοδὶ Κπονϊεάρςα, 
ἢ πθοτῃ τῃ6 σοὶς σίου οἵ ἰδδ 
718} πδίοη 15 δἰπηοϑδῖ ἃ ὈΪΔῺΚ ἴοσ [ἢ 6 
4οο γεϑδῖβ ἴοι ἰῃ6 οἷἶοβα οὗ ἴδ6 ΟἹά 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΚΤΙΟΝ. 

Τοβίδιηθης σάηοη ἰὸ (6 διῇ οἵ οὖν 
βανίου,. ὮΝὨδὲ ἰταϊηϊηρς ἴῃδ6 πδίοη δὰ 
τοςοϊνοά ἴῃ ογάθγ ἴο εἰ (ἤδη ἕο ἴῃ 6 ΓΙ6- 
οορίίοη οὗ ἰ6 διιῖπεσ τονεϊδιοη ἡ ῃϊς ἢ 
οὖν Ἰωογὰ ννὰ8 ἴο σοτηπηπηϊοαίε {ΠΕΥ͂ Βᾶνα 
ὍΕνΕΥ οατεὰ ἴο ἱπαυίτο. Ὑεῖ ἴδε Αρο- 
ΟΡ οοπίαίηβ εὐϊάεηος ἴδδΐ, ἴῃ ἴδμὲ 
Ἰαῖοὺ {ἰπη65 ἴο ψῃϊοἢ 1 ὈΘΙΟΏρΒ, ἴῃ ἄσο. 
1πΠη6 οὗ 4 ἴυγα 16 Βαὰ τἀ κθη μοϊὰ οἵ 
[6 Ῥδορῖὶβθ 858 ἴξ ῃδὰ ἠοῖ ἄοπα θδσίϊοσ. 
Τῆς τλἰγὰ ρατὶ οὗ ἴὴ6 ΗΌΙΆΙΪΥ οὐ ἴῃς 
δᾶ οὗ Πεδίῃ οὔοιβ ὑσοοίβ οὗ ἴῃς Ὀεϊϊοῖ 
ἴῃ 4 πιξζιγα 16 μ6] ἃ ΌΥ “1ῆ6 ΠΟΙΥ ἔδίμ τ 
οὗ ἴδ οὰ 1φνν;" ὑυῖ [656 ῥγοοίβ δῖ 
ἴλ κα δχοϊυβίνοιυ ἴο ἴῃς Βοοῖς οἵ 
ῬΝΙδάοαι. Αμπά ἱἰΐ πουϊὰ ποϊ Ὀ6 ροβϑβιθ]ς 
ἴο τορίαος ἴῃς ἴγο ρῥδββᾶρθ τοῦ ἴδδί 
θοοῖς 5εἰεοιϊθὰ 45 ἴῃς 6550η8 ἕοσ ΑἹ] 
ϑαϊη 5᾽ Πδγ, ὈΥ ὕνο οἴμεγ ΟἹά Τεβιδιωθωι 
ομδρίειβ Ἔβχργεββίηρ [86 88π|ε Ὀε εἴ στ 
Θαυ.2] ἀϊπιϊποίῃ 658. 

4. 7146 λύειν 7Ζεείαρεοηζ τυγί τεῦς ἐχλέδεξ 
σεγμαΐπέαπος τοὐϊά ἐἀε ἀῤοργῤάα.---Αραῖτι, 
οδ ἴδετε Ὁ ἃ πηδί(εγ οὗ “τεδίεσ ἰηΐογοϑῖ 
[Δ ἴο ΚΠΟῊ πθδὲ ὈοοκΞβ οὐ Τοσὰ δηὰ 
ΗΙ5 ΑΡροβίίεβ ἂς {ποὶγΡ ἴο δᾶνε υἱϑεά, 
Ὑμαΐ Ποταϊατε (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ Βᾶνς τεβὰ 
ὙὮΙΟὮ ΤΑΥ͂ δἱ πι65 μαναὰ Ἰηδυσηςοα [Β6ῚΓ 
ἰλησυᾶρε ΟΥ̓ ΆΤὨΕΙΓ ἰταϊῃ5 οὗ ἰμουρῃςὴ 
Αὐἀπηίγεγβ οὗ ϑμδίζεβρεασε δὲ ἴ8ε ργεβεηῖϊ 
ΟΑΥ μᾶνα ἰπεὰ ἴο ἴοττῃ ἃ ΘθδΚεβρθδτδῃ 
Πργατν : δὲ 15 ἰο 580, ἃ οὐ] εοοη οὗ 
ἴῃ ὈοοΪϊκ5 ψΒϊοΒ μεῖς ἑλνουτίῖε ροεῖ 15 
᾿Κοὶγ το μανα υϑϑὰ ; νϑσγ 051} θεἰϊενίης 
ἰῃδΐῖ, Ὁ ἃ οοπηρατίϑοη οὗ [15 νοσκ5 ἢ 
ἴμεβς δἷβ βουζοθβ οἵ ἱπίοιτηδίοη, (ΒΥ 
11 6 Ῥαιῖοῦ 80]6 ἴο ἀρργεοίδί ἢ]5 
φεηΐυβ, Απά τδουρὰ, ἴῃ ἴῃ6 ολ3ε οἵ (ἢς 
Νενν Τεβίδμηθης ττιζετβ, [6 ἰηϑρίτεὰ 
Ὀοοϊκ5 οὗ ἴῃς ΟἹ]ὰ Τεβίδιηθης ΜοῖῈ οοδτ- 
τΔἰηἶγ ἰδ τηδίη 30 76ςοὶ οὗ [πεῖν βιυάγ,--- 
δηὰ (πεγείοσα ἴἢ6 Κηοσίεάρα οὗ ἴμεβα 
ὍΟΟΪΒ ἰ5 ἴο 05 ἴΠ6 τηοβὲ πηροτίδηϊ δἱά 
ἴοσ υπάεγβίδησιηρ ἴῃ6 Νοὸν Ταϑίδιῃθηϊ,-- 
γεῖ ἴ!6 αυεδοῃ 15 Δὴ ἱπρογίδηϊς ΟΠ6, 
διὰ τἰᾷδ6 Αροϑβίῖθβ δῃὰ Ενδηρο ϑὶ9 τοδὰ 
Δηγτην εἶδα Ὀεβδιἀεβ (6 οι ρίυΣοΒ ἢ 
δηά 1{ ἴδ αἀἸά, τᾶν ποῖ ἴδε ἘῊΟΥ͂ εὐ εξ 
οὗ τὴ15 ἰτοταῖαγε δβοζγά ἃ υ56}}} 5 51 
ΔΙῪ ΟΙΡ ἰο ἴα {11} υπἀεοτβίδηάϊηρ οὗ ἴῃ 6 
βδοῖθά νοϊιμοΡ Τηθ Νεν Ταβίδιηθηϊξ 
ἩΤΙΟΙΒ ποῖ ΟὨΪ πέενοῦ αυοίς ἴῃ6 Δρο- 
ΟΥΡΒΔΙ Ὀοοκβ σὰ ἴῃ6 δυίβου τ οὗ 
Βοηρίασε, δυῖ [ΜΕΥ ΠΟΡΕΙ τρδκο ΔΩΥ͂ 
ἀΐγοοϊς σϑίδγθησθ οὐ δ᾽ υβίοῃ ἴο δηυτιης 
ψ ΒΊΟΣ ἴμε56 ῬοΟΚ5 σαϊαῖθ, Ὑεῖ ἴμετα ἃτῈ 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὈΠΠ.ΞΙΔ ΚΟΔΌΪ]ς οοἰηοϊάδησες οὗ ἰδηριαρα 
ΜΘ τηᾶκα 1ζ ῥ]αίη ταὶ [8656 ὈσοΟΚΕ 
ΜΈΙῈ Ὡοΐ ΔἸ Ορεῖμεῦ πηκπονσῃ ἴο ἰμ 6}, 
ΘΕΡΟΙΔΪ Ιηβίλησοϑ ΜΠ] δα ἰουμά ἴῃ τῃς 
ΤΟΙΙΘΠΟ65 σίνοῃ ἰπ ἰμ6 ηοίε5 οὗ (ἢς 
[ο]οσσίηρ; σοτησηθηΐδιν, δηἃ γα σΔἢ ΟὨΪΥ͂ 
Βετα γίνε Ὁγ ψΑΥ οἵ ΠΠ0ϑἰταϊίοη ψμδῖ ἀο65 
ποῖ ῥγεϊεπά ἴο Ὀ6 δὴ Ἵχβδυβῖνε ]151,} 
Δ σεβρεοῖ ἴο ἴΠ656 ραβδὶ εἷς, ἰἃ τασδὶ 

86 οὐϑεσνοά [δαὶ [δουρὰ ἰξ 15 αἰ νναγβ ἴο ἃ 
ςογίδίη Ἔχίδηϊ Ῥυεοδυοι5 ἴο 1ΠΐῸΥ ΠΙΙΘΓΑΤῪ 
ΟΠ ΡΔ ΟΠ ἔχοι ΤΟΥ 5: Γ21141|165 οὗ εχ- 
ῬΓΕΞΒΙΟη5; γεῖ 1 ψ ἢδνα ᾿παδρεηάεηϊ 
Καον]εάρα ἴῃδῇ ὁπ ττῖζεσ νγᾶ5 δοαυδιηϊεα 
σι τἴῃ6 ψοῦκο οὗ δηοίθοσ, ἤδη γὙῸ 816 
Ἰυξβεα 1ῃ Ῥγοηουποίηρ ἰδ ἴο ΡῈ 1655 
ΡΙΌΒΔΡΙς ἴΠαὶ Ὀοϊὰ Ἰηἀδρομάθμιυ 5ῃου]Ἱὰ 
οὔδηςο ἴο δϊϊ οἡ ἴδ 5άτηε ἰά645 ΟΥ̓́ ΟΥΤΩ5 
οἵ ἐχργεϑϑίοῃ [ἤδη πὲ [ἢ 6 ΘΑ] ΟΥ ἩτΙΘΥ 
5ῃου 1 ἃ μανα συρροσιθα τἤδπ ἴο ἴῃ ἰδίου. 
Τῆς Ῥοοκς τὰ ΚΩΟΝ 85 ΑΡροσυρδα 8416 
ὨΟΔΙΪΥ 411 δαυ]οσ ἴδῃ [ἢ Νὰ Τεβίδπηθηΐϊ 
πτιῖοῖς, Ῥο οοὐυἱά ηοΐ νὸ]] αν Ὀδοη 
Ἰσηοταπί οὗ ἴμοπι ; δηᾶ τῃογείοσα οοϊηοὶ- 
ἀδηςες θεΐταεη ἴῃς ἔοστηοσ δη ἴῃς ἸδιοΥ 
ἅ16 ηοΐ ΠΚΟΙΥ ἴο ανα Ὀδθη [86 σεϑὺ οὗ 
616 δοοϊἀθηῖ, Οη [ἢ15 δεοσουηΐ γε μάνα 
ΔΙ οεα σενοσαὶ οἱ ποι άθηοαθβ ἴὸ βίδπα ἴῃ 
ἴδε ἰςῖ ψὩ1Ο ἢ, Ξεραταίεῖγ οοηβίετγεά, πᾶνε 
Π||]ς ἔοσος 45 ρσοοῖβ οὗ ᾿ϊζεσασγ οὈ]Π ζδοη, 
5. 7134 Ἐρέσεζ το ἐἦε ἤεὐγειυ5.---- 6 

νῆες οὐὗἨ [6 Ἐρίϑδε!ς ἴο ἴδ Ηδῦτενς 
ΒΔΌΠΌΔΙΥ ὑδεὰ ἴῃῈ Οτεοκ ΒΙΡ]ε, δηά 
θεγομα ἄουρδέ οχῖθῖῖα δοαυδίπίδποα 
πιὰ (6 ἀϊθρυϊεα ὈοοΟΚΕΘ. [Ιἢ ἴῃ6 γε 
ορεπίηρ οὗὨ ἴμε ἘΡΙ5:16 (1, 3), [)6 ρἤγαϑα 
“Ὀπρδίημεβθθ οἵ 85 ρίοιγ " (ἀπαύγασμα 
τῆς δόξης αὐτοῦ) ΤΕ08}15 ἃ 51Π1}}27 ΘΧΡΓΘ5- 
βίο ἴῃ ἴα Βοοῖὶς οὗ ν᾽ ΙΞἄομῃ (ΥἹ1, 26, 
ἀχαύγασμα φωτὸς ἀϊδίου). Ιῃᾳ Ὀοϊ (4565 
ΜῈ βᾶνε [πε τὰγε σοσά πολυμερής ἴᾺ Οἷ058 
περ ουτῃποοά (ϑάοπι νἱῖ. 22; ΗδΌ. 
.. 1), ΟἿΣ οοἸϊποίἄσποεβ τ [Π6 58 πηῈ 
ὕοοκ τὲ Ηδεῦ. ἱν. 12, 13 -- 154, υἱἹῖ. 
22-24.; ΗδεΡ. γῇ, 2, 9, 11 Ξ- 15α, ἰχ, δ᾽ 
ἴδε ἀεϑοσιράοῃ οὗὨ τε ΡΟΙΑΙ 5αῆει 
ταιδεία, ΗδεὉ. χιϊ. 6-τι - γγ)154. 111, ᾿ 
τόπος μετανοίας, Ἡοὗ, ΧΙ, 17 -- Ἦν Ι54, ΧΙΙ, 
1ο ; ἔκβασις, ΗΘΌ. ΧΙΙ!. 7 -Ξ Ἦ 54, 11, 17. 
ἴξ ΤΑΥ͂ θὲ τεραγάβα δἷϑο 45 ρυαξ θεγομὰ 
ἀουδε ΌὈΥ ϑόνεσαὶ σνοσῦαὶ οοἰποίάθησεϑβ 
(δῖ 1} ἴπ6 οἷοβε οἵ ἴμ6 δἰθνεηί ομαρίοτ 
οὗ τς. Ἡοῦτον τείεγθηςα 15 τηδᾶδ ἴο ἴῃ 6 
τλτιγγάοτηβ 1 [6 τὴ65 οὗ [6 Μδςο- 

:Α Ἐςξ οὗ οοἰπείάδησες τ}}} Ῥς ἰοπηὰ ἴῃ 
Δἢ ΔΙΌςΙΕ ὉῪ ΒΊεεκ (οὐ εαϊΐεη πα Αγί ξεν, τ8-ς3). 

“4ροε.---οῖ, ἢ 
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οΑῦςθο5. Τδυβ ἐτυμπανίσθησαν (1. 45) 
ΒΘΘΙῺ5 ὈΪΔΙΏΪΥ ἴο τείεγ ἴο ἐπὶ τὸ τύμπανον 
προσῆγε (2 Μδοςο. νἱ. 19, 28) ; (86 ψοτγά 
ἐμπαιγμῶν (ΧΙ. 36) 15 ἰουπά αἸ50 4 Μδοο. 
Υ]1, 7, 10») δῃᾷ ογ [πε δορε οὗ “ δείίεσ 
τασαιτθοεῖου ὙΒΙΟΒ δηϊπηαίεα [Π6 τηδτ- 
ἔγ15, 58ε6 2 Μδος. ΥἹ]. 9. 

6. 5... 7απιέξς. ----- δῖ, 7165, ἴἢ ἢ15 
ἘΡΙ5Ε16, ΒΔ5 Δ Υ οοϊ πο ἄθησθϑ 11} θΟΟΚΚ5 
οἔὔἴῃς ΑΡροορἤδ, μα οὗ [Π6 τηοϑί Ξι τ Κιηρσ 
οὗ ψΉ]Ο 15, “ΒΘ 5 ἴο θᾶ, δῃᾷ υ]τῃ 
Ῥϑϊίδηοα ρίνα ΔΏΘΟΥ ἡ (Εςοϊυ8. ν. ἱα; 
ΠΟΙΏΡΑΓΙΘ [ΔΠ165 ἷ. 19, 4150 ΕσΟ]υ5. Χχ, 7). 
γαῖ 15 5αἰὰ δρουῖΐ [ἢ6 ἴοπριςο (ΕσοΙυ5. 
ΧΧΥΠ].)} Οὐρῃϊ ἴο ὈῈ σοτηρατεάᾶ γε [86 
ΠΟΙΤΕΒΡΟΠΟΙΏρ, Ῥάβϑαρα ἴῃ 78 π|65 111, [ἢ 
Ρατουαγ ἴμ6 ἀ56 οὗ ἴ[ῃΠ6 ψογὰ φλογίζω 
(1ἀπλ65 111. 6) ββϑὴβ ἴο βᾶνα Ῥεθῃ 51:ρ- 
Βεκιοα Ὀγ ΕςοΪυ5. ν. 22 ; δηά “ οὔ οἵ [86 
516 τηοιτῇ ῥτοοθεάεῖῃ Ὀ] βϑίησ δηά 
Οοὐτβηρ, Ὁ ν. 12. Τ6 [Ὁ] οσηρ ΟἾΠΟΥ 
ῥά, ]1εἰς θοΐγθθη 5.1. [δι ε5᾽5 ΕΡΊ 516 δηά 
[6 Βοοῖκ οὗ Ἐσοϊοϑιαϑῦςιβ αν Ὀεθα 
Θηυπηογαῖϊθα ὈΥ 6 δῃ Ῥ]υτρίΓα :- 

158. Ϊ, ἜΜΕΞ ΡΟ αν ΧΧ, 15, Χ]Ί. 22. 
39 2} 1. 

33 Ἶ 12: 33 

9᾽ , 12:-Ξ: ,, Υ. 
,»» ἵν 22Ξ ,, χίΐ ει 
,»», ἴ.25Ξ ., αχίν. 23, χχὶ. 22. 

Πεδῃ ΡΙυμρίτε Πα5 4150 ρίνεη 4 [Δ ]6 οὗ 
οοἰησϊάξηςσοβ θεῦαδη ϑῖ, [απ͵|ὲ5 δηᾶ ἴῃς 
ΒοΟΟΚ οἵ ΝΥ Ιβάοῃι, 85 (0110 05 :-- 

» 1. 235 ὙἹἹ. 26. 
» ἣ᾿, 13-,|6Ξ Δ ΜῊ Υἱ, 6, 24, ἃς, 
᾿ ᾿, 21Ξ ΝΥ 15Ξα. χ. δ. 
,., ἷν.14Ξ. ., 111. 16, ν. φ-|[,. 
», . ὅόξξ.. ,, ἢ 12. 

ΒΙοοῖς δά ἀ9 [ἢ6 υδ6 οὗ ἴῃ ποτχά ὀνειδίζειν 
ὙΠ τείεσεηος ἴο Ὀεηεῆῖα οοηΐειτεά 
(1165 1. ἡ; Εκοΐυβ. χν!!. 18, Χχ, 10, ΧΙ]. 

95 28); ἴδε τ[βουρδῖ [δὶ σοά τοταρίοια ποῖ 
ἴο εν! ([}41265 1. 13; ΕκοΪυ5,. χν. 11) ; ΤΟΥ 
ἴῃς ὙΥΙΒάοτι [μδὶ ἀεβοεπάσδί ἴτῸπὶ αὔονα 
ρῶς 15; Εροϊυ8. νἱϊ, 25, ὅζο.). 

. δὲ, δ είρ.--Αραῖη, ἴῃ6 ορεηίηρ οὗ 
ϑ, ὀοιονα τοὶ ἘΡί5116 (1. 6, 7) Βᾶ5 ΤΏΔΗΥ 
νοτῦα] σοἰϊποϊάξηςο5 ψι ἢ γν 154. 5, 7, 
ΠΟΤΕ 4150 ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὑτῶν ΤΩΔΥ 
6 Ἑςοπιρατοά νὰ τ Ῥεῖ. 11, 12. 

“4.ὥώ .5.. αωέ.----Οἵ δὲ, Ῥαὺυ} 9 δοαυδίηῖ- 
δΏοα ἢ ἴῃς ΑΡοσῖγρπῃα ον τὴ [6 
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τηοϑὲ βεκίησ 115. γα ἢ 8 ἀγα οδίδϊηδά 
ἔτοσὰ ἴῃ Ρρ4τ8116]5 Ῥεϊνγεεη ὨΪ5 ἀθβοπριίοη 
οἵ [δε Ομηβίδη διτηοὺν (ΕΡἢ. νὶ.) δῃά ἃ 
β' Π1}14᾽ ἀεβοπρἤόη, 154. ν. 18--20 ; δηά 
Ὀεΐνθοη [86 1]]υϑἰταϊΐοη οὗ ἴῃ6 βοῖίε 
(σοι. ἴχ. 21) δπὰ (ῃ6 βᾶπηθ 1Ἰυπιγδοη, 
γν15α. χν. 7. Ἦμδῖ 15 βαιά (οι, 1χ, 22) 
δῦουϊς Οοὐἶβ “Ἰοηρ-Ξυβεπηρ " 8 τδς 
νο556}5 οἵ στ Πᾶ5 ἃ ρδγα]]εῖ ἴῃ ἮΝ 156, 
ΧΙ, 2οὅθ. Τὸ ψΟ]6 Ξοοῦοη, Εοῃ. Ἰ. 
20--22, ὯδΔ5 οΟἷοδα δίπηϊες ΠῚ ΤΒουρ 5 
ἴῃ [ῃΠ6 Βοοκ οἵ ᾿Πδάοτῃ ; σομηραᾶτα Ἐοζη. 
ἱ. 20, ΝΥ 154. ΧΙ. 1. 866 8150 ἮΝ Ι54, χιῖ!. 8, 
χὶν. 21. ΟἿΟΊ ΡδγΆ]]6]ς ἃτο--- 

Ἐομι. ᾿ἰ. 4-:-: ΝΝ])Ξά. χν. Σ:. 
. ΧΙ. 32ΞΞ ,, Χὶ. 24. 

1 (οτ. νἱ. 2Ξ ,, 1}. 8. 
2 (οτ. ν. 4: ,, ἰχ. 1ζ. 

1 ΤΏκσδβ. ἷν. 1233 ,, 11. 18 

ἘῸΓ ἴῃς σομῃριηδίοη χάρις καὶ ἔλεος, 
1 Τί. 1. 2, 856ε6 Υἰ5α, 11}. 9, ἷν. 15. 
Οοϊποϊάδησος ἢ ἴῃ Βοοῖς οὗ Εςοϊο- 
δἰδϑςι5 αν Ὀδοῃ ἰουπά: 

Ἑλοχ. ἰΐ. 5-11ΞΞ σου. 
3) ΧΙ. [.-ϑ .Ξ-,, 

1 (ον. νἱ. 12,733 ,, 
2 (ον. νἱῖ. τό. ,, 

ΧΧΧΙΪ. 15, ἄζο. 
ΥἹ]]. 35. 

ΧΧΧΥΊ. 28, χχχνῖ.2Ο. 
ΧΧΧ. 21, 23, ΧΧΧΥΪΙ, 

18. 

8. 5. ,΄π.--- [Ὡς γτγοίοριια οἵ 5: 
7Τοη 5 οβροὶ ἢὰ8 δβιηϊες ἢ [ἢ 6 
τπουρῃῖϊ5 ἴῃ ἸΝιβάοῃιμ, οἤᾶρβ. νυἱῖ.--ἰχ, 
ΟοπΊΡᾶτα Θϑρθοία!γ 154. νι]. 3, ΙΧ, 1. 
ΤῊΘ Τομαπηΐμε ῬὮγαβα “βἰβη5 δηὰ νοῦ- 
ἄετβ," σημεῖα καὶ τέρατα, ἵν. 48, 15 ἰουπά 
ἴῃ ἮΥ15ἀ. ν]}. 8, χ, 16. ΟἸΒΕΓ ῬΑΓΔ]]Ε]5 
816 Τόμη 11, 14 -- 154. χνΐ, ὁ; [ΉΌΒὴ 11, 
12-Ξ-ε 15, ἰχ, τό: Τοΐῇῃ χυ], 3 τ ὙΥ 154, 
Χν. 1. Οπδ Ρᾶδθᾶϑε οὗ Ἐκ οΪοϑιαβίσις 
Ρτεβθηῖβ ἃ οοϊποιάθηςς ϑυἰκίηρ Ὀαῖ Ῥεῖ- 
ὨΔΡ5 ΔοοΙάεηίαὶ, οἱ ἐσθίοντες με ἔτι πεινά- 
σουσι, καὶ οἱ πίνοντές με ἔτι διψήσουσι, 
ΧΧΙν, 21; Το η νἱ. 35. ΤὴΕ Ῥῆτγαβε εἰς 
τὸν αἰῶνα, τ ΤΟἢπ Ι]. 17, 5 ἡουπά ὙΝι5ά, 
Υ. 17; δά [Πε ἄξια γὰρ εἰσι οἵ [με Αρο- 
οαΪγρβα (1]., ἵν.» χν, 6) ΤΑΔΥ Ὦδλνα Ῥδβθῃ 
βιρσαοίοα ΌΥ Ὑγ 154, Πΐ, 5.1} 

ΤῊς Βοοῖβ οἵ ιβάοιῃ δοὰ Ἐεοϊο- 
518 5[10}5 5 ἀτὸ ἴΠο56 οὗ ψῃ ἢ να δηά [ῃς 
τηοβὲ ἀϊβηοϊς ἴτᾶοθα ἢ Νὸνν Τοβίδηθηΐ 
ὙΤΙΟΙΒ ; ουϊ ΟΠ6 Ῥάᾶϑβᾶρα ἴῃ ἴῃ 6 ΒοΟΚ οὗ 
ΤΟΡΙΣ θϑᾶσβ οὐ ἴῃ6 1ηϊογοβίίηρ; αυ ΘΕ οη 
ἩΠΘΙΏΟΥ ΔῺΥ Ὀεοίοσα οὐσ Γοτὰ ἢδά δηυη- 
οἰδϊεά ἴῃς ἐν θεὴ ταὶς, ““ὙΥ̓μδίβοενεσ γε 

1 Ῥεδῃο, οοξ ἐξιζρν . 30. 
3 ὃ6ᾳ ἴδε [π{1 ΚΑ έξαΣ μεν Ὁ 6 Βοοῖ οὗ Ἐδοϊο- 

βἰδβίϊοιβ ἱῃ (Ὠϊς δἀϊοηῃ. 

ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ψΟῦΪα [μαῖ πῆθη δμουϊὰ ἄο ἴο γου, ἀο 
γε δνθῇ 80 ἴο {Π6π|. ἘΕῸτΣ [Π6 σὰ]Ὲ 5 
βίαϊβ ἃ ἴῃ [ἢ185 σοταρυθῃθηθῖνα ροβινα 
ἰο ΠῸ ΘΑΥΠ ΟΣ ΔΌΠΟΥΥ οΔη 6 Ρῥτο- 
ἀυπςοα, Ὀυῖϊ χα δηά [1ἴ ἴὴ ἴῃς περδῦνςε 
ἴοττι (ΤΟΙΣ ἵν. 15), “)ὸ ἴπᾶΐ ἴο ὩΟ πηδὴ 
ΨΏΙΟΣ ἴῃου Βαίοϑι," 

79. Οἰαΐ»ις οΥἹ 1ε ΑῤοργγῤῥὝα αγίδίηρ 
)7)ρονι ἐξ ἐρηρ-ομΖιιμε 156 ἐπ ἦε Ολγίσ ας 
Ολμγεῖ.---- ἘἸΛΑΠΥ, τὰ ἢᾶ5 θΘδη ἰνναγα ἴῃ 6 
βίθαγ οὗ ἴῃς (Βυτχοῦ οὗ ΕπρΙδηά ἴο τηδ]η- 
[Δ΄ σΟΠΠΠΙ ΠΥ ψΠ} [86 δησίεηϊς (Πυτγοῆ, 
ὟΥε υδε ἴῃ Οὔγ ῬΌΌ]Ις ΟΥΒΏΙΡ Ὧ0 πον- 
[ΔᾺρ]εα ἔοττηβ οἵ Ῥγάγοσ, Ὀὰϊ τδκα οὐἵ 
ΡΟ οης οἰΐδῃ ἴῃ ἴῃς6 νϑγῪ ψοτάς ψὩ ἢ 
ἴου σθαῖιποα ἴἢ6 ΟΠυτοΙ 85 ορὶογθά. 
Υὲ οουηΐ ἴῃ6 ΠΟΙΥ πιο οὗ ἴῃ6 ΘΑΣΠΘΓ 
ΟΒυχοῦ 45 οὔθ, δηά νὸ τόδ 1ἢ6]Γ 
τ Πρ ἢ εὐϊδολίίοη, [{ οσδηποῖ 
τ[πογοείοστα θὲ σιθουῖ ἰηίογαβῖ ΤῸ ἃ5. ἴο 
Ὀ6 δοσυδλιηϊθἃ σὰ ὈοΟΚΒα ἴο ψΏΙΟἢ 50 
ἸΏΔΏΥ αἰνίμο5 οὗ ἴῃ6 δι] θοῦ ΟΒυτΟ. δἱ- 
τηρυϊεά Πρ δυϊῃοῦγ, δπᾶ ἔτουλ τὶς ἢ 
[ΠΟΥ ἀτενν τηδν 1115] τα οη5. [Ιἴ 15 [ἢ]5 
Ομηβῦδη υ56 οὗ ἴμ6 Αροοσγρμα ψῖοὰ 
δοσουηῖβ ἴοσ ἴδ ]Ἰπηϊϊδίίοη οὗ ἴῃς οοη- 
ἰοηἴα οὗ [86 ρΡτδβδεηΐ νοϊυπιθβ. Τῆς 
τ Πρ ἱπο υἀδα ἴῃ ἴθ ἅτε ποὶ (ἢς 
ΟὨΪΥ͂ ῥτε- Ὁ ειϑιίδη στθηρς ΨὮΙΟΝ ΤΩΔΥ 
Ὀ6 5ἰυάι!οεα ψιῖῃ δἀναδηίαρε ἴῃ οτάδσγ ἴο 
ἔτος [86 τε] ρου ῥσόρτεββ οὗ ἴμε [εν 58 Ὁ 
ῬΘΟΡΙΘ. ϑοίῃβ τηδίογδὶς ἴογ [86 οἴυαν 
δανθ ἰπᾶάδεα ΟὨΪΥ τε ΠΥ σομηε ἴο ΠΡ. 
Τῦς Βοοῖκ οὗ ΕΠΟΟΝ δδ5 βρεοὶϊδὶ οἶδ μηδ» 
Οἢ ΟἿἿΓ αἰϊεπίίοη : δῃα [Π6Ὶ6 476 βοῖὴδ οὗ 
ἴη6 50-0Δ1164 ΘΙ ΒΥ ΠΏ νΕΙΒ65 ΜΏΙΟΙ 816 
ΠΟΣΙΔΙΉΪΥ Ρτο- ΟΒυ βᾶδῃ, δηα ψὨΙΟἢ ΤΥ 
Ὀ6 υϑϑ6Ἁ4 ἴο 2]υξῖγαῖς (ἢ Ὠδίοιγ οὗ Με8- 
βίδῃ]. δχρεοίδίίομβ. Βευϊΐ [πουρῇ ἃ Ἰδγρετ 
οοἸἸεςοη οὗ 7Θνϑῃ ἀροοσυρηα ψουα 
σογίδι]υ ποῖ 6 νιμουῦΐ Ἰηϊογαβῖ, τὸ νου]Ἱά 
Ὅεὲ δΒατά ἴο Καοαρ ἢ σῖῃ τηοάεταῖα 
᾿πη1158; δῃηα ψμδίθνεσ δοσερίδηος ΟἴθεΥ 
ἈΡΟΟΙΥΡΙἃ ΤΊΔΥ ἢάγα τηδὶ 1 ἴῃ ον 5. 
οἰσοῖθβ, [6 Ὀοοΐκβ ἱηοϊυ δα 1 [ῃ6 ῥγαβθηΐ 
γοϊαμηα5 μᾶνα δηὐογεα ἃ ΠΟΠΒΙἀΘΙΔΏΟΙ 
ἴῃ (86 Ομηβίδη Ομυτοῦ ἴο ψὨϊοΝ 20 
Οἴποτβ Ἵδῇ ἰΔΥ Ο]411|. 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΕ ΘΥΕΙ͂ΑΟ ΝΕΈΚΘΙΟΝΘ ΟΕ 
ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΕΒΥΡΗΑ. 

ΤΩῈ ΦΟ]ονίηρ Νοίβ οὐ [86 ϑυτίας 
ΨΟΙΘΙΟΠ5 οὗ ἴη6 ὈΟΟΚΞ5 οὗ ἴῃς ΑΡοοΡμ8 
5 Ὀεθὴ ςοηπρυϊεά ὈΥ [86 Ἀδν. 

Ὁ τ. σαν μη :- 



ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

:. Ζ2ε “οργυρῆα ἐπ 24ε Ἐκ λ1720.----ἶτ 
15. ἃ ΤΡΙΊΔΙΚΑΡΪ]ς ἔδοὶ (παῖ, [πουρ τὰς 
Ῥεβμιῖο Ψεγβίοη οἵ ἴῃ6 ΟἹά Τεβίδιηθης 
ἷ5 (45 τοραγας [ἢ 6 σδηῃοηῖοδὶ ΒΟΟΚ5) υῃ- 
0 5}ΠΟΠΔΌΪΥ τεηἀοτεα ἴῃ [Π6 στρδὶη ἔγοτη 
τῃ6 Ἡοῦτγον αἰγοςΐῖ, ὄνου δχιβηρ Μ9. 
οὗ (δῖ νϑυϑίοη ὙΔΙΟὮ τηᾶῖτο [ῃ)6 Θδϑῖ 
ΔΌΡΓΙΟΔΟΒ ἴο Ὀοϊηρ ἃ Ἑσοτηρὶοεῖε ΟἹά Τοεβία- 
τηδηξΐ σΟη(Δ105 τηοϑὶ οὗ ἴῃ6 ΑΡροστυρῇᾷ οἵ 
ἴῃς ατεοῖκ, ΤΉΝ 15 50 δ[ἴκδθ ἴὴ ἴῃς οάἀδϑὶ 
Μ5., τΒΙΟἢ 15 οἱ ἴῃς ὁτῇ οδρΐυτγ, δὰ 
10 ἴῃ Ιαἴεβὲ (ποῖ Ἰποϊυϊηρ νΕΙΥ τϑοθηΐϊ 
ἰδ ϑοσρίβ τηδᾶς ἰοὺ Ἐυοροδῃ 1156), 
ἩἘΟὮ 15 οὗ ἴῆ6 τὴ. Ἐνοῃ [6 51:24116Γ 
οοΟἸἸες θη οὗ Ο. Τ.β νιϊθηρϑ ψὨΙΟἢ ϑοπλ 
Μ55. οχθιδιῖ βῆσθνν (Ὠ18 54:6 ἔδαζιγε. 
Α νοϊυμης οὗ ἴῃ6 Ῥτορβεῖβ ἀϑυδ}ν οὶνοβ 
Βατυο ἢ σι 7ογεδῃ, δηα ψιἢ Γ᾿ δῃϊ6] 
115 Οτσοοκ 1πἰευροϊδοηβ. Α “ Βοοὶς οἵ 
Ὑοτηοη δἰναῦβ 015 ϑυβᾶηπα δηὰ 
7π6πἢ σὰ Ευϊῃῇ δηᾶ Ἐξίηεσ. Μοτχζο- 
ΟΥ̓ΟΙ, 10 ἴῃς ϑγτίδη ογάθυ, ὨΟἢ αἰ ο 5 
θοῖὰ ἴσου ἴῃς ΗἩδρτσενν δηὰ τἴὰ6 Οτϑεῖϊς, 
ἴπ656 ΑΡροςσυρδῇᾶ δἵὸ τηοβῖ οἵ ἴἤθτι οἶδϑ55ἰ- 
δεά νι ἴῃς τεϑὶ δοοογάϊηρ ἴο {ΠΕ6ῚΓ οοη- 
ἰοηἴ5, δηα ποῖ τοϊεραῖϊεα ἴο δὴ ἱμίδου 
Ρίδος 1ἢ ΔΩΥ͂ ὅγηιδο Μϑ9., θυΐ ταῖῃοσ 
Ὀἰδοθὰ ΒΙρῆοσ ΤΏΔη 15 ϑι4] ἴῃ Οτεοκ 
ΜΩ5, Τδυβ, ἴῃ [τἢ6 οἹάσϑί δηᾶ Ὀοϑβῖ 
γᾶς ΟἹα Τοβίδιηεηξ, ἴῃς Ατοὐγοβίδη 
(Ὁοά. Β. 21: 15,..), ψ ῃῖ ἢ 5 οἵ [ἃς ὅτ 
σοδῖυγγ, ἴῃς ΒοοΙκς οὗ Ῥϑάοπι (ΟἸ]ονν8 
Ῥχονογθβ δῃὰ οἰδηᾶς Ὀείοσε Ἐσςοϊθϑιδϑίθβ 
δΔηα Οδηίςοϊεθ. ὍΤῃα ν0]6 διτδηρειηθηῖ 
οὗ τῇς Ο. Τ. ἰῃὰ [ὃϊ5 Μ9. 18 σου οὗ 
οὐξοσνδίίοη Τα Θδι] ]εΥ Βοοΐκ5 (οσαϊ τ] ησ 
ΟἾΪΥ Εσ}} ἂτὸ ρἰδοθά 45 ἴῃ οὖσ ΒΙι0]65, 
εχοδρὶ ἴδδῖ Τοῦ (45 υυιτίθη ὉΥ Μοϑβ65) 
[ΟἿονν5 ἴῃς Ῥοηίδϊουςἢ, δῃηάὰ (οὴ ἴδ6 
βΆ1η 6 ῬὈΓΠΟΙ0]6) ἴμ6 5δ]πη5 (Ὁ ον [ἢ 6 
ΒοΟΟΚΘ οὗ ϑαλιεὶ, δηά 16 νππηρε οὗ 
ΘΟΪοΙΊΟΏ (45 ἄθονο, Ἰηοϊπαϊηρ ὙΙ5α Ομ) 
(ΟΠονν [ῃ6 ΒοοΙο οὗ Κιίηρβ. Ναχί οοπλα 
τῆς ῬχορὨΘ[5, --- 5414}, Τεγουδῃ (τ ἢ 
Ιλυιθηίδιίους, ΕΡΙ5116 οὗ 7 δῃ, ζσο 
“ ἘΡΙ3ὲ5 οὗ Βαγυςἢ ἢ), ἘζΖεκίεὶ, τῃς 
ὕσεῖνε Μίροτγ Ρτορβοῖδ, δηά 16 5}}Ὺ Ὠ Δ}16] 
(πο παης ἴῃς ῬΙΑγοσ δηα ϑοης οὗ ἴῃς 
Τῆτοο Ομ άγθη, ἀπ σι Β6] δηὰ [6 
Ὀτάρσοῦ Δρρεῃάθα) ; ἴβθη ἴῃς Βοοῖ οὗ 
Ομ δΘη,---ν]Ζ. Ευτῃ, Θυθβάηηα, Ἐ ίΠΟΥΙ, 
αηῃὰ πὰ πἢ.1 τδὴ ἘροΙΘϑιαϑςσαβ, τῆς 

Ὁ Τῆς “ Βοοῖς οἵ Νοπιθη ̓  15 δοπιδίϊτηος ἰουπὰ 
ἴῃ ϑγχτίδς ΤΟ] οΟἴοης ἃ5 ἃ βεραγαΐῖα νοϊσηθ. [ξ 
ἦς σεσωδυκϑῦϊς ἰμαἴ νο δποΐθης ΝΙ ΔΠ οορία5 οὗ 
ἐπ Ῥοοῖϊς (Βγῖ. Μυβ. Αἀά, 14,6 ςς, ἀπά 14,447) 

ΧΙΠΙ 

Βοοκ8 οὗ ΟὨτοΟΏΙΟΪο5, ἴἢ6 (οἴπογν δα 
ὉΠΚΉΟ ἢ) “ΑΡοσαῖΐγρβα οὗ Βαγυςοὴ" ; 
[6 ἴῃ6 Βοος Κπονὴ ᾿ἴἢ ΕὨρΡ]Ἰοἢ 8458 
2 Ἐβάγαβ (ἢ [,ἴη 4 Ἐβαγα5), ψ ῃ ἢ ἰ5 
ΠΟΙ σ Εβαάγαδβ [δ [ἢ6 σδηοηϊοδὶ ΕΖτα 
δΔηα Νεδοιηδῆ ; δηάᾶ [᾿Δ5}γ, ἄνες Βοοῖκβ 
οὗ Μδοοδῦθοϑ, οὗ ψῃϊοὴ [Π6 ἢχσὶ ἔνο ἀγα 
ἴῆοβε σίνδῃ ἴῃ (86 ΕὨρΊ]Ξἢ ΒΙ0]6, (ἢς 
(Πἰγτὰ 15 [δῖ ψΠΙΟἢ 5 ἰουηὰ ἴῃ τηοϑβί 
Οτθεκ Μ95. οὗ (ἂς 1ΧΧ.,, (πὰ ουτίῃ 
15 ἴῃ6 ΒΙβίοιυ οὗ ἘΠΘαΖΑῚ δηὰ ϑδῃοῃδ, 
Δϑοροά ἴο [ΟΚΙΡΡυ8 ΟΥ Τοβορίυ5, δᾶ 
τῆς ΒΓ 18 Τοβορηι 85,5 “Πς6 ΒΕΙΙο Τυά,;; 
ὈΚ. ν]. 

ΤῊΙ5 ΟΥ̓άσου 15 ἰὴ ργϑαῖ τηθᾶϑαγο [Ὁ] ον 
ἴῃ. 811 τη6 Ἰαῖεγ Μ995. οὗ ἴῃς ϑυτίας Ο. Τὶ, 
ἃ5 ἴῸΓ ΘΧδΙΏΡΪα ἴῃ [6 ἴνοὺ νΕΙῪ τοοθηΐ 
ΠΟΡΙ65, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃ6 Βοα]εῖδῃ [1ΟἸΌΓΑΣΥ, 
ψὨοἢ  ΔΙοι υϑ6α (ΟΥ̓ ἢ15 Ῥοϊγρίοίῖ, Ὀοιἢ 
οὗ τῇς τγίῃ: σδαζατγ (νὶΖ. ““ Ροο.," ΠΟΥ 
Ῥοσ. 291; δηᾶ “10}55.,, πον Βοάϊ]. ΟΥ. 
141), ἀαἰοα τεβρθοῖνεὶν τό14 δῃά 1τ627.} 
ΤῊΘ ἰδίῖοσ οὗ ἴπ656 ἀἸετς ἴσοι (ἢ ογάοσ 
οὔ [6 Αταρσοβίδῃ Μ95., ἴῃ ἴῃ 6 δδυοῦ ρατῖ, 
ΟἿΪΥ ἴῃ (1) οτιεης [ἢ 6 ῬΞΔ]Γὴ5 δ ορεῖδου, 
(2) Ραοίηρς ΟὨγσοηῖοϊοβ ποχὶ δἵϊοσ Κίηρϑ, 
δηά (3) χινίηρ ιϑάοιῃ ἴῃς ἰδϑὲ ρ]δοβ 
Δι ΟΏ ἢ ϑοϊοιηοηβ τ Πηρθ. Βυῖ ἰτ [6 
Ῥτοςδδάς ἴο ἀϊν!άς [Π6 ΒοΟΚ οὗ Υοπιδη 
Ἰηῖο ἴτο, ῥΙδοίηρ Ἀὐ{} δηὰ ϑυξαηηᾶ πδχὶ 
ἴο ϑοϊοιημοῃ: δηᾶὰ δοίοσα {16 Ῥιορδοίϑ, 
Ψ 211 ἘΞΊΠΟΥ δηά Τυά ἢ (ο]ον τῃ6 Ῥτο- 
Ῥῃοῖβ. Αροηρ ἴῃ Ῥτορδδοῖβ, (ἢ6 πεῖνα 
ΜΙδοσ σοῆβ Ὡσχὶ δίϊεσ [[5Ξαϊδῇ:; ἴθ 
7ετειηΐδη, ἘΣ Ζοῖ6ὶ, Πδῃ16] (7 γε δῇ δπά 
Πδηϊθὶ πανί ἴἢ6 ϑ54π|6 Δροουρῃαδὶ 
τηδίῖοσ διιδοῃθα 45 ἴῃ ἴῃς δῃοίθηΐ σοάθχ). 
Αἴοσ Τ7υάπἢ ΦΟ]Π]ον ἴῃ6 σδηοηΐοδὶ ΕΖτὰ 
δηὰ Νεβμοηγδῃ, ἴθ ΕΟ 9 αϑίςιβ, δηά 
7) ρων» ΒοοῖςΞ οἵ ΜδοἪοοαῦθεβ. Α5 8 50 ρρ]6- 

ΒΌ ]οΐῃ ἃ5 ἃ δ Ὀοοῖκ ἴο ἰῃς ἴουγ ἀρονα παπιοί, 
“Τῆς Ηἰβίοιυ οὗ ΤὨδοΪα,᾽ Ῥεϊῃρ 8 νοΤῪ ΘΓ 
γτίας νοσβίοῃ οὗ 6 οχίδηϊς Οτεοὶς " Αςοῖς οὗ 
Ῥαὰ δὰ ΤἈδοϊα.᾽ ὙΤδὲ ἔοπῃοσ οὗ ἴμοβε ἵννο 
Μ99. ἰς οὗ ἴὰδς 6.(ἢ οεπίυτυν---αἱ Ιοαϑὲ 400 γεᾶδῖβ 
οἰάδς ἴδῃ δὴν εχίβηρ ατοοῖκ ΟΟΡΥ οὗ [Π686 
«“Αοἴϑ,᾽ δηὰ ἰ5 ἰδ ἴῃς οδ:] 1651 Κηοννῃ δ ΠΟΙ 
ίοσ 1μεῖν ἰεχί, 

1 ΤΊ ᾿ς τόσ 116 ἴο ποῖα Ποσὲ (δὲ ἴ86 Οδηι- 
Ὀπάσε Μ8., [.1.. 2. 4 (ΤΟἸΔΟΣΙΥ ἴῃ 6 ῬΥΟΡρΟΓΥ οὗ 
ἙΕτραϑηΐυ5), οἰϊεὰ 45 ““ (δυῖ. ἴῃ ΝΥ αἱοπ᾿β Ῥο]γ- 
δἱοῖ, ἰβ ὙγΟΉΡῚΥ ἀεβοῦ θεά ἰπ 8. “ Ργοϊερρ. χἰϊὶ, 
(ρ. 89) 65 οοπίαϊηϊηρ ““ Ῥτορμεῖδβ τλδ)ογεβ εἴ 
᾿ἰῦγτος ὁρεμδς αυὶ ὉἸῊΣ Αροσιγρμΐ ἀϊσυπίατ," 
Νο ϑγγίδῃ, ὕῃ]1685 ὑπάες ᾿Ν εβίετῃ ἱπῆἤσεηςαβ, 
σοῦ ]ἀ 50 τὲ ἴμ6 Δροοῦυρμαὶ Ὀοοκβ, Τῆς 
ΟἿΪΥ Ῥασὶβ οὗ ἴϊε ΑΡοοΎρἤα οοηίαϊηεα ἴῃ (ὨΪ5 
ΜΑ. δἵὸ [6 δϑάϊίοης ἴο ᾿δηῖ6] ἴῃ οἢ. 11].,) ἀπά 
ΒΕ] δηὰ (δε Ὅτγαροῃ. 



χῖὶῖν 

ταθηΐ, ἰἢς ΒοοΚ οδ]]εἀ ἴῃ ἘΏρΡΠ 58} ΒΙΌ]6ς 
1 Ἐξάγας" (Οσεοῖς 2 ἘΞ γδϑ), δηά ΤΟΙΣ, 
8416 Δρρεηάοθά, Ἔδο μοδάςά, “' Δοσοσάϊηῃρ 
ἴο ἴῃς ϑεριυδριηῖ, ΑἸμΠηοσὲ ἴδ βᾶτηθ 
ἀδβοπρῦου ἀρΡΡ]1685 ἴο “Ῥος,,᾽ εχοερῖ 
η΄ 186 ῬΙορμοῖβ ἃσὰ τοιιονθα ἴο ἴδε 
ΘηΩ, 50 [αὶ τῃ6 ἴουγ Ὀοοκο οὗ ΟΦ ἢ 
σοοιαα ἰορείῃοσ. ἴῃ [ἢ]5 ΘΟΡΥ͂ ἴδεῖζα 15 ἃ 
ποῖα δ ἴῃ6 δμὰ ὄὌχρ διπηρ [μδ ἴδε 
Ῥ54]Π|8 416 οἵηϊρα ΙΩΘΓΟΙΥ Ὀδοϑιι56 
βορδασζδῖθ Ἷορὶθβ οὗ ἴπδλϊ Ὀοοῖὶς ἅτε σἿουη- 
ΤΔΟΗΪΥ ἴο 6 τηρεῖ πιῖ, ὙὍὨα ρτεαὶ (απι- 
Ὀτιάρε Μϑ. οἵ ἴῃς ϑγτγίδς ΒΙ0]6, Οο. 1. 7, 
ὙΏΙΟὮ 15 Ἰηςοιτη αἸδἴο ἴῃ ἀρε Ὀεΐτψεοεη ἴῃ 6 
Ατρσοβίδῃ δηᾶὰ ἴἢ6 Βοαϊεῖδη ΤΟΡ 65, 
ΔΡΤΟΘ5 505. Δ}[|4}}γΚ τ ἰτὰ ἴῃς Ἰαίῖοσ ἴῃ 115 
σδῆοῃ δηὰ διτδῃρεηθηΐ οὗ ἴῃ6 ὈοοΪκ5 οὗ 
[δε ΟἹ Τεκίδιηιεδηΐ, 

ΠῚ ἀρρθαῖβ ἴδῃ (δῖ ἴ[Π6 ΘΑΥΥ ῬΕΞΏΪΟ 
ΟΙά Τεβίδπηεπς οομίδιηθα 411 [86 Βοοῖς 
ἩΠΙΟΝ ἴοστῃ [ἢ 6 ἘΠ ρ] 5 ΑΡοΟΙΥρΒαᾶ, 6χ- 
Ἑσορῖ τ [3] Εϑβάσας δῃὰ ρεσῆδρβ ΤΟΡΙ, [6 
ΔΡοΟΎΡηδὶ Αἀάηθοηβ ἴο Ἐξίῃεσ, δῃᾷ ἴῃς 
ῬτΆΥΕΙ οὗ Μδῃδ9565, ΨὨΙΟΣ 4150 δὰ ᾿ψδῃϊ- 
ἴῃ. [Ιῃ [Π6 τΐοσε τεοθηΐ οορίε5 ΤΟΟΪ δπὰ 
1 Ἐϑαγαβ Δ16 5} 1166---ἰἢδ ἰοστηοσ ῬΑΙΌΥ, 
ἴπ6 ἸατίοΓ ἩΠ0]]γ---ἰσοῦλ 4 ἰδίθσ νϑΊΒΊΟΏ, 
Ιὴ [8158 τοϑρϑοῖ, δ5 ψῈ}} 845 1ῃ ἴῃ μασι! 
αἰϊοσαϊΐοη οὗ [86 ογάοσ οὗ [ῃἢς Ὀὕοοῖς, 
[Π656 ΘΟΡΙ65 5πεν 5ίρῃβ οὗ Ἰεβίεσῃ 1η- 
βυδηςαθ8. Νοίδθὶ)υ “ [055.," [ῃ6 Ἰαΐοσ οὗ 
[6 ἵνο Βοάϊοίδῃ οορίε8, νγᾶ5 οορί θὰ ἴῃ 
1627) αἱ ἰἴῃῇ6 ογάεσ οὗ Τμποιημᾶς [Ανυ15, 
ἃ τορίἀδηϊ δὲ ΑἸερρο, Ὁ σΣ ΑτοῃθιβθοΡρ 
υ55 εν, οι α Μ5. Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς 
Ῥαϊπδτύοῦ οἵ [86 1,οὈδηοη ἴῃ τῆς Μα- 
τοηϊα (οηνθηΐς οἵ Καμπδρίη, δβνοσαδὶ 
γοδῖβ δἴϊσ ([ῃ6 τηθ ἤθη ἴῃ6 δυϊμοῦ 
οὗ ἴῃς. 866 οὗ Εοτης Βαᾶα Ὀδοοπιθ ρδζᾶ- 
τοουῦηὶ πὴ [6 Ματζοῃϊῖε ΟΒυτοἢ. 
Ὑγεβίοτιλι ᾿Ὡθβυθῆσθθ ῬγΟρΔΌΪ δἼοοουηῖΐ 
᾿ΠΚοσίϑα ἔοσ ἴῃ 6 ΟΥ̓ 5510}. ᾿τῸπλ [Π6 Ἰαἴοτ 
ΜΘ5, οἵ ρατὶ οὗ ἴῃς δάαϊομδὶ ἀροςτγ- 
ῬὮΏΔ1] τηδίζοσ ἰουπᾶ ἴῃ [6 Θαυ!δϑῖ, ΥἹΖ. 
[06 ΑΡροολΙΥρβα οὗ Βασιο, δηᾶ [6 ὈοΟΚ 
ΜΏΙΟΝ βίδηαβ ἃ5 5 Μδοοδῦθεβ. Βαῖ 1 15 
ῬιοῦδὉ]6 τμδὲὶ πεϊῖθοσ οὗ ἴἢεβε Ὀοοκβ 
ἜΥΟΥ δἰ! ηθα ἃ ρειταδηδηῖ ρΪδοθ διηοηρ 
[6 ϑγῆδο ρβϑουδερίρταρμα. ὙΤμα τὨϊτὰ 
δῃα ἐουστ Βοοῖκϑ οὗ Μδοοδῦθοϑ, ἢον- 

Σ ὅες ΕἸπηρίοη “1ἷὲ}6 οὗ ὕδβμοσ, 1, κἴϊες 
125; δηὰ Ῥάᾶγῃα 115 “ (δίδίορις ̓  οὗἨ ἴδε 
ϑγτίδη Μ59. ἰῃ [86 Βοαϊείδῃῃ ΓἰΌΓΣΑΙΥ, Ρ. 10. 
ΔΝ αϊίοη (“ὦ 5227.) ὙΤΟΏΡΙΥ ἀθϑοσῖθο5 ἴη]ς Μ. ἃς 
ςορίθα ἔγοτῃ οὔδ ἴΏ ἴῃς ῬοβϑὌβϑβϑίοῃ οὗ (ἃς Ῥδίσίδσοι 
οὗ  ζαχαμόνγία. 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δνοσ, Βο]ά τΠοὶσ στουπά : δπά 95ο ἀοϑθϑ ἴδ 6 
ΒΟΟΚ 5ιγιεὰ “ ΕἸγεὶ Εριβ!ε. οὗ Βαπιομ," 
βίδηδιηρ Ὀείοσα ἴῃς Βαπιςῇ οὗ [6 1ΧΧ, 
ὙΓὨΙΟὮ 15 τοοκοηθα “ βεοοῃά ἢ το 1} 

2. 74ε 4οργρἦα ἐπ 1.6 ϑγγο- εχαῤῥίαγ 
Ῥσ ίο».----Τ Ὡς Ἰαῖεγ ϑγτγιᾶς νϑγβίοη οὗ 
[πΠ6 Ο. Τ.΄, Κποῦῃ 45 ἴῃ 6 ϑυτο- ΠΘΧΔΡΙΆΓ, 
[Ο]Πονγβ (50 [ΔΓ 45 115 ΘΧΙΒΌ ΠΡ ΤΕΙΏΔΙῺ5 
ΘΏΔΌ]6 8 ἴο πάρε) ἴ[ῃ6 ἴοχί δπὰ διτδῆρε- 
τηθηΐ οὗ Οὔρθὴ ϑβοπιρυ]οῦθγ. [Ιἴ 15 
Κηόνῃ ἴο ἢᾶνα Ὀδδη τηδάθ ὈΥ Ῥαδὺ] οὗ 
Το]14 ἴῃ Μεβοροίδηα, ἃ [Δοοῦιῖα ὈΊ5ΠΟΡ, 
δῖ Αἰοχαπάπδα, δροιῦϊ [6 γγδοᾶῶσ αἿἍ Ὁ. 
6τ6--τὴ. Τῆε ἰοιπηοῦ Δ} οὗ ἰΐ 15 Ἄχίδῃϊ 
ΟὨΪΥ: ἴῃ Ῥογίοῃβ; [μ6 ἰδίζεσ ΠΑ] 15 
σοι οῖθ ἱπὰ δηοῖθοσ Ατηδτοσίδῃ Μϑ. 
(Ο. 3132 11..)), οὗ δῖ. σεηίυσγ, δηα οοη- 
ἰΔϊη5 τηοϑὶ οὗ ἴῃς Δροσυρῇδὶ Βοοκϑβ (411 
ἴζδί ἅττα οἰδϑϑθα 25 ρΡοβῖςδὶ ΟΣ ρτορῇεῖ!- 
081), 1 [ΠΕΡ ἀϑυ8] Οτϑοῖς ογάεσ. Ὑἢς 
ὈοοΚΞ οὔ δα Αροσγρῆᾶ ψαηθηρ ἴτομὶ [ἢ15 
Μ5. αἵ ἴῆυβ [ὴ6 4145]- ]Ξίο Δ] ΟΠ 65 : 
Τοῦ, Τάτ, : δηὰ 2 Εξάταβ, ἴ[Π6 Μδς- 
οαῦδοβ, ἴῃς Οτοοκ δααϊίοης ἴο Ἐβίθοσ, 
ἴο ΠΟ ἢ 15 ἴο Ὀ6 δἀάδά [ῃ6 ῬγΑΥΘΥ οὗ 
Μδῃδϑθοθ. Βιῖ 4 Μϑ., πον ἰοβκί, ΜΏΊΟἢ 
γὰ5 ἴῃ ἴῃς ροϑϑβϑθϑϑίοῃ οὗ Απάγοδβ Μδϑὶυβ 
ἴῃ 1ῃ6 τότ σδηζυτυ, ΔΡΡΑΙΘΆΕΥ σοηϊδιη- 
πρὶ Ἔχδοίὶνγ [86 θοΟΚΚ ὨΙΟὮ ἀγα πε ηρ' 
ἴο ἴῃ6 Ατορτοβίδῃ, ἱηοϊυἀεα ΤΟΡΙ ; δπὰ 
(886 ἀχδοῖὶς ἴοῦὶ 1 ῥχιπίθα ὈΥ πὶ 
1ὴ Βὶς “ϑγσογιπιὶ Ῥεου υτα, ΏΘη σοπ]- 
Ῥᾶζεά σῇ τ[ὴ)6 φΑΥΠ ΠΟΥ οΠδρίοιβ οὗ ΤΟΙ 
ῬΠηϊθα Ὀγ δναϊίου ἴῃ 15 Ῥοϊγρὶοὶ ἴτοστὰ 
ἢϊ5 1718 οεμί Μ995., ΙΔ [ἢ 656 
ομαρίοθιθ δ5 μαζί οὗ ἴπΠ6 ϑυτο- ΧΆΡΙ ΔΓ 
γειβίου, Αμπά [δε 1 [3] Ἐβάγας οὗ [πε 
βᾶτης Ῥοϊγρίοι, ἀοήνεα ἔγομγ (ἢ6 5δτὴ6 
Μ59., ἰ5. βγη αν Ἰἀση δε 845 ϑυτο- 
Ἡδχαρΐασ ὉΥ σομραγϑο ΜΠ οχίγαοίβ 
ἴτομι ἴπαὶ νειβίοῃ Ἵοηϊδϊηθα ἴῃ 4 Μϑ. 
οοἸἰἸδοῖίοι οὗ [δα δῖ} σεηθαγ (Βηϊ. Μυ5. 
Αἀά, 12,163). Ιῃ ὈοΙὰ ἴμεβε ΒΟΟΚΘ5, 
[86 ξηΐογηδὶ δνυϊάδηςα οὗ [6 τηδηηοῖ δηά 
ἀϊοεοῃ ἐπ γεν σοηῆστηβ (5 ἸἀΘΠΠΠοΔ- 
τἴοη, ἃρτθείηρ ροσίεοι στ τῃ6 οἿΠΟΥ 
ΒοοΙκζ5 45 τοηἀεογεά ὈΥ̓͂ Ῥαὺ] οἵ Τεῖ]δ. 
Νο ἀουδὲ ἴῃς Βοοϊκς οὗ 7061 ἀπά (ἢς 
Μδοοδθθαβ (τες ΒΟΟΪ(3) μετα σοπιρτῖβθά 
ἴὰ [15 νοσβίοη, δηά αἷϑο ἴδ6 Αἀάϊοηϑ 

1 Ἐὸγ οἴδοεν Μ95. οἵ ἴῃς ϑγγίδο Ο. 7. σοηίαϊη- 
ἴησ ἴδε δροσσυρμαὶ Ὀοο5, 5εε Ἀοβεῃ- ΕΟΣΞ 811} 5 
« (ᾳἰαϊορσυς᾽ οἱ ἴδε ϑγτίδο Μ55. οὗ ἴδε Βη 58 
Μαυβεῖῖ (ρρ. 3-7)); τιραῦβ “ (αίδϊοσυς᾽ (ρΡΡ. 
1-2); δπὰ Ζοίοηρεγρ᾽β οἵ ἴμοϑθε Ῥεϊοηρὶπρ ἴο ἴΒς 
Βι οἰ μόχας ΝδἝοηδιο, Ῥαγὶβ (Ὀ}. 1, 2). 



ΔΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. χὶν 

ἴο ἘΞΙΠΟΙ, ΔΠα ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴῃ6 Ῥγαγεσ οὗ 
Μδηδϑθοβ; διιῖί [616 15 ὯῸ ΤΟΔ50ὴ ἴο 
ΒΊΡΡΟΒΘ ἰμδὶ 2 Ἐβαγαβ νὰ Κηόνῃ ἴο 
Οὔβεὴ οὗ ὑταμϑιαϊθα Ὁγ Ῥαυὶ, 

ΤῊΣ Ῥβδ]θσ ἴῃ [15 νϑυβίο ᾿ἱηοϊυθς 
(ἢ6 Δροοσρἤαὶ Ῥϑ8. 151, ΠΟ ἢ Ὧ845 ρᾶβοθα 
ἤδηοα Ἰηἴο Τὴν ϑυγίας Ῥϑαϊῖεῖβ. [ζ 15 
ΡΠηϊεα ἴῃ 16 Ῥασὶβ αῃὰ Ἰιομάοη ῬοΪ]γ- 
δἱοῖβ. 

34. Ῥγὶμία φὐϊδοης Οὗ 16 δγγίας 4420- 
σγῥήα.---- [Ὡς ἢγοι ῥηΠηϊθά βαἀϊτοι οὗ ἴῃς 
σγτῖας Ο, Τ. 15 [ῃαξ σοηίαϊηθα ἴῃ (ἢ Ῥδτὶβ 
ΡοϊΪγρ]οῖ οὗ 1,5 7αΥ (1645). [1 ἱποϊπάαεα, 
οὗ οὐσ Αροοῦρ!α, οὐἱγ ΥΊβάομ,, Εςο]6- 
545 1ο15,1 Μδοοδῦθοδ, [6 Ῥγάγοσ (δι 
ποῖ [6 Θοῃρ) οὗ [ες Τῆτες (ΒΠ]άτεη, δηά 
ΒΕΪ δηὰ [με τσαροῃ, τορεῖμοσ ψ τ 5. ςἸ!., 
Δη4 [6 Δρονθ-τ του “ ΕΡΙ51]16 οὗ 
ΒΑγιοἢ "ἢ ψϊο ἢ 15 ποῖ ἰουηα ἴῃ Οτϑεκ, 
ἀἰβιηρυ θῃοα ἃ5 16 472 ἘΡί5116," 
ἡγαϊΐοη, 1η ἴῃς 1,οηάοῃ Ῥο]γρὶοῖ (1657), 
Ὁγ 16 «αἰὰ οὗ 17955Π61 5 δπὰ Ῥοοοοκοβ 
Μ59., Βυρρ!εάᾶ 41} τὴς ψαμίηρ ὈοΟΪ(5, 
Ἔχοθρὶ 2 Εβάσαβ, (ῆ6 ϑιυρρίθηθης ἴὸ 
Εβίῃοσ, δηὰ (86 Ῥσαυσ οὗ Μδῃδϑβθβ ; 
δηὰ αἷἶξο δα ἀρὰ ἴῃς Τῆϊγὰ Βοοῖκ οὗ Μαο- 
ρθε. Τῇ [ἢϊ5 εὐϊίοη σίνεος ἵψο 
“Ἐρ 5] ες οὗ Βαυις!,. [11 150 ρίνϑϑ ἵνὸ 
αἰξιηςὶ τοοδηϑβίοηβ οὗ ϑυβαπηδ, οὗ ψὨΟἢ 
ἴ]16ὺ ρασίουϊαῦβ ἀσα δα ἀθα Ῥεϊον. 

ΤῊΣ Δροοῦυρῃαὶ ΒΟΟΚΒ 85 ρίνθι ἰπ 
Να]οη ἢανα Ὀδθα στερηηϊθα, πῇ δπγθῃ- 
ἀλίοηϑβ δηᾶ νδιϊοιιβ τεδάϊηρϑ, ΕΥ̓ [ἀρᾶτάς 
([μεἰρζΖὶρ; δηὰ οπάοῃ, 1861). 

Τῆς Απιδσοβίδη Ῥεϑῃῖίο Μ. δὔονθ 
Ἰηθη!οηδα (Β., 21 25.) Ὠὰβ Ὀεθὴ ρυῦ- 
᾿δηρά ὉγΥ τ. Οεηδηὶ ἱμ Ῥμοίο!δο- 
δταρῆϊς τορτοάαποϊοηῃ. 

ΤὨ6 Αὐρτγοβίαη ϑυστο- Πχαρίασ Μ9, 
(Ο. 213 25...) δα5 4150 Ὀδθη ἰϑδδυθα ὈΥ Ὠϊτα 
ἴῃ δια ἴοπη. Βυΐ ἢο ὈοΟΚκ οὗ ἴῃ8 
ΑΡροοῦγρῦα ἴῃ {Πὶ5 νοϑυβίοηῃ ἢὰ5 θεεὴ 
Ῥπηϊθα ἐχοαρί 5, ο]1., ἃ5. δἰγεδαγ τηθῃ- 
Ὀοηεά, Βαπιςοὴ (566 Ὀε]ον), μὰ [ῃς ατεεῖκ 
δΔαἀάϊοη5 ἴο ΠΔῃ16], ψῇ]οἢ ἀγα ἱποϊυάεά 
ἴῃ Βυρδῦ 5 Πδη16] ϑγτίαοδ᾽ (ΜΊ.Δη, 1788), 
πταΐθο τ Εβάταβ δηὰ ΤΟΙ (566 Ὀε]ονν). 

4. Λιοίες οὐ 106 φευεγαΐ ὀοοζς 9 “ἦε 
Αοωγῤα ἐπ 116 ϑνγίας ΚεγφἼο᾽ι5.----ΘὉ- 
Ἰοϊπθὰ ἂζὲ ἃ ίδνν δα ἀιτίοπδὶ ἢοΐδϑ οἡ (6 
σγτίας νετϑοῃϑ οὗ [ῆς ΑΡοστυρμα, ἰακίηρ 
ἴ[ῃ6 θΟΟΚΒ ἴῃ {πεῖν ἘΠ ρΡ]5ἢ οσάθυ :--- 

1.1 Εβθβαϑ. Τῇ Βοος ἠοῖ δοίης ἰη- 
εἰυάρά ἴῃ ἴῃς Ραγὶ5 Ῥοϊγρὶοῖ, Νν δοπ᾿β εαὐϊπίοη 
οὗ 1ἴ, θαϑθὰ οἡ ἴθ ἵννο Μ858. δθονε ηοίοά, ἰ5 
ἴα ἢγβῖ. [{ 5 αἷδὸ ἕοιιπά ἴῃ [ῃ6 Βγῖῖ. Μι8. 

4] ο(.--- Ἰοέ. 7. 

ΜΟ. Βρεσίοῃ 704, δηά ἴἰπ ἴῃ ρτοαῖ (δηιθτι ἀρο 
ΓΟΡΥ͂, Οο. ἴ. 17. 

2. 2 ἘΒΌΒΑΒ, ὐΟοπίαϊηορα ΟἾΪ ἴῃ ἴδε 
Μιδη Μ5. 45 αουθ, δυιῖξ ννυδηϊηρ [86 ἢγϑοί 
ἴνο δηά ἰαϑῖ ἵψο εμαρίοσβυ ὍΤΠ15 ΒΟΟΚ [85 
Ὀθοη ργϊηϊθα Ὁγ τ. (ογίδηὶ ἰη “ Μοηυπιεηΐᾶ 
δδογὰᾷ εἴ Ῥγοίδηδ, ἴοῃι. νυ. ἴδϑβς. ἱ. Ρ. 45. 

3.. Αἴ] (Παῖ 15 δα] δῦονθ σοηςογηΐηρ Μϑ55. 
δηὰ οὐϊοη οὗ : Ἐβάγαθ Δρρ]165 θαυ} }γ ἴο 
ΤΌΒΙΤ. Το ἰοχί 85 ννὲ ἴανθ 1ἴ 15 ΗΠ ΘΧχαρ δ 
ἄονῃ ἴο εἶ. Υἱῖ, τα; δυΐ τῃ6 τοϑὶ ἰ5. οὗ δη 
ΘΑΥΘΓ γουβίοη. 

4. ΕοΥ ΙΌΡΙΤΗ, 566 δῦονυδ. 
5, ΤΊΣ δροουρθαὶ δά ἀϊοης ἴο ΕΒΤΗΕΕ 

ἄο ποῖ βθεπὶ ἴο οχὶδὶ ἰῃ 8ηΥ ϑγγίδς Μϑ. οὗ 
ΟἸΓΠΟΥ νΟΓΒΊΟη. 

6. ΝΊΒΡΟΜ. [5 πεοδάραὰ ἴῃ (οά, Απιργ., 
ΤΟ Ἰαϊίοῦ Βοοῖκ οὗ τῆς Οτοαῖ ΔΝ Ἰδάοτχῃ :" 
ἴῃ [055.. Βοοκ οὗ [ῃ6 Οτοδὶ Νν ἰβάοηι, ἃ5 ἴο 
νυν ἢ 1 16 ἀουθει]} νυν μοίῃ ον 11 νγὰβ νυυ [6 ὉΥ͂ 
ϑοϊοϊημοῃ οὐ ὈΥ βοῃὴβ οὗ [6 Ηδῦσον νυ ῖϑε πηθῃ 
ὈΠῸΣ 5 ἡδιηθ.᾽ Βιῖ αἱ ἴῃ6 οηὰ νὰ σϑδά, 
““Ἡδεῖο οηάς [6 Οτγεδί ὟΝ ἰβάοπι οὗ ϑοϊοιοῃ 
80Ὲ οὗ Ὠαν!ἃ Κιηρ οὗ [5γ86].᾿ 

7. ἘΘΟΙΕΒΙ ΑΒτΊοῦβ. ΤΠ ονϊδῖοβ σοηΞΙ ἀΘΓΔΟΪΥ 
ἔἴτοῖη ἴῃς ΟΥ̓Θοκ, 45 ἄοθβ αἰϑοὸ ὟΝ ἰβάοτῃ :-- 
Ὀοίἢ δθοιηίηρ 845 ἰἢ ΤΠΕῪ ΟΠ] οννεὰ 4 ἀϊβογεηῖ 
Γεασθηβίοη ἔγοῃι ΔΠΥ ον Κποννη ἰη Οτρεκ. 

8. ΒΑΒΚΌΟΘΗ (ἰποϊυάϊήην ΕΡ. ΟΕ ΪΕΚΕΜΥ}. 
Τῆς Ρεβ) ἴο νϑυβίοη Οὔ ΓΒ ἢο ροϊηῖβ οὗ ποίδ ; 
Ὀυΐ 16 ΗΟΧΑΡΙΑΓ ἰ5 τοιλδυκδὺϊο ἃ8 μανίην 
ΤΩΔΥΡΙηΔ] γοδάηρϑ τσ κοὰ 85 ἔγομῃ Τ πδοάοί!οῃ, 
ὙΠ! ςἢ ἴδοϊ 5θεηβ ἴο ἱπΊΡΪΥ [6 οχίβίθηςσε οὗ ἃ 
Ἡεῦγτον οτρίπαὶ ἴοσ ἴη6 Βοοῖκ. ΤῊΪ5 ἰαϊῖοσ 
γογβίοῃ μ85 θη ργϊηϊεά ὈγῪ Ὦγ, ΟογΔη] ἰἢ 
8 “ Μοπυπιοηΐᾷ 5. εἰ Ρ.,᾽ (οπὶ. ἱ. ἔδβε. ἱ.Ἅ 
Τῆς ϑγτγίας “ 1ϑὲ Ερίβι|6 οὗ Βαγιιοῖ " 15 416 
ἀἰδιίηςι. [{ ἰ5 ηοῖ ἑουηά ἴῃ ΟΥ̓́ΘΟΚ, Δηὰ 56 618 
ἴο πᾶνε θθεη Ἵχίγαςοϊθα ἔγοπι ἴπ6 “ ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 
οὗ Βαγοι" (πιοπιοηθά δῦονθ ἀηῆοηρ ἴῃ 6 
Ἑσοηΐϊθηῖϊβ οὗ ἴῃ6 Ατηδγοβίδῃ Ῥοβῃϊτῖο), ἴῃ 
ψΠςἢ [ἴ 15 ουηά νυ] ᾿πηηγαίογιαὶ νατδί!οἢ8 : 
ΟΥ ῬΟΙΠΔΡ5 [ἢδὶ Α 56 ΤΏΔΥ πάνθ Ὀεθη 
ἃ Ἰαῖεγ ΟΥΚ ἴῃ ἡ ΏϊοΝ [18 ΕΡΙ 5116 νγνὰ8 1ῃ- 
ςογρογδίθά. 

9. ϑΟΝα ΟΕ ΤΗΞ ΤΗΒΕΕ ΟἬΙΓΌΒΕΝ. ΤῊ 5 
βίδηάβ, ἰη Ὀοΐ νουϑίοηβ, 85 ραγῖ οἵ Ὠ δηϊεὶ 11]. 
ΤΠἼΘ οἹάοΥ νϑυβϑίοῃ 50 (Δ ηΓ4}}}7 ἀρτθοϑ νυ ἢ 
[αἱ οὗ Τ πβεοαοίίοη 48 υ5114}}Υ σίνθη ἴῃ Οὐθοκ 
ΒΙ0165. ΤῊ ἰαῖοσ νογϑίοη 15 ᾿ἰ[ γα γ γοηάογεὰ 
ἴσχοι 186 Οτρεηίδη (50-ς δ] εὰ ϑερίυδρί πη) 
ψουβίοη, 845 βίυθη ') Οοά. Οδϑίδηι5. ὍΤῊΙ5 
ἀφτεοηθηΐ οχίθηάθ τγοιρὴ [Π6 ψ Ποῖος οὗ 
[αῃῖθὶ, σδηοηϊοδὶ ΟΥ ΔρΡΟΟΙΎΡΠΑ]; δηὰ τῃς 
5} ϑοτ ρ Οη οὗ ἴ86 (ἈΙιδίαη Οσόεῖκ Τορν 18 
ννοσα ἴον νογὰ [6 βατὴθ 45 [δἰ οἵ [5 ϑγγίας 
- ννυτιδη ΠῸπιὶ ἰἢ6 Τοίγαρία, ννἤθηςσθ αἰ5ὸ 
ἴἴ ννᾶ8 Το] ]αἰοα." Α5 τοραγάβξ [15 ϑοῆρ, δηὲ 
16 ῬΥΔΥΘΙ ῥτγοςοθαΐϊηρ, [6 ἴνο Οτεοκ ἰοχίβ 
ΔΡΤΘΟ ΟἸοβοῖν, οχοθρὶ ἴῃ νοῦβος 22-λδ, 46-51, 
νθογο (ῃ6 ΓεΕΙΓΑΡΙΑΓ Οσεεκ, δηὰ (Π6 ϑγτίας 
ἕο] οννίης ἴἴ, ἀγα []]6Γ.Ψ 

10. ϑύδβαννα. Τῇδ οὔβὲ οὗ (15 Βοοκ ἰ58 
ΡΟσι αγ. Νοῖ ΟΠΪΥ ἰ8 ἴπογο ἃ Τοίγδῃϊαγ ἰοχῖ, 

έ 



ΧΙνὶ 

δίνοη ἴῃ (οὐ, ΟΠ 8. δηα τοηάδογοά ἴῃ [δ 6 
γογϑίοη οὗ Ρδι], ἀϊβεηςῖ ἔγοπι ἐμαῖ οὗ Τθο- 
ἀοζίίοη, Ὀιϊξ {ποτα 185 ἃ ἀουδὶς ϑυτίδς ἰοχῖ, 
ψοἢ τηυδὲ Ὀ6 ((ηὴ ραγὶ δί ἰθαϑὶ) οὗ γρτεαδῖ 
Δ 4 γ. Ετσοιῃ τῃ6 Μϑ. ποϊεά Ὁγ Ν αἰΐοῃ 
“Ῥος.," πὸ ργίηϊεὰ ἴῃ 8 Ῥοϊγρὶοῖ ἔνο 
ὙΟΥΒΙΟΠ8 Οὗ 115 Βοοκ,---(ἢς ἤγϑὶ (4150 σοῦ- 
ἰαϊηθα ἴῃ ἢ15 “" [058.᾽) [Ὁ]ονίηρ ῥγεῖΥ οἸΟ56 Ὁ 
οἡ Ὑπμοοάοίϊοηβ ἰεχῖ, ἴπΠὸ ϑδοοοηὰ νδγυϊης 
ἔγουῃ ἴἴ ηοΐ ΤΉΘΓΕΙΥ ἰῃ ἰδησυαρα Ὀυΐ ἴῃ 5υὃ- 
δἴίδῃςο, ἴο δ: ἢ ἃ ἄσχτοο 85 ἴο διηουηΐ ἴο ἃ 
ἀϊξεηςΐ τοσθηβδίΊοθ, Απηά, ἴο δά ἴο [6 σοπ- 
ὈΙΙςαἴίοη, {[Π6 ἀποίεπὶ τοχί οὗ [πΠ6 Απιθγοβίδη 
Μ. 56θεπὶ ἴο Ὀδ ἃ (ομργοϊηϊδα Ὀεΐννεθη 
τῃ6 ἴνο: ἔογ ψνῃ1}]6 118 ἤγδί 40 Ὑθῦβθβ ρῦθδ 
ἢ τὴς ἢγδί οὗ 1Π6 ἴννο ρίνθῃ ΟΥ̓ ὟΝ αἰΐοη 
ἴγτοπὶ “ Ρος.," [Π6 πρχί 1ὸ ΡΑΥΓΠΥ ἄρτοα δηά 
ΡΑΓΕΥ ἀἴβαστοα ψνΒ ὑοῖῃ : δηὰ ΠΠῸΠὶ Ὁ. 51 
ἴο Θηά ἰἴ ρἶνοβ ἴῃ6 ἴοχί οὗ ΝΥ αἱϊοη᾽ 5 ϑβεςοπά 
γεγϑίοη. 15 νογβίοη ἈρΡΡΘΔσΒ ἴο δὲ 4 ἰδίεγ 
ΤΕσοηϑίοη [πη ἴπθ ἴογπιεσ, δα ϊῃρ ΠΙΔΠΥ 
ἀοί4:15, δηὰ οχρδηάϊηρ σοηϑίἀΘΥΔΌΪΥ (ἴῃ τἢ6 
ἰδί(οῦ ραγῖ, [πουρὴ ποῖ ἴῃ {Π6 δα! οσ). Ὁ τ. 
ννεβίοοῖ 5 οριπίοῃ τμαῖ [ῃ6 ϑιιδδηηα δῃηα Βεὶ 
αηὰ (16 Ὠγάροη οἵ Τποοάοϊϊοη ἅτ πιαγκοά 
ὉΥ “ἱπιρτονεπηθηΐβ ἴῃ δἰγ]Ὲ δηά ἰδησιᾶρε᾽ 
οἢ {ἢ ΠΧΧ. ((μιϑβἴδη) νογβίοῃ, δηά “" ςοπίδ! ἢ 
Ἰαγγὸ δ τοηϑ νυ: ςἢ σοπιρεῖα δηά θπὈ6}}15ἢ 
1ῃ6 5ἴογυ," ὁ 18 ὙῈΥῪ ὀρϑῆ ἴο αιιοβίίοη, δηὰ [16 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ΟΡίηϊοη τηΐρῃΐ νυ] 6 πιαϊπίδι θά, 
Βυῖ 1Π4ἰ [ῃ6 βοσοηά ϑυτίδο γϑγϑίοη οὗ ϑδιι5Δηη 8 
68. Δη 6Π10 6} 15ῃθ τὰ ΘηΪαγροα σϑοδηβίοη οὗ 
τπδῖ οὗ Τποοάοιζίοῃ, ΟΥ̓ οὗ δὴ οἱάθσ οτὶ βίηδὶ) 
ἀπ άεσγίης Τ πεοάοίίϊοῃ, 5εεπὶ8 σογίδιη. Ὅ 18 
Β6σοηά νουβίοη 15 μοδάρά ἴῃ “ Ῥος., [6 “" Ἡδγ- 
κἰείδη ;᾽ δηὰ βοϊὴρ ᾶνο ἰπογοίοσο δοςγ δὰ 1 
ἴο Ῥαὰὺ] οὗ Το]14᾽5 σοπίειηρογασυ, Τ᾽ Ὠοτηδ5 οὗ 
Ηδτκεὶ, τη6 τεϊγδηϑίδίου οὗ [ῆς Νὸν Τοϑία- 
ταθηΐ πο δγγίαςο. Βιιῖ ἴῃς ᾿πίογηδὶ ουϊάθησς 
18 416 ἀραίηδῖ 118. ΤῈ νογβίοη Ὀεδῦβ ὯΟ 
ἴγασα οὗ (6 τηδηηργίϑπι οὗ ΤΠοηηδ5, ἡ ]]ο56 
αἰπὶ ἰΐ ννὰ8 (ἸΚὸ [Παΐ οὗἩ Ρδι}) ἴο ἔογοε τῃς 
ϑγχίδο ἱπίο δγίίῆςϊδὶ σοηίοστη υ ἢ τῃ6 
ΟΥθοκ. Αηά [δε ἕδςϊ ἀδονε ποῖςα, [παῖ ρᾶγῖ 
οἵ τῃ}58 νεγϑίοη 5 ουηὰ ἴῃ ἴῃς Απιδτοβίδῃ 
Ῥεοσμϊτῖο, ἰ5 σοπο  υβινο οὐ [ἢ 54Π|6 5146; ἔοσ 
(μα Μδ5, ννὰ8 νυϊ(εη ἴῃ ἴπε ὅτ ΠΕΠίΌΓΥ, 
ΜΠ ογοᾶ5 Τ Ποπιᾶβ 15 Κηονγῃ ἴο ἤᾶνθ πηδάθ ἢ]8 
γουβίοη οἵ 6 Νεν Τοαβίδπιοηΐ ἴῃ 616. 

Σ᾿ ΘΠ 5. ὁ Ὠο(ἰοπαῖγ οὗ ἰἴς ΒΙ0]ς,᾽ νοΐ. ἱ, 
Ῥ. 396. 

ΘΔΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΟΌΟΚΓΤΙΟΝ. 

ΤῊΣ οὨϊοῖ ροϊηῖβ Ῥδου αγ ἴο (818 βεςοηΐ 
ΤΟσθηβίοη ἃ76:--(1) [8416] 15 2αυείο γέαγ: 
οἷά [στὉ.ῦὃ1, 45]. (1) Ηεϊσδπα (ἴπ ἩδΘΧΔΡΙ. 
ΟΠ εἸς45), ϑιιβαηηδῖβ ἰδίου, 15. ἃ 2γίδε: [. 2]. 
(3) 88:6 δ48 νι πάγαννη ἔγοτη εοηήσαί γος 
ἰαίΐοης ΜᾺ [οακίὶ ΠΕΡ δυθθαπα νυ. 47 
4) ΤῊ σγπασορσμο 15. μο]ὰ ἐπ ἐῤεῖγ οι [Ὁ.]. 
Ὁ ΤΙ εἰάοτβ δῖ παριοὶ Απιά δά Αδὶή 
τ. 5]. (6) ΤΟΥ 8416 υι502}}} βίγ]θὰ “ σγιμδεγε 
9 ἐρὲ τγπασοριε᾽" [. τό δηάᾶ ρα.εν»ι; Οςο, 
“ ορίς ν᾽ ῥγχίοσις, ὦ. 41], ΜΏεΓΘα5 ἴῃ ἢ οἴποῦ 
ΝΕΓΞΊΟΠ5 [ΠΟΥ͂ ΓΘ τη ϑαΪν ἀθβουι θεὰ 45“ οἰ 5,᾽" 
ἀν ῃι ἢ ἘΠῚ ἴῃ 1}}15 τοσθηβίοη 5 ἔουπά ΟὨΪΥ ἴῃ 
νυ. κ΄, 54. (7) ΤΒεῖὶγΓ γσογὲ 10 υἱοακίηι)ἶὋ 
δομτε 18 ἴπ8 ἀοοουηϊοα ἴογ [υ. 6]. (8) ΤΟ 
ἀεσμαΐίοη ἰΒ ἰαιὰ ὀεΐογε “ἐδὲ ἀγπαφοσιο 
“. 28 δῃά τὩγουρμου] ἴῃ (ἢ]ϊ5 δηὰ ἴμ6 
οχαρίαγ; διιῖ ἴῃ (ἢς ΟΙΒΘΙ νοσϑίοη, ὑὈεΐοσε 

“{ῃ6. ΡΘορΙίθ," ὄχοορί ἴῇ συ. 41. (9) 886 18 
εῤαϊπεά [Ὁ. 27]. (10) Αἴοῦ ἐῤγες ἀκ} 586 18 
Ὀτοιρπῖ ἴο {Π{|4] [υ. 281, ποῖ οῃ ἴδ βαπη6 ἄγ, 
ἃ5 ἴῃ 1Π6 ΟἿΟΣ νεγβϑίοηβ. (11) δοπίδηςε 18 
Ραβϑοὰ δἱ ἴπ6 μίπέδ δον [Ὁ. 41). (12) 5116 
15 ἴο δὲ “ἠοπεά [|6.7. (13)  Δη16] ἀδοΐαγεβ 
ὨἰΠΊ56 1 4 ῥγοῤῥεί [υ. 48]. (14) 4“ εϑαὶγ ἰ5 
Ὀγουρπΐ ἔοσγ πὶ ἔτοπι [ῃ6 Ὑ Τϑδβιγυ, θυ ᾿ς 
ἄθο]η65 ἴο 5ἰῖϊ [νῦ΄. 5ο, 51].- (15) ΤΠ παρρϑ: 
9 1δε ἱγεες αἰβονυ ἴτομῃη ἴἢοβθο ρίνθη ἴῃ [Π6 
ἔοστηοῦ νογβίοῃ, ἀπά τ(ἢς Ηδχδρὶαγ ἀ1 ἔπ τς ἔγοτ 
οι [σνυ΄. 54) 53]. (16) Τα πυϊάίομς σοη- 
ἐγασὶ ἄγαννῃ ἴῃ ἴπ6 ΟἾΠΘΙ γϑγϑίοηβ, Ἔβρθοίδ! ν 
ἴῃ ἴΠ6 ΟΥ̓Δ ΠΑΓΎ οπο, δοΐψθοη [ῃ6 ἀδυρηίογϑ οὗ 
ΤἸυάδῃ δηὰ τῆοβο οὗ [ϑ5γδεὶ, 15 ἰδ ουΐ [σ. 57]. 
(17) ΤἼῆΘ ςοποϊυάϊηρ, δοηΐθηςσθ, σοποογη πᾷ 
ἀπ ἢ ΞΓοαυίη ζαριο, 15. τοῦοἢ δηϊαγροα 
υὖ. 64. 
[ ΟΥ̓ [656 ρΡοϊπίβ ἴῃ ἢγϑὲ δηὰ ᾿ᾳϑῖ Ἰοοκ {κ6ὸ 
1ὴ6 τόβυϊξ οὗ 4 ΕΟμηβίδη τοπδηάϊηρς (ΟΡ. 
ϑῖ. 106 1, 42, 52). ΟΒΒΙΘΙΥ [6 β8ᾶΠι6 τῇδῪ 
6 καἰά οὗ [6 τηῃϊγά, νος ϑανοῦσα οὗ (πε 
Ἀ5ΟΘΓςΙστὴ οὗ βοιὴς βεςῖβ οὔ [πε δῦ] Οδιτγοῇ. 

ΤΠἼΣο ρὲ οἵ ἑευείνε ἰ8 ἀβϑϊ ρῃεά ἴο [ζδηῖοὶ ὃν 
Ιρσηδίιις, “ Αἀά Μαρη. 1. δηὰ ΟΥ̓ διι]ρίου8 
δόντι,  Ηἰ5ι. ϑδογα, 11. 1. 

11. ΒΕῚ, ΑΝῸ ΤΗῊΗΕ Ὁ ΒΑΟΘΟΝ. δ6ο Ϊα5ῖ. 

12. ΡΒΕΑΥΕΒ ΟΕ ΜΑΝΑΒ5Ε5. 5 ἔουπά ἴῃ 
ἃ. Ρατὶ5 Μϑ. (Δης. ἔοπάβ 2, Βιδιϊοῖμ. Ναῖ.). 
866 Ζοίεοηθογοβ “ (δἴδ).᾽ Ρ. 5. [Ιζ 566 1}85 
ΠΟΥΟΣ ἴο ἢανα Ὀδοη Ρυϊηϊεά. 

11, 14. 1 Ὧηά 2 ΜΛΟΟΑΒΕΕΒ. δ6ε ἀῦογο. 



ΑΡΟςΓΒΚΥΡΗΑ. 

ΤΗΕ ΕΙΒΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΞΌΒΑΞΚ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ 

8 1, ΤΊΤΙῈ ΑΝῸ ΒΕΟΕΈΡΤΙΟΝ - - Ἷ 
817, ΕΟΒΜ ΑΝῸ ΟΟΝΊΕΝΤΞΒ Α . 6 

81. ΤΙΤΙΕ ΑΝῸ ΒΕΟΘΕΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
ΝΟΕΚΚ. 

ΤΗΞ Πάτης δηα ροβιτοη δϑϑὶσηθα ἴο 
[815 ὈοοΟΚ μανα ναγτθά δἵ αἰθογθηῖ 

ἄπιε5. [Ι͂ἢ οὖσ Αὐυϊποτιζοὰ Ν δ βίο, 85 ἴῃ 
ἴῃ6 σδησνδῃ ΝὮΙΟἢ ργθοθαθα 1, 11 15 οα]]δἀ 
[δε " ΕἸἰγϑὶ Βοοῖκ οὗ Ἐβάσαξ, δπὰ 15 ρασβδά 
αἱ ἴῃς Ππεδά οὗ ἴῃς Αροοσγρῆδὶ Βοοῖκ. 
Βυξ ἴῃ ([Π6 Ἰ158 Ἰηβεσίςξ ἃ 1ῃ τῃς βἰχίἢ 
Αστοϊθ, 1 15 οδ] δὰ τῆς “ Τηιτᾷ Βοοῖκ οὗ 
Ἐϑάτγαβ.᾽ ΤῊϊς ἀπ δυθηςσα σοιτεϑροηά5, ἴ 
ἴῃ τηδίη, ἴο ἴμαἴ ορβοσνϑά ἴῃ ἴῃ 6 διτδηρθ- 
τηθηϊ οὗ ἴ[ῃη6. Οτεοὶς δηᾶ 1,Αἰὰ ΒΙ0]65 τὸ- 
βρεοϊνεγυ. [Ιη ἴῃ ΙΌΙΙΆΕΙ, 5. 1 ταν Ὀ6 
ΜῸῈ}} ἴο ΤΟΠΊΑΙΚ αἵ ἴη6 ουϊδεῖ, ὈΥ “ ΕἸχϑί 
οὗ Εβάγας᾽ 15 ἀδηοίεα [ῃ6 ῥγεβεηΐ Αρο- 
ΕΥ̓ΡΠΔ] Βοοῖ,, δῃᾶ Ὀγ " ϑεοοηά οὗ Ἐξαάγαβ᾽ 
ΟἿΤ σδῃοηΐοαὶ ΕΖτα δηὰ Νεποιϊδῇ ἴο- 
δεῖθοσ. 

[0 Μὴ] Ὅς σομνεηϊθηξ ἴο ἴτᾶσα ὈΣΙΕΗ͂Υ 
[86 σἤδηροβ 'ἢ Ὠδη6 δηὰ οσάθγ, 5 [86 Ὺ 
ΔΡΡΘΑΣ (4) ἴῃ [ἢς οἰάεοὶ Μϑ5., (ὁ) ἰῃ 
ἐαγΐγ Μ᾽ εχβίοηϑβ, (2) ἴῃ 1ἰ5ῖ8. οἵ Οουμοῖ!, 
(4) τὴ ῥυϊηίϊθα βαἀϊοηϑ. 

(4.) πῃ ψβδαῖ ννὰϑ θε]ονεα ὉΥ 115 ἀϊ5- 
ΓΟΥΘΙΟΙ ἴο δὲ [6 πιοδῖ δηοίθπὶ Μϑ. οὗ 
ἴὴ6 ατεεῖκ ΒΙΌ]Ὶ6 Κποόνῃ, ἴμ6 Οοάοχ Ετὶ- 
ἀεποο-Αὐρυβίδηυβ, δηἃ ϑιμαϊσυβ,. [ἷΐ 

1 Τα ἢτβῖ πδπιθ γὰ5 ρίνεῃ ΕΥ̓͂ τ. Τίβοβθῃ- 
ἀοῖ ἴο ἴδ ἀείδομεὰ ροτγίίου, οοῃβίϑιίηρ οὗ 
43 ἰεανεϑ, ἀϊβοονεγεα ὮΥ Ὠΐπὶ ἴῃ 1844, ἀπὰ ρυῦ- 

“442οες.---- οί, ἢ 

ΒΑΘ 

δ ΠΠ1. ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝῸ ὍὌΞΘΙΟΝ " 8 
8 ΙΥ. ΑΘΕῈ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΆΚΞΗΙΡ. ᾿ Ιο 

ῖ6 οί ἰουηά, Ὀὰξ ΔΡΡΑΓΙΘΏΠΥ 50. ΟὨΪγ 
[Ὠγουρἢ τῃ6 ἔδιυξ οὗ ἃ ᾿γαμβοῦροσ. ΤΟ 
ΟΙΤΟΥ 15 50 Β:ΠΡΊΌΪΑΙ ἃ ΟἹδ 845 ἴο ἄδθβεσνα 
ΟΠ ΟΙηρ᾽ ἰὴ 5οπ16 ἀείαι, ὙΤὨδ ρᾶτί οὗ (6 
Μ5. Κηονῃ 85 ἴῃ6 Επαοσοο- Απρυξίαηυ5 
θερῖη5 ψ 1 [Π6 υΐτα πυυη οτεά Δ (35), 
δὰ Ὀθαῖβ δὲ ἴπ6 ἴορ οὗ 6 ἢχβί ρᾶρα 
[6 Βεδάϊησς εολρᾶς β., οἵ “ϑεοοηά 

Βοοῖκ οὗ Ἐπάταβ.᾽ Βιι, ᾿πηϑιθδά οὔ Ἷσοη- 
ἰαϊἷηρ [15 Ῥοοῖΐς, ἴῃς ἢτγβε ἴουσ ᾿ϑᾶνθϑ, 
ἀονψῃ ἴο ᾿ἴπ6 26 οὗ [6 ἰουτί σοΟ] ἢ 
ΟἹ ᾿ἰεαῦ 4 ψῶτο, ατὸ 81|δὰ ἢ ἃ ΡοΥ- 
ὕοῃ οὗ ἴ)6 ΕἸγϑδὲ Βοοῖϊς οὐὔ Ομ τοηίο]θ5, 
ΧΙ. 22--ΧΊχ, 17. [ἢ 186 τᾶ αϊ]α οὗ [μα 
ἴΐηθ, νι Πουδ ΔΩΥ Ὀσθαὶς οὐ ἀἰνιϑίοη τ ἢδῖ- 
αΥ̓Θσ,  (Π)6 ἰοχὶ ρᾶ5565 οἡ ἴο ΕΖγα Ἰχ, 9, 
δῃηὰ 15 ςοηϊπηϊοδα το ἴΠ6 Θηά οὗ ἴῃ6 σάῃηο- 
ὨΪς4] ἘΖτα. ΤΠ ῬΟΟΚ ν᾿ ο8]}] Ν μου ϊδῇ 
[Π6η βιοςοοᾶθ, ἢ πο ποτ Ὀγθαῖ [Δ 

᾿ς θα ἴπ [οϑίτηλϊα ἴῃ 1846. ΤῆΘ τορὶ οὗ ἴδ6 
Μϑ., ποῖ οδίαϊποα 111} 1859, νναβ Το] δὰ 51ηδὶ- 
ὩςαβΒ. Τα Ῥεβου]ασ ἀείεοϊ, τγείεσγεά ἴοὸ ἱπ ἴδε 
ἴοχῖ, 5 ποιϊςοὰ 1 ἴη6 Ῥτοϊοσοιήίεῃα ἴο (δ6 (οά,͵ 
Ἐτα.-Αὐρ΄., Ρ. 14; δῃά αἷξο ἴῃ ΝΥ δβίοοι δ " Β1016 
ἴῃ ἴῃς Δ ΑΡΡ. Β, Ρ. 307. 

1 ον αὔσχυρῖ δπὰ ππεχρεοϊοα (δ ἰγαπβϑὶ Π0ἢ 
5, (δὴ ΠαγαΪΐγ Ὀ6 υπάεοτείοοα, ὀχοερῖὶ ὉΥ ἃ ἰγᾶῃ- 
βοιιρί οὗ [6 δοῖυ] 11π65 :--- 

ΔΟΆΛΣ  ΚΔΙΕΠΟᾺΕ 
ἈΛΗΓΕΙ͂Δ  ΟΠΚΟ 

σπῆετα ἰδς Ιαβὲ ποτά, ΚΟ (κύριος), ἰδ ἃ ποτὰ ἴὰ 
[δος τηϊάἀϊς οὗ Εζτγα ἰχ. 9. 

Β 



2 ἹΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ταί οἵ ἃ βἰηρὶε ᾿'η6. Α ποῖς ἴῃ ἃ ἰδίεσ 
μη, αἱ τλ6 ἔοοϊ οὗ {πΠ6 ἐουσίῃ σοἸυταη 
οὗ [ῃϊ5 Ἰοαῇ 4 συδτο, ς4}15 αἰἰδδ οι ἴο ἴῃ 6 
ΟΙΓΟΓ οὗ “1ῇες βδενθὴ ἰθᾶνθβ ΨὨϊοἢ δΓῈ 
τοὐυπάδηϊ δηα τὰ ποὶ οὗ Εβάσγας." Οἵ 
[656 βονθῇ, ἔνθ οδὴ πον ὉὈ6 δοσουῃίοά 
ἴοτ, Όγ ἴῃ6 ὅτϑίῖ ἔουτ οὗ ἴῃς (οάεχ ΕἸΠα.- 
Αὐυρ. (561 Δηα οἠδ δα οὗ Ὁοάοχ δἰηδὶῖ., 
οοπίδιηϊηρ 1 ΟὮγ. 1ἰχ. 27---χὶ, 22, ψὨϊοΝ 
Ιηυ5ῖ μάνα βίοοα ῃοχὶ Ὀοίοσταε 11 ; δηὰ 
Ταγῃοσ, ὈΥ σοπηϊτηρ 16 1Ἰη65 τα αι 51ζ ἴο 
811 τῇς ρίνεῃ βράᾶςθ, 1 τυ ὃς ἰηξεττοα 
ἴῃαιῖ ἴῃς ἤγϑι ἰϑαΐ τηυϑδὲ ἤᾶνα Ὀδρυη αἱ 
δοηθ ροϊπὶ ἰῇ 1: ζβτοῃ. νἱ, Ηδά (ἢς 
Βενθη ἴθᾶνθβ, οὐ ἴῃς οἵδεοσ δαηά, θβεη 
ΒΙ1οἀ νι (Πεῖσ Ῥσοροῦ τηδίζοσ, τεσ κοῃῖηρ 
Ὀδοκ ἴοι ΕΖτὰ (2 Ἐϑάτδβ") ἰχ. 9 αἵ 
Ἰὴς 26 οὗ ᾿ἰεαῦῖ 4 συῶϑο, δια δϑϑυτϊην 
1 Ἐκξάγας ἴο ργεοβθάς, [ῃ6 τοὶ οὗ ἴῃοϑα 
ἴεανεβ ψουἹα αν Ὀδρυη ἀρουΐ τ᾿ Ἐβαγαϑς 
νι. ΒΥ οδδβεγνίηρ (μαΐ δας οὗ [ἢ656 
Ῥαϑϑᾶρεβ, : Ἐβαγαϑβ Υἱ]]. τ δῃηᾶ σ (ἤγσγοῃ. 
Ψ]. 4, Ὀερίη5. ἃ ρεηθα]ορΊο4] ]15ῖ, ἴξ Ὠα5 
Ὀδοη ἸΏΡΘΩΙΟΊΞΙΥ οοῃ)οοίυτεα ἴμαΐ τῃς 
δοῖῦ 6 ἯΠῸ πιδάς (ἢ6 τηϊσίακα “ Παᾶ θδθη 
Ιε4, ου τοδοηϊηρ ἴῃ6 Ρεάϊστοα οὗ ΕζΖτγα 
ἴῃη τ Εξάγαβ ν1}}. σ«, ἴο σϑίοσ Ῥαοὶς ἴο {16 
ϑεηθδίορυ οὗ 6 ΗἸΡῊ Ῥυθϑῖβ ἀοόννῃ ἴο 
ἴὴῃὴ6 Οαρίνν ρίνθη ἢ τ (ἤτοῃ. νὶ. 4- 
15, ἀπα (δὴ ᾿ηδανογοηγ Ρῥτοσθθάβα 
ἴο ᾿τδηβοῦῦα ἴῃδὶ ραββαρὲ δηὰ Ψῇαϊ 
1Ο]ονοα :" τῆυ5 Δ]ΠἸὴρ ἴῃς βδενθη ᾿θᾶνας 
δίϊοσ σ Ἐξάγας νἱῖ. νι ἃ σαροῦτοι οἵ 
Ῥατί οὗ 1 (ῃσοῃιοϊοβ. [τ ΤΥ ἴυ5 Ὀς 
{ΑΙΤῪ Ῥταϑυηθα τηαῖ ἴὰ [ἢ6 διομεῖγρε 
ἤτοτὴ ΜὨΙΟἢ (οά, ϑ᾽ηδῖῖ, τνὰβ Ἰτωση αἰεὶ 
ἀεγηινοα (ἤετε 5 ἃ αἶγα ΟΥ̓ ΣΟ]] σοηῃίδιη- 
ἴηρ τ Εβάγαβ ν}}}, 1--- ΕΖτὰ ἴχ. 9 ; ἰπϑῖεδά 
οὗ ψΏ]οἢ ρογίίοη τἴῃ6 ἘΙΔΏΞΟΠοΓ ἰηϑοσίθά 
ἴῃ6 ῥάᾶββαρὲ οὗ α (βγοῃ. δαυναϊεηΐ ἴῃ 
διηουηῖ ; ἀηά (ἤξη, τΑΚίηρ ὉΡ ἴῃ βεοοη 
ἢδ ψουὰ ἤανα σοιης ἴο, 1 τίρῃῖ, ψϑηῖ 
ΟἹ 80 ὈΠΙΠΟΪΥ ἃ5 ἴο τρὰκα τῇς ἰτδηϑὶ- 
ἴοη ἤοτ τ (τσοῃ. χὶχ. 17 ἴο ΕΖτᾶ ΙΧ. 
9 ἴῃ [6 5απὴ6 1ἴπ6, αηα νιῃουΐ τῃς Ἰοαϑβί 
Ἀϊηΐ οὗὁἨ Δ ἀϊϑοσαϊίοη. [ἢ ΔΩΥ 6856, 
[ῃ6 ΡῬΡύδϑθῆος οὔ ἴῃ6 τ1ἰ|6 " Εβάγας Β᾽ 
ΤΩΔῪ 6 ἰἌΚΘῺ 85 Ἰηα!οαίηρ [6 Θχὶϑίθηςθ 
οὗ δὴ " Εβάσγας Α, 

δ Ἐὸὺν ἴπ6 σοποϊυβίοθ ἰῃπ8 ἄγαννῃ 1 8 [1ῃ- 
ἀονιςὰ ἰο ἴῃς Καν. [ὁπ ανγπη, Ὠ.Ὁ., Ατσοῖῆ- 
υσθορ ΚΙιηρ᾽5 1,δοϊιγοῦ ἴῃ Ὀ νη ΠΥ ἴῃ τῆς {[7η]- 
ψεγΒΥ οἱ υ Ὁ]1π, νμο 1)α5 αἶϑθο τηοβὲ σουσίουβὶ Ὺ 
ΑἸΙρυνθὰ τὴ ἴο δσιοἢ ἰ}}}15 ἢγϑὶ βεοίϊΐοῃ οἵ ἴῃς 
Ἰηίτοάποίίοη ΜΙ βονοσαὶ οἵδε ῦ ποίες ὑγεραγοά 
ΌΥ διιηὶ ᾿ 

Ιῃ ([δ6 ναϊοδῃ Μ5. (ζοά. Β) (ες Ῥοοκ 
15 ἰουηά 845 " Εξάτας Α, δπά 15 [Ὁ] ον δὰ 
Ὁγ “ἘΕξάτγας ΒΒ, ἔπαὶ 15, οὐὖσ Εζια δηά 
ΝΕΒΘηλίαἢ ἰοροίμοσ; τῃ6 ἀϊνιϑίοη Ὀ6- 
ἴνθθη ἴθεθα ἴὸ Ια Ὀοοῖβ Ὀοίηρ 
ἰηἀϊοδίεα ὈΥ ΠΟ πῆογα [Πδῃ ἃ 5π14]}} 5ρᾶςς 
ἴῃ [ἴῃ6 βαηθ ᾿ἰἰη6.} ΤὙμ6 ἴῃτθα βιαμά 
Ὀεῦνεθῃ ΟὨσοηῖοϊες δηὰ Τοῦι. [Ι͂Ὼἢ τΒ6 
ΑἸεχαημάτιης Μϑ, ((οὐ, 4) τ Ἐβάγαβ 15 
ἰουπα υπάᾶοϑγ (6 Βεδάϊησ οὗ οἴερενσςο 

(ὁ ἱερεύς, “ὙΤΩ6 Ῥχγίδϑι"), θυϊ δι βοθοὰ 
εζρᾶς δ. [115 [ο]]ονθά, ἃς ἰῃ (6 

ἰοττθτ ἰηβίδησο, ὉῪ εζρᾶς ΒΘ (Εξζιὰ 

δρἂ Νεβεηλῃ), μανίην [15 {1116 ἴῸσ 
5. οοπρΡίου, θὰϊ Βεδαθά ὁ ἱερεύς, ἃ5 ἴῃς 
Ῥίθνίοιβ ὕοοκ νᾶ5. ΤὮῈ τἤσγεε ίαπά 
Ὀεύσεοῃ 01} Δηα Μδοολρθοθ. Γῆ 
αἰϊνϊϑίοη Ὀεΐνοο [Π6 ἴνο ρᾶγίβ οὗ " Ἐ5- 
ἄταβ Β᾽ 15 ἤΘΙδ αἷ5ὸ τἸῃᾶγκεοα ὈῪ ὯΟ ΠΊΟΓΕ 
τὴ ἴῃ6 Ὀερὶπηϊηρ οὗ ἃ ἰγοϑῇ 11η6.2 ἢ 
Ὑ1}1 τὴυ5 θ6 566 [Παΐ 1 ὕνο οὗ [6 ἴῆτες 
ετοαὶ Μῶ5. {δ᾿ ῬοΟΚ 15 ἑουπα, πνιϊμουΐ 
Δηγτ βίης ἴο αἰδρι 5. 1, ἴῃ Ροϊηΐ οὗ 
ΠΔΏΟΙΙΟΙΥ, ἔσο ἴῃ6 ταβὶ : δηᾶ {μαΐῖ 1ῃ 
1(Π6 ΤΟΙ ΔΙ ἸῺ ΟΠΘ, ΟΥ ΓΤαῖΠΘΓ ἴῃ 115 ἀσο6- 
{γ0}6, [616 15 οἰδὰγ δνϊάθησα ἴο βῃθν [παῖ 
1ζ οὔος Ψψὰ5 Ῥσεβθηί. 

(ὁ.) Ἰὼ τῇς Ῥαβϑῃϊίο, οσ οἷά ϑγτίας 
Ψογβιου, ἴἢ6 ὈθΟΟΙΚς νὰβ ποῖ ἐοιιηά, 50 ἔδσ 
ἃ5 σα Ὀ6 ἡυάρεά ἴτοηι [6 Θατ]δϑί οχίδηϊς 
ΠΟΡΙ65, [1 ἀρρθϑῖβ, ἰηάἀδεοά, ἴῃ ϑγτδα 1ῃ 
Ὑγαϊτοπ᾿β Ῥοϊγρίοιί, τόφ7, θὰ Δ Ὧο 
Ῥίδος ἰῇ ἴπαὲ οὗ (δῦγ6ὶ ϑιοηϊα (ΡΑΓΊ5, 
1645), [η6 ϑγτίας ἴεχὶ οἵ νης 15 [ἴῃς 
δα515 οὗ ΒΙΞΠΟΡ δή αἸοη᾽ 5.5 ὑνγαϊῖοη Ὠϊτ- 
561] ἀἄοθ5. ποῖ οἰθαυὶν 5ίαϊς ἔτοπὶ ᾿νῃαϊ 
Βοῦσος ἴῃ6 ϑγῦίδο ἰοχί ἢ6 ῥγηΐθ 15 
ἄγαν ; 5 θὰϊ ἃ ϑὅγγας ποῖς ἰγδηϑαϊθα 

1 ΤΗϊς ἰ5 Ξβστνη ἴῃ [ἢ χοΞὶ πα οὗ Ν γος] Ομ α 
δηὰ (οΖΖβᾷ, Ρ. 607 (οἱ Μ9.), “οἰ. 1. 

Σ ΤὭΔΩΚΞ ἴο ἴπ Ῥῃοϊορταρῃοα [Δοβίπι)ς οαϊιοὰ 
ὉΥ Μτ. Ε. Μαυπμάς Τδοιρβου, ἴῃς βίαδηὶ σῇ 
ΠΟῊ ἴστῃ ον ᾿ψὮδϊ δζὸ δἷΐ Ὀυϊ (ἢς δοῖυ8] ἰσανεβ 
οὗ ἴδε νοπούαῦϊα Μϑ. 1156. “ Ἐξάγας ἃ ᾿᾽ δηὰς 
ἴῃ 1 οῃ (86 τόνοσβε οἵ ἰδαί 172 (3:447). 

5.Α [ἴΞὲ οὗ ἔπεα Ἰαίες ατοεῖς Μ 55. Τσοπίδϊηὶ 
1 Ἐκάγας 15 σίνθη ἴῃ ἘΤ[Σϑο θα “ ΕἸη]οϊϊυῃς, 
ὃ 8, οἡ ἴα δι! που οὗὁἨ Ἡο] 65 δηὰ 1 Ἄσβοβ. 

4 866. ϑοηνοηογ᾽β Ρ᾽ δίῃ [ηϊτοάμποιοη (1883), 

Ῥ-. 315. 
5. Τῃ δὶς Ῥγοΐεσ. ὃ χἱἱ., Ρ. 89, “ἢς Ἰπρυᾶ 

ϑγτίδςα,᾽ ὅζτο., 6 5Βρε8κΚβ οἵ πανί παι ἴῃς μεὶρ 
οὗ ἔους ϑγτίας Μ59.,---ἶννο Ἰεῆῖ ΟΥ̓ Ατο ὈΙσἢοΡ 
1ύῦεβῃογ; οὔβ ΌὈΥ Ῥουοοοῖε ; απὰ [ἢς χςῖ, “τὰς 
τηοβῖ δποίςηϊ οὗ 811,᾽" Ὀεϊοησίηρ ἴο [Πς {ΠπἸνεγϑι 
οἵ σαι αρεο. Μιναϊίοη ἀεβοσίρες 15 ἃ5. σου- 
ταϊηΐηρ 411 ἴῃς ΔΡοοσρθα, Ὀὰϊ ἰπ στρα] ν 
ςοπίαίῃ οἷν [ῃς Αἀάαϊιίοη5 ἴο Πδηῖοῖ. Α οοῃ- 
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ὈγΥ δῖ αἱ ἴῃ Ῥερίηηϊηρ οὗὨ ἴῃς νεσβίοῃ 
βίαϊθς ἰπαὶ 1 ννὰ5 Ἰηδαθ ““δχ (δα: οη6 
1ΧΧ.} 1 Βαᾶ5, μποννανοῦ, Ὀδθὴ ἃβ5ςϑι- 
ἰδϊηδαὰ [Παϊ 1 1ῖ5 ποῖ ἴὰ [6 Αἰτηὑτοβίδῃ 
Μ5. οἵ τὴ6 Ῥαβηϊο, ομα οἵ ἴῃς οΪάοει 
δηα Ὀοδὶ οχίδηϊ δι πουρῇ ταὶ Μϑ., 
Οὐ ΠΟΙΙΒΙΥ δπδουρῃ, σοηίαϊη5 2Ζῃὰ (418) 
Ἐξάσαβ. Αηᾶ, νῇδῖ 15 τοτα ἱτηροτγίδηϊ 
1ΠΔῃ [ἢ}15 ΤΏΘΓΟΙΥ περαῦνα ονάδηςθ, 1ἴ 
Ὧδ5 Ὀδδη ἀϊδοονοζαα τῃαΐ [Π6 ϑγτίας Ἅοιῖ- 
8Ί0ῃ 1ῃ αυ 6510. 15 ἌΚΟΘη οσὰ ἴῃ ϑὅγτο- 
ἩδχδρΙασ οὗ Ῥδὺ] οὗ Το]14 (Α.Ὁ. 6τ1τ6).3 
“1| 15 οἰϊεὰ 845 ἢ15,᾽ δά ἀς Ὁγ. συγηη, ἴο 
ὙΠΟΙῺ 1 οἶα [Π]15 1πίοσστ)δίοη, “ὁ 1ἢ ΟἿ 6 
οὗ τῇὴ6 Νιιδη Μ59. ἴθ τῇς ΒπΕ5ἢ 
Μυβεῦτῃ (Ααἀὰα, 12,168), ντϊτθα ἴῃ τῃς 
δῖ σθηΐυσγ. Αμπά [πὰ ίδεϊ ἴπαὶ Ῥαὰ] 
Ἱπο]υᾶοα 1 ἴῃ ἢ15 νΘΙΘΙΟῺ 15 ἃ 5: Ρ 
ΡτοδιρΌοη ἰμας 1 ψὰ5 δαιηϊίοα ὉΥ 
Οὐρεὴ ἃ95 ρατί οὗ (ἢς Τ,ΧΧ." [Ιἱ ἰ5 ἴῃ 
᾿κδοριὴρ νι (ἢ15 [παἴ νὰ ἀηά ἴη Οὔρεη 
84 αποίδιίίου ἔζομη ἱν. 59 (“΄ Ετοὰ ἴῆθ6 
σοτηθίῃ νυἱοίΐοσγ," ὅς.) ἰὴ ἢ15 “ ΗομΊ]1α 
1χ, 1Ὼ [᾽οϑυδ,, 3 

Ιπ [ἢς ΟΙά 1,ατη ἴ[Π6 ὈΟΟΪΚ 15 αἶ5ο πιεῖ 
πιῖ,6 Ῥεαπηρ (ῃ6 58 Π|6 ΠΔΠ16 δΔη σα]δ- 
Ἐν Ῥοϑβιοη δ8 ἰῃ ἴ[ἢς Οτθοκ ; δηᾶ 1 μᾶ5 
Ῥεδῃ βοιηδίηβα ἰουρῆῃϊ τπδι {1115 15 ἴῃ 6 
ΨΟΙΘΙΟΩ πον ἀχίδηϊ ἢ ΠΟΡΙ65 οὗ (ἢ6 ψυ]- 
Βαῖε.δ Βυῖτῃς ἀϊβογοηςσα μείνῃ [6 ΤΩ 
15 ΔΌρατοεης. 5 ὙΠδη Νὰ σοι ἴο ἰδ 
ΟΙΚ οὗ ὅ8ι., Τοίοηςε, ψα ἢπμά « ἀἰϊδβιμοῖ 
ἀἰϑρι!σθηχδηΐ οὗ τ Ἐβάτγαβ ἔτοτῃ [Π6 Ροϑὶ- 

Ξροϑοῖυς οἵ νατίοιιβ σεδάϊῃηρϑξ ἴγοῃι Ξοὴβ οἵ ἴμεϑὲ 
Μ595., ἀγα ὺρ ΟΥ̓ Ηεῖρεῖὶ ΤΒογμάῖκεο, 15 
ξίνεῃ ἴῃ νοὶ. νὶ. 

Δ Τὴ Ππκὲ τηδηποῦ δ ἴῃς εηᾶ: ““Ηἰς δυΐοπὶ 
ΤΙ δ Ῥγίπηυβ οὶ Εζγο : 4ποπὶ 4ἴὰ Ποη ἱηνθηὶ- 
πιὰ 9» ἐχωηβίαγὶ σὐιβίολ (1.6. ἴἰῃᾷ6 Ῥαβῃῖ), 
«ἀἀεβουι ρϑίσηιβ βεουπάση οὑπὶ ααἱ εχ ΤΧΧ, 
ψεῖβιβ 651." 

2 ἘὺῪῸΣ ἴπ6ὸ ψοῖκ οὗ {πὶ5 Μομορῆηγδιία, 586Ὲὲ 
τ. Ὕτγορε ]εβ᾽ αγίϊοϊς ΝΈΚΒΙΟΝΒ, ΑΝΟΙΈΝΤ 
(ΘΥΕΙΑΟ), ἴῃ “ Ὠἱςοῖϊ. οὗ ἴῃς ΒΙΡ]6,᾽ 111, Ρ. 1629. 

5. ἘΠΟΙΒΟΓα, “ Εἰπ]εϊϊαηρ ἴῃ ἀἰα ΔΡΟΚΙΥΡΉ. 
ϑιμηξοη᾽ (1795), Ρ-. 376. . 

4. Αἱ Ἰοαξί ἴῃ ϑαθαι σ᾿ β γοργεβθηΐαϊοη οὗ ἱΐ, 
ἴῃ Ὠ]ς9 “ ΒΙὈ]οτυπι βδοσοσυιῃ Ν Ἔσβίο νϑῖυβ 1[ἰ8]108,᾽ 
ἄς., 1743-0. 

5. “ΤΠ (οχὶ οἵ ἴδε τεπηιαϊηϊησ Ὀοοΐς5 οὗ ἰῃ8 
να" δαίΐϊπα, ποῖ Βανίηρ Ὀεεη τσενϑεά ὉΥ 
7ετοπιο, ἴ5 τείαϊποὰ ἴῃ Μ95. οἵ ἴπ6 Νυϊραίε.᾽" 
(Ρτοῖ, ΑΚ εβίοοιῖ, ἴῃ αὶ. ΤῊΣ ΝΌΚΟΘΑΤΕ ἴῃ “ ἈὈϊοῖ. 
οὗ ἰ6 ΒΙΡ0]ς,᾽ 1]. Ρ. 1692, Ὁ.) 

5.Α οοτηρατιίβοῃ οὗ τοδάϊηρβ ἔτοτη ἴῃ (οά, 
δυο σοστηδηςηϑὶς (σοπίαἰηΐησ ἃ ἰεχί 5 πΉ} τ ἴο 
ἴῆδι οἵ 1)6 (οά. (ο]Ἱρεγίίηας ψ μοὶ ΘαθαιὶοΥ 
Ξε), 980 [ὯΥ ἂς σοποσόιῃβ ἴπ6 οεγίά Βοοῖ οἵ 
ἘΞάτᾶς, 15 σίνοι ἴῃ ΝΟ Κι αγβ " βάστα Ῥιορβεῖα, 

1803, ΡρΡ. 304 “04. ; 

ἴοι 11 μᾶ5 μιτΠποτίο 6] ἃ, [1 τὰ ὑτϑίαοα 
ἴο Ὠϊ5 νεγϑίοῃ οὗ Εβαγαβ (ΕΖτα) δηὰ Νε- 
Βοηλαῃ, δάαγοθθοά ἴοὸ οπιηΐοῃ δηᾶ 
Ἐοραίδηι5,} 6 β5ᾶγ5: “ΤΟΙ 5. ΔΠηιϊι5 
αϑδὲ αιοα 5θΏρΡΟ 50 {15 αἴαιια τϑβοσὶ- 
Ὁ1Π|5, υὐἱ Ἐπάτα ᾿ἰυταπὶ οἱ ΕβίΠΟΥ νοῦ ]5 
ἄς Ἡδργο ἰταηϑέοσαιη." ΑΠοσ βίδίηρ 
ΨΔΙΟῚ5 ΟὐὈδίδοϊθς ἴο [ὴ6 ρταϊἱποδίίοη οὗ 
{ΠΕ ψ]5}, 6 σομίπιιθ5: ΚΝ ΘΟ συσηυδηι 
τηονοδῖ αυοά πητ15 ἃ ΠΟΌΪ5. ΠΌΘΟΥ δαϊξα5 
δϑῖ ; Ὡ60 Δροοσυρμογιτη τ[ΕΥΓ} οἱ ααυδεὶ 
50Π1}115 ἀεἰδοίθαιγ : απἰ|4 οἴ ἂρυὰ Ηδ- 
ὑτθθοβ ἔβα ΝΠ θα 6 5ΘΙΤΏΟΠ65 [ἢ 
πηυτὰ γοϊτθη σοαγοίδηζϊιγ, δὲ 485 ΠΟΠ 
μαροηυΣ ἀρυᾶ 111ο5, πες ἀθ νυἱριηξ- 
αυσίιπογσ 56 }10.5 5 ηΐ, ργοσ] 4] ]θηα. 
51. αᾳυϊς δυΐοτι ϑερίπαριηΐα νοῦὶ5. ΟΡΡο- 
Βιογι Ιηϊογρτγοίθϑ, αυόσ ΕΧχοιρ Ασα 
γαγιείδϑ 'ρ58 ἰδοογαίδ οἵ ἰῆνεγβα ἀειηοη- 
βίσαῖ, ἢθο ρῬοΐίεϑδί υὔαυθ νϑππὶ 4556 
αιοὐ ἀἰϊνοήξυγα δϑῖ, τα ουπὶ δα Ἐνδῃ- 
85.6114,᾽" ἄς. 

[ῃ [ἢ15 ραϑϑαρθα ἴὔχεα ροϊηΐβ 5ῃου]α Ὀ6 
ποίςεά: (1) ἰπαϊ 7 Θγοπλα, ἴῃ ἴΠ6 βειΐθησα 
Ιαϑῖ χιοίδα, Δρρθᾶϊβ ἴο ἃ]]οὁν ἰῃαΐ (15 
ὕοΟΚ ννγὰ5 ἴῃ ἴῃ6 1 ΧΧ.; (2) ἴα Βα 
ΤΏΔΚΟ5 0 ἀἰβεγεησα Ὀεΐνδθη [6 “΄ βοω- 
14." οὗ τῇ6 ὕνο δροουρῇδὶ ὈοοΪΐκ5 οἵ 
Ἐκβάτας ; (3) [μδΐ ἢ6 βίαϊθϑ {πὶ οὔὖγ ΕζΖγα 
δηα ΝΕΠΘΙΏΔἢ ΘΓ ΠΟΙΩΠΊΟΠΙΥ τοοκοηδά 
8ἃ5 Οἠς Φοί ΠΩ. ΤὨῊϊ5 ἰαδί βιαϊθῃγθηῖ 
Ι5. ΟΥὗἨ :ροϊίϊδηοα ἴῃ ἰἰ5 ὈεδΠηρ ΟἹ 
ἴ[ἢ6 αιοβίίοη οὗ ψιᾶΐ Ὀοοκθ Ὑψ6ΓῈ 
πδδηΐ πηᾶδσ 86 Π1]|6 οὗ “ Εξάσϑ 110 τὶ 
ἄπο,᾽ ουμά ἰῃ οοτγίδιη 115ῖ58. [Ι͂ἢ δοοοχά- 
Δῆ06 ὙΠ) ΓΘ ΓΟπ ο᾽ 5 βουθῃαΐῖ ΔΥΌ  ΤΑΤῪ 
ἀδοϊβίοι, τ: Εβαάσαβ Ἀρρϑδῦβ ἴο Ὀ6 ψΑΠΈΠηρ 
ἴὰ τῆς οάον Μ55. οὗ ἴτε Νυϊραίς.3 

(ω) Τθ οὐἷν Οουῃο!]5 (μὲ ῃθοα Ὀς 
μοίρα ἤετθ, ἂἃ5 Ββανίηρ σοὴθ ἴο ἀδοὶ- 
510η5 ἀρουζ [6 ὈΟΟΚΕ ἴο Ὀ6 ἱποϊυαθά ἴῃ 

1 ΤΗηϊς δπὰ οἴμεῦ Ῥγείδοεβ ὈΥ 5[. ᾿εγοῖης δ.Ὲ 
Ρτεῆχεα ἴο την βαἀϊοῃβ οὗ ἴἢς Νυϊραῖε. ἴπ 
116 οὔθ το ΨΒΙΟΝ 1 αυοῖς (Ρατὶβ, 1666) ἱἰ 
βίδῃᾶς δ “ν. χὶ. οὗ ἴῃς Ῥτοϊεροίηθῃα. [Ι͂ἢ δὶ 
“Ῥτοϊοριι5 (αϊεαΐαβ ἴῃ 1ἰΌχοβ ϑαπγαεῖ,᾽ ἄο. (ὁ. 
Ῥ. νἱῖ.) πα αἷϑο τηαθηϊοῃβ Ἵοογίδίη ὈΟΟΪΚ 5 85 ποῖ ἴῃ 
186 Οδῆοη (" ϑαρίθηξα,᾽ ἄο.), απὰ ἀιηοηρ ἴθ επὶ 
ΤΑῊΚ5 ομα οα]]εα “ Ῥαβίοσ.᾽ ΤὨΐς 45 Ὀδδῇ βοῖημδ- 
πιο5 ἐμβουρσὶ ἴο ἀεποῖε 1 Ἐβάγας, ἴμ8 βιρεσ- 
βουρίίοῃ οὗ ψϑϊοῆ, ἴῃ [86 ΑἸεχαηάσγίδη Μϑ., 15, 
ἃ5 Ὀδίοσο τηθητομεὰ, ὁ ἱερεύς. 

5 ΑΚ5 ἴῃ ἴ)6 Οοάοχ Απκίαϊϊπυβ. (οα ὙΠΟ ἢ 566 
Θοίνεηοτ, εὐ σιῥ., Ῥ. 353), ἀπά (6 Μ9. (Βηϊ. 
Μυ5. Αἀά, 10,546) Κπονψῃ 856 Οδαυοηδρτιο 
ΒΙ1016, ἴῃς σοπίοηϊβ οἵ ψὩοἢ τὸ ἀοεοσι ροα ΌΥ 
Ὧι. ΔΝ εβίοοῖῖ, ἱπὀ “Ὁ οῖ, οὗ τὴς ΒΙΌ]ς,᾽ 111, 
Ῥ.- 1704. ο 
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4. 

ἴπ6 ςδογθά σδῆοῃ, ἂγα ἴῃοβ6 οὗ 1,δοάϊοθα 
(Πα ἀαῖϊε οὗ ψῃϊοῆ 15 ἄχθα ὈΥ βοῖης δἱ 
δῦουϊ Α.Ὁ. 2063, ὈΥ ΟἴΠοΙ5 δρουΐ 3094), 
ἴῃς ΤΗηϊτά οὗ Οατίδαρε (397), απᾷ Ττεηῖ 
(1546). Ιῃὰ τῇς Ιοάϊσεδη οαδίδίοσιια 
4 Ἐςάγαβ 1. 11. Δ’ δηυτηοσαίθα, δηὰ 16 
Ρἰαςοα Ῥεΐνεθῃ [ἢ6 Βοοῖκ οὗ (ῇγχοηϊο 65 
δηὰ τΠ6 Ῥϑα]ηβΪ [ΙἋ«ὖπ [ἢ {πἰγτὰ Οουποὶ] 
οὗ Οατίδαρο, δ νοῦ Αὐρυβίηθ ννα5 
Ῥτγεβοηξ, “ἰνοὸ ὕοοκϑε οὗ Ἐβασαβ᾽" δῖ6 1η- 
οἰυάφά 1ῃ της ἰδὲ οὔ "δηοηΐοδὶ 5. Πρ- 
ἴυγα5, δῃᾶὰ δῖε ρ]δοβά Ὀεΐνεοῃ ἘϑΠῈΓ 
αλὰ ἐἴνο Ὀοοΐβ οἵ ἴῃ6 Μδοοδθθαβ." 2 
Τα (6 ἢτβὶ οἵ ἴἢεϑε ὕνο Βοοκβ οὗ 
Ἐϑάγας τοθδηΐϊ τνβαεί 6 68]} 1 Ἐβάγαβ, 
διηὰ ἴῃς βοοοῃά οὔγ ΕΖζτᾷ δῃὰ Νεθη δῇ 
ἰορεῖμοσ, ϑθοὴβ ΘΙ ῬτοῦαΌΪα, ποῖ 
ΤΆΘΙΟΙΥ ΠΌΤα ἴῃς 5ἰαϊοιηθηΐ οἵ 51. [ ΘΥΟ ΠῚ 6 
Ὀείοτα σεξοσγοα ἴο, Ὀὰῖ ἔγοτῃ ΝΟ ρδϑϑᾶρ 68 
οἵ δῖ. Αυρυης (Ὡς οςοῖγ. Οτιϑί, 1]. 
13, δῃὰ “86 (νι, Ὠ εἰ, χν. 26), ἴῃ 
οης οὗ ΨΏΪοΪ. ἢ6 5ρθᾶκϑ οὗ ζὥσο Βοοκϑβ οὗ 
Ἐβαγάβ, αηά ἴὴ ἴῃς οἴποσ αυοίεβ ἃ ρᾶ5- 
ΒΔΡῈ ἔγοτῃ ψμαΐ ᾿νὰ 6811] τὴς ΕἸτοι. 

Τῆς ἀδοϊκίοη οὗ [86 (ουῃο! οὗ Ττοηΐ 
ΟἹ ἴῃ6 βυῦ͵εοις νὰβ ὑσομχυ ραῖθα ἀυτηρ 
τῆ ἑουτίἢ βθϑϑίοη οὗ [86 (ουης], ΑΡΠΙ 
δίῃ, 1546.5 ΒΥ τῃϊς 1 νψὰ8 αδοϊατοα 
τῃαῖ ἴῃς ϑγηοά “ρατὶ ρῥιείδι!5 δἤεοία ἂς 
ΤΕΥ ΎΘητα 51150 101} οἴ νη θσαῖαγ ἢ “ ΟΥΏΠ 65 
Ετο5 ἰᾶπλ νεῖ β α18η}] ΠΟΥΪ Τοβίδ- 
ΤΩΘΏ[Ι . ἃ 115ὲ οὗ ψν Ὡ]οἢ ἕο! ]ον5. “ Ἐβαγϑο 
ῬΓυ5 οἴ βοουμάμα αἱ αἰοϊαςΣ ΝΕἢΘ6- 
ΤΩ δἃ16 ἰηβοτίεἀ Ὀδίνγεθη ΟΠγχοΟη οΪ65 
δ ΤοΟῦϊΣ ; Ὀυΐ [ῃ6 ἀεδηϊίοη οὗὨ " Εβατε 
βοουηάυβ᾽ οἵ σουτϑα 5βῆεννϑ [Παΐ ὈΥ “ Εϑα͵Ω 

1 ΤὮς ἀϊδραΐϊς ἃς ἰο ἴῆε δυιῃθητ οι οὗ (ἢ15 
οαἰλίορσια σαηποῖ όσα Ὀ6 οδηΐοτεά ὑροῦ. Τῃ6 
δι ]6ςὶ 15 ἀἸδουπϑοα ἴῃ ἮΝ ἐεξβίοοι 5 " ζαηποι οὗ [ἢ6 
Ν. Τ᾽ (1866), ΡὈ. 384 “7. 

53 Ὑγεκίοοίϊ, εόὁ. Ρ. 3291. Εοσ ἴῃς ΨΙΔΟΓ 5θῆβ8 
ἴο Ὀς αἰϊδοῃδὰ ἴῃ (ἢ]5 ρίαοα ἴο ἴπ6 ψοσζά “"οδ- 
ὩΟΏΪΟΔΙ,᾽" 566 1ῃ6 Βίδῃορ οὗ Βαίἢ δηὰ Ὑ ε]]5᾽ 
διῖ, ΕΒΌΚΑΘ, ΕἼΚΞΘῚΥ ΒΟΟΚ ΟΕ, ἴῃ “ Ποῖ. οὗ 86 
ΒΙΌ]ς.᾽ ! 

δ ΤΏΣς ἔοππηοσ οὗ ἰἤεβα ραββιρεβ 15 οἱϊδά δἱ 
Ἰεωσὶ Ὁγ ιηεβίοοιι, μόξ σμβ., Ρ. 507. [πῃ τὴς 
Ἰαϊΐεσ, Αυρυβῦπα ἜΧΡγΈβΒΙῪ ταίεσϑ ἴὸ ἴῃ6 ερίβοάς 
ΒΡ οὮ 5. Σ1., 1ν. Οὗ 1 ἘαΓαΒ :--- " Πἰδὶ Τοτίς 
Ἐάσγας ἴῃ δὸ Οχβίαμλ ρσορῃείαϑϑα 1η1ε]]Πἰρεάυ5 
οϑῖ, ᾳφυοά ἱηΐοσ υνοηθβ αυοκάδλτῃ ΟΥΆ αυ2Ε51ἸΟΏ6, 
αυἱὰ ἀπιρ 9 να]εγεῖ ἴῃ τεῦυ5," ἅς, [Γ Αὐυρυ5- 
Ὅη6, ὈΥ ἴΠ6 ὙΧΑΥ, ΤΟΟΙΪῪ πηἀετχείοοά ΖΕεπιῦΡαΡεὶ 
ἴῖο Ὅ6 86 Εἰϊτὰ οὗ [ἢ σωματοφύλακες ἴἰοτα 
ἀεβουιθεά, 818 ἴεπαθ ἡμῦϑιός φμοσράσπε βουηὰβ 
δίγαηρο. 

4 Τμὶβ ἰΞ (6 ἀαίς σίνθη ἴῃ “ΟΟηΟ11 Τηάδη- 
(ἱ .... (δποπος εἱ ᾿εοζεία"᾽ (Βγυχ. 1714), 

. 20, ἴῃ Οδγδηζαβ "ϑυπια (ΟΠΟΙ] σα πὶ ἢ 
ἔποά), Ῥ. 420, ἰξ 15 ΑΡτΤΊ] 51}. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

Ρτιπλαβ᾽ [6 σα ΟΑ] ΕἰΖγὰ 15 τηθαηΐ, ΤΣ 
ὈοοκΚ νψὰ αἴα σοῃβι ἀθυηρ' τνὰβ ΔΟσΟΙΙ ΡΥ 
Ἰεῖ οὐ. Υμαὶ γϑσα [Π6 ῥσϑοῖβα ρχγουπμάς 
οἵ 115 τοὐεοίίοη ψγὲ δ ποί ἀἰβ ΠΟΥ ἰο]ά. 
ΘΑΙΡΙ, 1'Ὼ ὯῚ5 ΠΙΘΊΟΥΥ οὗ 6 (ουῃοὶ,} 
ΤοΪαῖθς 1ῃ6 διιοσδϑϑῖνα ἴἰδρεβ τὨσουρἃ 
ψ ὮΙ τῃς6 βυρ)οοῖ ραϑϑεά ἴῃ ἀἰδου βίη, 
Ὀπὶ βαγς ποῖμίηρ (οΟ τηᾶῖκο ἰξ οἶδασ ἴἰο ἃ 
ψὮΥ τῃς Αἀάϊθουβ ἴο ΠΔη1εὶ, ἔου Ἰηβίδηςα, 
ἍΟΙΘ Ἱπο]υάοά 1 ἴἢ6 (ληομ, δηᾶ ποῖ 
[15 Βοοῖ. οὗ Ἐβαάγαβ. Ομδ {ῃϊηρ᾽ δὲ ΔῊῪ 
Ταῖθ 566Π15 σοσίδιη. Υ̓Βαΐθνοσ τραΥ ἢᾶνα 
Ὀδοὴ ἴῃ6 στϑάϑο ἰῃδὶ ψερῃθα νὰ [Π6 
Ὑπάδητηθ ἘαίΠοτς ἴῃ ἴΠΕὶγ ἀδοϊδίοη, 1 
οσαηηοῖ ἤᾶνα ὈΘΘΏ, ἃ5 15 ΒΟ; 65 51- 
σεβίεα, (δὶ (ΠΟΥ ψεῖθ υὑμᾶνγᾶσα οὗὨ [ἴ5 
Θχιϑίθηος ἴῃ ἃ Οτροὶς οὐἱρίηαὶ. 11 εἰδηᾶς 
ὈΙδΙΪγ ἐπουρῇ ἴὼ (ἢς ΑἸάϊπα οδἀϊίοη οὗ 
1518 ; ἴῃ ἴῃ6 ΒίΓΑΘΡουΓρ δαϊίοη οὗ 1526, 
ΤορΠηϊοά, νι δαἀα!οη5, ἔοσα (ἢ ἔοτ- 
ἸΔΘΓ ; δηᾶ 1ὴ [Π6 Βα5]ς δαἀπίοη οὗ 1545.2 
Α τῆοτε Ὠδίισα,ὶ σοποϊ 5 θη 15, παῖ ΠΟΥ 
ἍΟΙΘ Τςοηΐοσηΐ ἴο [Ὁ]ΟΥ ἴῃ 6 σουγδα Ρυ- 
56 α ΌΥ 51. ΤΘγοῃηθ. 

(4.) ΜῈ τερατὰ ἴο ρηηϊθά βἀϊάοηξβ, 
ἯΕ 502}] ὀχρεοῖ ἴο πᾷ, ἃ5 ἃ στυϊθ, τὲ 
ἴο56 ψΒΟἢ ἀρρθατθα Ὀείοστα 1546 σου- 
ἰαΐῃ τ᾿ Εβάγαβ, δηα [ῃαΐ ἴο56 σι βεααθδηῖ 
ἴο [ηδὶ ἀαῖα ἀο ῃοῖ. ΤϊΚ 15 ἴπι|6 ἴὰ ἴῃ 6 
τηδῖη, θα Π ϑοσὴθ οί] σΘα Ὁ ]6 ὄχοθρ- 
[ἰοη8. ὙΠΘ φαυν 1,αἰη ΒΙ0]65 ((οἱοη. 
1474, ΝΥ. 1480, ὅζο.) ἰηδοτὶ [6 θοΟΚ. 
σι ουῦΐ τουλασκ. [Ιἢ τ6 “ ζορῖα Αοςξη- 
ταυσπχ᾽ οὗ Ἐταηῃοίδουβ ΒΟΌ]65, 1532 (8 
δυϊὰς ἴο [ῃ6 Ῥτομπυηοϊαίίοι οὗ [ῃ6 δατά 
ΜΟΓα5 ἴῃ ἴῃ6 Β1016), [16 πδηλα δηὰ οσάθγ 
οὗ [ῃ)6 ἴουτ σοηῃθοοϊεα ΟΟ 5 ἅγα 845 ἴ[ο]- 
Ιονν8 :--- Ῥήτη5 ΠΌΘΓ Ἐβάγρ, “ϑοουηάι5 
Ναοιηΐς, “Τεσίυς Δίεερια᾽ (ουγ ᾿ Ἐβαγδ5), 
“Ουλγίυ5 Ἐπάτα.᾽ Βυὶ ε 1{γτὰ, 1498, 
ΨΏ6 ἢ6 Ιρανθβ 1 δηά 2 Ἐδβαάσγαβ δίϊει 
ΝοΒοχηϊδῇ, ποῖος ἴῆδὶς “ ἀθ σδῆῇοῃθ ὩΟἢ 
διηῖ," δηὰ δας “"δροοσυρῆιβ" ἴο τῇδ 
[Ε}8 οὗ δᾶ. β!. Ῥδββίῃρ ΟΥ̓ΘΥ ΙΏΔΩΥ ΟἰΠΘΓ 
δα οη 5, 6 τΔΥ Οὔβογνα Πα ἴῃ (6 τί, 
οὗ Ἀοβοχί ϑίδθρμθηβ (Ρδῇ8, 15283) 
Ἐκάγαβ σοζηδβ αἴοσ Νοῆθϊδῃ, ὑὰῖ τὺὰῖτ 

1 ΦἩϊείοτγία,᾽ ἃς,, εα. 1629, 11}. 1ϊ. Ρ-. 157. 
5.Α (ΟΡΥ͂ οὗ ἴδε ΑἸάϊπε οδαἀϊιοη 15 πὰ (6 

ἸΙΌτΑτΥ οἱ δῖ, Ῥαὺ]5 Θοῆοοὶ. [Ιὲἐ 15 βίγδηρε 1Βαῖ. 
ὄνθῃ ΕἸΘΒ]οση {(μόξ σι, Ὁ. 377) 5Βῃου]ὰ τερεαῖ 
(Π6 αϑϑογίίοη ἴμδὶ 1 Ἐβάγας ἰ5 ποῖ ἴῃ ἴ : “Ἰὰ 
εν δ᾽ ἀϊπίϑοὔθη Αὐβραρε (νοπεαϊρ, 1518) ἀπάοξ 
βοἢ γὰγσ ηἰοιί,᾽" 

5 Ἴδοσα ἰ5 ἃ δδοσζί ποίϊοα οὗ [μἷς οἀϊξίίοῃ ἴῃ. 
Οσοθνς}}κ ΔΙ Ῥαγιβϑίαῃ ασϑοὶς Ῥχεβϑ,᾽ ἰς 
Ῥ- 193: 



ΕἸΆΘῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΘΌΚΑΞΘ. Ε 

1:5. Ἐ{|6 :--- Ταῦεν Εβάτ ἰετία5, αυὶ 
ΠΥ ΑΡοοτΥρμά ροηϊζυτ.᾽ Τῇδ ϑβατηθ 
τοῖα 15 ὑσεῆχεά ἴο 2 Εβάταβ : θαῖϊ ἴο ὯῸ 
οἴδοῦ οὗ ἴῃς ΑΡοσσυρῆαὶ Ὀοοκς (45 ψῈ 
ἐουπῖ [Π612); δηᾶ δ5 [19 15 χερεαίβᾷ ἰὴ 
ἰλῖθσ βα ]Οῃ 5, Ἧὸ ΤΩΔΥ υηἀοτβίδῃα μον ἃ 
ϑ8οῖ οὗ 5! ρπηα Πα σοπης ἴο. 6 αἰἰδομδὰ 
10 ἴ656 ἴν)Ὸ Ῥαγίου δῦ ῬΟΟΚ5 ὈΥ τῇς 
ἴτηα οὗ [6 4556: ] ηρ οἵ [6 Τιἀοη 6 
Οουηο!. 9511 τῆοσγα σαι ΚΟ ΪΥ, μὰ ἢϊ5 
εὐϊομ οὗ 1556--7,} ψ Ὦ]Ο. σοπίδΙηθ4 Δη 
αἰϊογηδῖϊνα νϑυβίου ΕΥ̓͂ ϑαησίοα Ῥαρηϊηὶ 
δηά ΨΑΙΔΌ]ι5, ἃ ποῖα ὈΥ ἴῃς ἸαἰΟΥ {τ }5- 
ἰδίου νγὰβ δἀπ)ιτεά, ἰο (ἢ6 εῇξδοϊ ἰῃμαΐ πῸ 
ΟΠΘ6, 50 ΔΙ ἂἃ5 ἢ6 Κηδν, 84 δνοσ τησῖ 
“ἢ ἃ ατοοῖς Μ9. οὖσ Ἐϑάγας, τηυςἢ 1655 
ἃ Ηδῦγονν ομβ.2. ΤῊΙ5 βἰδίεπχθηΐ, Ἔχίσα- 
ὉΓΟΊΠΑΥΥ 845 1ἴ ΤΏΔΥ 566}, 15. ἴῃ Κοϑορίηρ 
1} [6 τοῖα] ομηϊβϑίοη οὗ Ῥοίῃ 1 δηά 2 
Ἐξάτας ἔγοση ἴῃ (οΙρ]υϊεηβϑίδη ΡοΪγ- 
διοῖ (1514-1517), ψὨιοὴ δάπιῖς ὄνθη 
(6 Ῥγαγεῦ οὐ Μδηδϑβθβ, βοιρῃ τῃθη 
ΒυρροΞβϑα ἠοΐ ἴο Ὀ6 οχίδηϊ ἰὴ Οσϑοῖ. 

ΤῊς ἀδοϊβίου οὔτῃε Οουηςο!}]} οὔ Ττθηΐ 15 
Ἔτοῖ ἀἸΘΠΏΓΘΕΥ ΔρΡροΘα]θα ἴο ἴῃ [6 ΘΙΧΏΠΘ 
εὐσοῃ οὗ ἴῃς Νυϊραῖα (Κοηλδο, 1590). 
Ῥτεβχοα ἴο [μδῖ ἰ5 ἃ ἰεϊεσ οὗ ΡΟΡδ ϑιχίιιϑ 
ν. Πιγηβοῖῦ ἀλίεα 1588, ἴῃ ψῃϊο Πα 
δίῆστης ἢ15 δάθογεηος ἴο {Π6 ὉΠ ΠΟΙΡ]65 οὗ 
τῆι ἀδοϊϑίοη :-- Μοπῖο 54οτα Τυάθη- 
ἴημα ϑγῃοάυβ γεΐοτὶβ Νυϊραΐο δα ΠἸΟῺ15 
᾿ρτοϑ, ΟῚ ΔΙ τοὺ αυᾶτὰ Ῥτουῦΐ ἴῃ ΕΟ] 65ἰα 
ἰερὶ σοπῃϑυδνοσαηῖ, ΡΙῸ οδηοηϊοὶβ 5856 ]- 
Ῥίοηδος ἀξδοσαν, Νοβ δυΐθη, υὐ ἢδθς 
τὐῆο αιδὲ ἤὰης ῥχοάϊῃ Ὡοβῖσο δχουϑβᾶ 
Ῥ͵ΟΙο, δ) υ5ἀδηὶ Θυῃοαὶ Ῥχϑοϑοσίρίο Ἰῃοα 5 
ΟἸΏΙΡυ5 ταϑρομάσσζεϊ . .. . Δροουρμᾶ 
Το] .5, Δ ΠΟ ἶσα τοι] λυ8. ΝΑῚ 
1ετῦσπι. οἱ αυδτίιτη Ἐπάτο ΠὈτοβ ἴῃ- 
50 ΠρΡίοβ, οἵ ἰουτπι Μδομα θθοσιτη, ιο5 
δγμῃοῦς5 ᾿ΙΘΣ ΟΔΏΟΏΪΟΟΒ «(ὩΟἢ ΔΠΠυηλοΊαΐ 
... 8ῦ0 Πᾶς ΕΟΙΠΟΩΘ ῬΓΙΟΥΙΘΙΙ5 ἜΧΡΙΟΒΙΓΏ118, 
ται οηθηὶ εἰϊαα Μδηδβϑθθ.. .. σορι- 
αἰανιηλι5. Απάὰ γεῖ, ἰῃ ἴῃς εὐἀϊίοη οὗ 
ἴῃς ΤΧΧ, ρῥυηϊθα δἱ Εοπηδ 1 1587, 
ὑράον [86 δυο οἵ διχίυς. Ν., δηά 
ἀραϊςαιεα ἴο Ὠϊηλ ὈΥ͂ ἰϊ5 φἀϊῖοτ, Οαγάϊηδὶ 
(λιαία, [6 ρσεβεης Ὀοοὶς βἰδῃάβ, ἃ5 ἴῃ 6 
ἔξ τοὶ οἵ Ἐβάσας, Ὀεΐοτο ἴῃ 6 Ῥοοῖκ5 οὗ ἘΖτα 
Διὰ Νοβοιϊδῃ. 3 ΤῈ Ῥχείδοα ἰο ἴπ6 

1 566 Οσεϑενεῖϊ, μόλ τ.) ἴ. Ῥ. 390. 
. 3. ΦΉΗμυ])υ5 Π10Υ1 τς Οτδουσῃ αυἰάδη οοἄϊοοτη, 
πεάυσπι ΗδΌτγσσυσι, ποιηλΐηὶ, αυοὰ 5ςοίδηι, νἱάετο 
οαημεῖ!.» β 
. ἢ Τῆς τοάβου ΨἘΥ, ἱπ εὐϊίίοπις οὗ τ1ῃ6 1,ΧΧ., 
1815 ῬΟΟΙ θεαῖβ ἴῃς {1Π|ς οἵ ΣξγοΣ οἵ Ἐβάγας, διὰ 

ΟἸεπιεηης Νυϊραῖε οὗὨἨ 1592, ᾿τϊτοη ἘΥ͂ 
ΒΘ]]Αστηϊῃ, ΤΟ]]ονγ5 [6 βδῖὴθ 1ἰὴη6 δ5 [μαῖ 
οὗ 1588, ἢ (ἢ δάάιοη οὗ ἃ γθᾶϑοῃ 
ἴΟΥ Θχοϊυάϊηρ ἰῃς ῬΊΑγοσ οὗ Μδῃδβ565, 
“ᾳυξ ἤδαὰς Ηδῦταϊςσα πδαιό Οτϑοα 
αυϊάοτῃ οχίδξ, δας ἴῃ ΤΔη Π5Ο ΣΡ 15 δη- 
Εαυϊοσῖριι5 ἱηνθηϊατ, πεαὰθ Ῥᾶΐ8 δϑῖ 
ΠΠ105- Οδηοηϊοὶ 10]. Αὐσοογάιπηρίγ, ἴῃ 
τηοάδσῃ δὐἀϊοηβ οὗ [6 Ψυϊραῖο, ψὮ16 
34 Μδοοᾶθθοβ (βρεοϊβεά 1η ([ῃἢ6 Ρτείδοθ 
οὗ διχίιις. Ν.) 15. δ οσεῖθοῦ αμην, ἴῃ 6 
ἔνο Βοοῖβ οὗ Εβάσαβς δῃὰ (ἢδ Ῥσάυοσ οὗ 
Μδηλβοος ἰοσπὶ ἃ Κὶπά οὐ δροουρῇδὶ 
ΔΡΌΡΟΒΟΙΧ ὈΥ πεηγδοῖνοθ, τὰ ἃ Ὠοῖδ 
Ῥιεῆχεα ἴο 1Π6 πῃ, βεϊθηρ ἔοσίἢ [δῖ [ΒΥ 
816 τἱδοθᾶ ““ος 1ῃ Ἰἰοοο, δχίσα ϑοϊϊοοὶ 
βεύῖθῃχὶ (δηομπίσοσιμι 1 ΪΤΟΤΙΤΩ . . . Π6 
Ῥ͵ΟΥΙΒΊΙ5 1 [ΕΠ ΓΘηΐ, αΌΡΡῈ αὶ ἃ ΠΟΏΉ0]118 
βδῃς(5 Ῥδίγι5 Ἰηϊοτάσμη οἰϊδηΐασ,᾿ οἱ 
ἴῃ 4]14υἱδιι5 ΒΙ0}1}15 1,401 Π15 ἴδτῃ τηδηῖ- 
5ΟΣΙΡῸ 5 σΠΌΔΙΩ ἸΤΏΡΓΘ5515 ΣΟ δ ηζυτ," 
δῖ τϑῆδὶῃβ ἴο Ὀ6 5814 πηᾶοσ [ἢ 15 

ὨΘΔαϊῺρ ΤΏΔΥ Ὅδ βυμητηθα ὉΡ ἴῃ ἃ ἔδνν 
ψγοτάς. ΙΔΠΟΥ αἰὰ ποΐ ἰγαπβὶαίς τη 6 
ὈοΟΚ,23 580 ἴῃαὶ 1ξ 15 ΘΒ ΕΠ ΓΕΙΎ ἀῦβεηΐ ἔτομλ 
[6 ΒΙΌΪα οὗ ἴδ Του οσαη Οῆυτοῃ. [ἢ 
ΟἿΣ ΟὟ σΟΌΠΌΥ, ἴῃ [η6 “ ατοδὲ ΒΙΌ]ς᾽ οὗ 
1520, 1 15 Ρ]αςοα αδἱ ἴῃς μεδᾶ οἵ “Τῆς 
ψοιαθ οὗ [6 Ὀοῖκες οδ]] δὰ Ἡδρὶο- 
θταρὮα," υηάογ 6 ΠΕ] 6 οὗ “Το [γτάα 
ὈΟΚΕ οὗ Ἐκάγαβ, δῃά (ο]]Ἱονοὰ Ὁγ 186 
Ἑουτ Βοοϊ δηὰ Τοῦῖα5. ΤΠ ἀθοϊαγα- 
ἴοι δεῖ Ὀείοσα πο ἢᾶ5 οἴδθῃ ὕθθα 
αιοϊοα, ἔγοιῃ ἴῃ6 ϑἴσδηρθ τηϊδίαϊα [ἴ 
ΤΑ Κα5 ἢ ἴῃς ἀεοβδηϊίοη οὗ ““ Ηδρὶο- 

Βα: -- ἼᾺ σοπδγάσσγασγοη [παῖ [ἢ 6 
Ὀοΐκος θείοτε δῖα ἑουθάθ ἢ ἴηἢ6 Ἡδῦσας 
ἰοῆρθ, τεοθαυδα οὗ 811] σβη : ὃς ἰμαῖ τῇς 
οἴδοσ ἐοϊοννγηρ, νὨΙΟὮ “ἅτα σα]οα Ἡδρὶο- 
δταρα (θεοδιι88 (ΠΟΥ γα ψοηΐ ἴο Ὀ6 
τας, ηοΐῖ ΟΡΘΗΪ Δ ηα ἴῃ σογθῃ, θυ ἃ5 
ἴδ ΘΙ 1η βθοσζεῖ δηά δρατζίθ), ἃ΄6 πεῖθεσ 
ἵουμάδ ἴῃ ἴῃ6 ΗἩΘΌΓΙΘ ΠΟΣ ἴῃ ἴῃ (δ]άο: 
1ῃ Πγοἢ ἴοηρθ8 ἴ6Υ Βάπα τοὶ οὗ Ἰοηρα 

15 ρἰαςεὰ Ῥείοσε ἴῃ σδποηΐϊοδὶ Ἐζτα δῃὰ Νεῖῆε- 
ΤΑΪΔἢ, 56 ῬΧΤΟΌΔΟΙΪ, δ5 ϑιχῖῃβ ϑοηδηβὶβ βαὺβ 
(΄ ΒΙΠοἴδεςα ϑδηςία,᾽ 110. ἱ. Ρ. 9), Ὀεοαῦβε 168 
ἐνεηΐβ 1 τοϊαΐϊεβ ργθοθάα ἴῃ ροϊηϊ οὗ ἰἴτς, δὶ 
Ἰεαςὶ ἰῃ ραγί, ἴμοϑε σεοϊαϊοα 1 ἴμ6 οἵδεσ ἔπγο. 

1 Οἰιαιίοηβ. οὗ 1 Ἐβάτας ΌὉῪ Οτίρεη δηᾶὰ 81. 
Αὐρυβιῖηα πᾶνε Ὀδοῆ ΔἰγεδαῪ τείεισοα ἴο. Τὸ 
{Πε56. ΑΥ̓͂ Ὀ6 δἀάεα Τυκι Ματγίγτ, “Ὁ 14], ο. 
ΤΩΡΙ.,᾿ Ρ. 297; Ογρηδη, “" Ἐρίδί. δὰ Ῥοτὰς- 
Ρεϊδπυπι’ (ΕΡ. ἰχχίν.) ; δηὰ Αἰμαηῃδϑίυβ, " ζοπῖσα 
Ατσίδηοϑ,᾽ Οτδί. ἰΐϊ. 2ο. ἘΕῸΣ ἃ ξυρροβεὰ οἰζαιίοι 
ΤΥ Τοεγιυ]αη, 9566 ἴπε ποῖς οὐ ν. 3 Ὀεῖον,. 

3 866 αυϊπδηῃ, “Πα ΔΡΟΚσΥΡΒθη ἀ65 ΑἸίεπ 
Τεσβίαπιϑηῖς,᾽ 1841) ἢ. 213. 



6 ἹΝΤΕΟΡΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

Ὀόπεα τυεϊιῖθη.. 6 Βᾶπα βαραγαῖς ἰῇ 6, 
δὲ 5βεῖ ἴῆδηὶ αδγάθ, ἴπαΐ {ΠῈΥ ΠΊΔΥ {116 
Ὀδιῖοῦ θ6 Κηονθη," [Ιἢ ἴπ6 ἀδησδνὰ δ᾽ εῖ- 
Βῖοῃ (1560), αῃηᾶ ἴῃ ἴῃς ΒΙΞΠοΟΡΘ᾽ ΒΙΌΪς 
(1568), : Εδαταβ Ποϊ]άς ἴῃ βατθ Ῥοϑ᾽ ΠΟ Ὼ 
ἃ5 ἰῇ ΟΣ ΑὐἰΠοτΖεα Ψοεβδίοη. [Ι͂}Ὲἢ ἰῃ6 
ποῖος ὨΙΟἢ (ο] ον, ἰῃ6 ὕδηθνα Ν᾽ ἐγβίοῃ 
45 Ὡοΐ 5ο᾽ἀοπὶ Ὀδθη χοίοττθα ἴο, ἃ5 ἰῇ 
ΒΟΙΏ6 ΤΟβρθοῖβ ΟἸΟΘΟῈΓ ἴο ἴῃ6 ατεοῖκ ἴλη 
(ῃδὶ οὗ τόττ.} 

τ ταν Ὀ6 δα δὰ [πδῖ νΏ 116 ἴοσ ΕΠΡ 58 
τοδλάρφυϑ ἴ[ῃ6 Π1Ὶ6 “Εἰσὶ Βοοκ οὗ Ἐβάγαβ 
5 ἀϊξηοῖῖνο Θηουρῇ, ἔγομι οὐγ συδίοτη οὗ 
οΔΙ Πρ ἴῃ6 οαποηΐοδὶ ὕοοΚ “ ΕΖτια, δῃὰ 
ποῖ “ Εβάγας, τηυοῇ οοηΐιβίοπ ὑπανοϊά- 
ΔΌΪ 4τῖ5βε5 ΨΠΘΩ ὙΟΙΒΙΟῺ5 1 ΟἴΠΘΙ ἰΔῃ- 
βύαροβ πᾶνε ἴο Ὀ6 ταοίειτεα ἴο. Οη ἰῃὶ8 
αἀσοουῃΐ, “ἼΠ6 Οτροῖὶς Εβάγας᾽᾽ μᾶ5 Ὀ66 ἢ 
ῬΙΟΡΟΞΘά 45 ἃ 5: 140]6 Ε1|6.3 

δ11. ΕΟΕΜ ΑΝῸ (ὈΝΤΕΝΊΘ. 

ὙΠ} οὔθ ηοία}}]6 Ἄἐχοθρίοῃ, ἴο θὲ τηθη- 
Ποηδα ῬΓΘΘΘΘΙΥ, {1.115 θΟοοΪΚς ἈΡΡΘΑΙβ αἱ ἢσϑί 
διῇς ἴο Ὀ6 {π|16 τχοτε [ἤδη ἃ ταρσοάποςοη 
οὔ ρασίβ οὗ ἴῃς ϑεσοῃᾷ Βοοκ οὗ (σοῃιο]θϑ5, 
ἘΖτὰ, δῃὰ Νεῆδηγδῃ, [Ι{ Ὀερίηϑ, 5οΠ16- 
ὙΠαΐ ἀΌΓΙΡΕΥ, ὙΠ δὴ δοσουηΐς οὗ [ἴῃς 
σιοαῖ ῬΆββονοσ [16] ἃ ὈΥ Κίηρ οϑβίδῃ αἱ 
]Θπβαίθμι, Ἰὼ ἰῃ6 τδίῃ γεαγ οὗ ἢ15 σεὶρῃ ; 
Δηα 18 δηῆθ, ΟΥΓἨ ΣΑΙΠΘΥΙ 15 Ὀτοίκθῃ οἢ, ἴῃ 
ἴΠ6 τηϊὰά]ε οἵ ἃ ϑϑηΐθῃοα ρρδύθῃιγ 
ὈΘρΙΠηϊηρ ἃ ἰγοϑῃ βθοίίοῃ, δέον. Δ δο- 
οουηῖ οὗ ἴῃς Ρυθ]1ς τοδάϊηρ οὗ ἴμ6 1,δνν 
ὉΥ Ἐζτὰ. [Ιζ{ τυ ἰῃοϊπάδ5 ροτίίοης οὗ 
] νὴ Ηἱβίοσυ ἴσοπι 8.0. 623, Ὀεοΐοσε 
1ὴ6 ΒΑΥ]οηθὰ ΟΔρΕν τ, ἴο Β.Ο. 445, 
ὙΠΘη ἴἢ6 ΡΘΟρΡΙς μαά Ὀδδὴ χοϑίοτοα ἴὸ 
{Π6ῚΓ δῖνος ἰαηά, Α 5]ιοτῖ δρϑίσταοι οὗ 
ἴῃς σοπίθδηϊϑ .}}}} τραΐκα 1ῃ:15 ρ]δῖηου :-- 

(4.) 1 Ἐβάγᾶβ 1, -ΞΞ. 2 (τσ. χχχν. 1ἵ- 
ΧΧΧΥ͂]. 21. 

Ασοουῃΐὶ οὗ [Π6 ρτεαῖ Ῥαββθονεὺ μοϊὰ Ὁγ 
7οϑβϑιδὴ ἴῃ [6γιβα]θη), ἰπ [Π6 181} γεαγ οὗ 
ἢϊ5 τοῖρῃ. Ηἰ5 αἰτγθοίίΐοῃς ἴο ἴπ6 ῥγθϑὶβ 
δΔηά 1,Θν]ῖθ5. ΤῊΘ ρὶῆϑ ῥγθϑθηϊθα ἴοσ (ἢ 6 

1 ΤῊ πδηῖοβ οὗ ἴῃς ρσγοὺρ οἵ ἰταῃϑαΐουξ ἘῸ 
διδτεὰ ἰῃ6 ΑΡροσσυρθαὶ θοοῖκς δπιοηρ [ἢ ςΠὶ, ΤῸ τ 
1815 νουξίοῃ, ἃγὸ σίνθῃ ἰῃ δεβίοοιί, “" Ηἰξί. οἔὗ 
(ὃς Μὰ ἀρὰ ΒΙΌ]6,᾽ 1872, Ρ. 115. ΤῊς ἴτβϑῃς- 
Ἰαῖοῦ οἵ 1 Ἐβάγαβ ἱπ ἴῃς Βίϑῃορθ᾽ Β1}} 165 νγᾶς 
τ. ΜΝ ΙΠἕααι Βαγίονν, Βίβμορ οἵ Ὁπὶο μοβίοσ. 

5 ἘὸῪὸγ δισῖμοσ ἀεῖα!]ς. οπ 115 Ξυῦ)εςοί, 566 τ 6 
Τηϊτοάἀαποιίοη ἴο ἴμ6 ϑεοοπὰ Βοοῖς οὗ Ἐξάγαβ, ὃ 1ἱ.Ἅ 
10 ββουϊὰ ἤεγα Ὀς ἰαϊεά, δ Ὄχρίαἰηίηρ βοπηδ 
Ῥοβϑί]6 σερϑι ἰοηβ, ἰδὲ (ἢ6 ΟΟΙΠἸΘὨΪΆΙΥ οα 
2 Ἐβάγαβ ψὰβ βηϊβῃοαὰ Ὀείοσα ἴῃς ϑγθβθηῖ οὔθ 
ὍΛλ5 υπάοχγίαϊοη, 

Οὐσαβίοῦ ὈΥ ἴπ6 Κίηρ δηᾶ ἢὶς Ποῦ Ϊ65, 
ΠΕΙΡΙηρ ἴο τηαΚα 11 βοῇ ἃ ΞΡ] ηϊά οο]6- 
Ὀτγαῖίοη 45 ἢδα ἢοΐ Ὀδδθῃ βθθῆ δἰποα [Π6 
ἄαγϑ οἱ ϑαίηιεὶ. Ἐχρεμιοη οὗ ῬῃατδοΟΪ 
Κιηρ οὗ Ἐργρὶ δραϊηϑδὶ ἴῃ Αβϑυγίδῇϑ, 
Δηα [ο514}5 γεβοϊατοη ἴο αἰζοπιρὶ ἴο ὈΔΓ 
ἢϊς. ραβϑαρθ, Ηἱϊς ἀείεαϊ αηὰ ἀἄδαίῃ αἱ 
Μεριάάο. ΤὨΕ Ἰαπηδηϊαιοη5 οὗ ΠῚ5 ρεορὶς 
ἴοσ ἢ. Τῆς δῃοσὶ βισσεςαϊηρ ΓΕΙρ 5 
οὗ ΤοδοΐᾶΖ, [οαςὶτ, ἀμα ΖὝαάσδκίαῃ. [Ιἢ- 
ναβϑίου οὗ [υὔφαὰ ΌΥῪ ΝαρυςΠΟΘΟΏΟΞΒΟΙ, 
ΔΑ ΟΔΙΓΥΏΡ ΔΥΑΥ οὗ [86 ρθορῖὶβα ἰηΐο 
σδρανι!γ. ΓΠΘΙΓ 51η5 ΒΟ, Ὠδά Ὀτοιρῆξ 
115 υάρστηδηῖ ἀροὴ 16. ΤὨΘδ [ενν5 ἴῃ 
Ὀοηῃάαρε ἴο [6 Αϑϑυτίδῃϑ {1} [ἢ6 ταῖρι 
οὗ τῆς Ῥεγβίδῃβ, ἴῃαϊ ἴῃη6 νογάβ οὗ [6γδ. 
τ Δ ἢ πλῖσῃς Ὀ6 []8]]66, 

(ὁ.) 11. ττῖς ΞξΞξ,͵ 2 (ἤτοῃ. χχχυύϊ. 22, 23} 
ΕΖΓΑ 1, 1-, δ. 
ΤῊ βρίσιϊ οἵ Ογπιβ τονε ἴο σϑϑίοσα 

[6 1εΐγ5 ἴο παῖς οὐσῃ ἰδηᾶ, Ηϊς ὕτο- 
οἸατηδίίοη. Ῥαϊσιοίίβι οὗ ἰπ6 Ἰεδάθιβ οὗ 
[Π6 Ῥθορὶδ; {πεῖν σιῆδ, δα ἴῃοβς οὗ [88 
ῬΘΟΡΪῈ αὐηοηῦ Ψψῃοὰ [ΠΟΥ ἀν εὶϊῖ, 8 6- 
Ἰΐνεῖν οὗ [ῃη6 βαςτϑα νε55615 οὕς ΤΟΙΡΙ6 
Ὁγν Ογγι5, [Ὠσουρῃ ἷὶς (τϑδβῦσοσ, ἴὸ 
Δ ΘΑΠΑΡΑΒΘαΥ ὁ ([Π6 ρΌνεσηοῦσ οὗ Τυ664.ἢ 
ΤΙΘΙΓ πυροῦ δηὰ νεῖρῃϊ, 

(4) 11. 1τ6--2ὡ6 Ξ- ΕΖτα ἵν. 7--24. 
Ορροβιοῃ ἴο [μ6 σϑρυ ]άϊηρ οὗ [86 

Τορὶς (ν᾽. 20) δῃὰ οὗ 186 οἷν ν4]}}5 
(νυ. 24) οὐ ἴῃς ρατῖ οὗ οἢῆςοϊα]ς οὗ τῃ6 
Ῥεγβίδη βουδγηπιθηῖΐ ΓοϑιαἿηρ 1 ϑαιηδσια, 
ΤΠ ον Ἰοιίασ ἴο Κιηρ “ Ατίδχογχθβ." ἨἯΗϊ9 
ΤΟΡΪγ, δατωιηρ τῃς6 Ἰυκίος οἵἁὨ {Πεῖὶσ ὑσο- 
[ε5ῖ, δΔηα δυϊῃογΖίηρ ἴῃ6 βἴορραρδα οὗ ἴΠ6 
ΨΟΥΚ5. ΤΉΘΙΓ ΒΡΘΘΟῪ δηίοσοθηθηῖΐ οὗ [Π8 
ΡῬτοδι το, Τὴ σου] ἀϊηρ δραηἀοποά 
1111 τῆς ““βεοοπμα υϑᾶσ οὗ [ὃς σεῖσῃ οὗ 
Πάγῖιβ ἴῃ6 Ῥεσγβίδῃ.» 

(“3.) 11}. 1---ὴν. 6 (865 ποίησ ἴο σοσσὸ- 
Βροη). ᾿Ὰ 
ΤῊ βεοίίοη οὗ ἴ(ἢ6 ῬΟΟΚ 15 1ἢ 508 

Τεϑρϑοῖς ἴῃς πχοϑὲ ᾿πιογοϑίηρ, οὗ 4]], 1Π85- 
ΤΟΝ δἃ5 1 15 8Δῃ δρίϑοάθ, [ἴῃ 6 βουτζοα οὗ 
Ὑ81ΟΙ, Πδίθνου 1 τη  ἤανα ὈδΘη, 15 ΩῸ 
ἸΟΠΡΟΙ Κηονη ἴο ι.5. [115 Ὀδριπηϊηρ 15 
Ποῖ ὕη||Κ6 (δαὶ οὗ [ῃ6 ΒοΟΚ οὗ Ἐδβιίῃο, 
Πατίυβ Κίησ οἵ ἰῃ6 Ῥειβίδῃβ τᾶ κο5 ἃ 
δῖθαῖ ξαβ. ὙΥ̓ΏΘη [Π6 ρσυσϑὶβ μανα 8]} 
ἀεραχίοα, 6 τοῖγας ἴο ταϑῖ, θαΐ Ὡῇοσ 8 
ΨΠ116 15 πηδῦ]Ὲ ἴο 5|δ6ρ. ὙΒοτθαροη 
γα 6 “γουηρ τλθη, 186 ρυαγας οὗ [6 
ΤΟΥᾺ] σΠδΙΌΘΙ, ἀρτθα ἴο σοροβα δδῸ 

1 ΤῊΘ ἔοπῃβ οὗ ψογάς ἱῃ ἴῃς Α. Δ. σὲ ἱέρε 
ἴον σοηνδηΐθηςα ἰὴ (ἢϊς αὐκίγαςϊ, 



ΕἸΚΘΤ ΒΟΟΚ 

ΟΠ6 ἃ ““βεηΐδθηςθ ἢ οἡ ἃ φίνδϑη (ἢε5]5, δπά 
ἀεροϑὶξ ἱξ, τυιτῖθ δηά 5θα]θά, ππάδσ [ἢ 68 
Κιησ5. ΡΠΠονν, ἰο Ὀ6 τοδᾶ ἤδη δ Γἰδ65 
ἴὴ τ[ὴ6 τηοσηϊησ. Τῆδ Ῥσοροϑιίοη τηλϊη- 
ἰαἰηθὰ Ὀγ ἰδ ἢγϑί 15 (δὶ ὙΝῚΠ6 15 1ῃ6 
ϑΓοησοϑῖ ; ΟΥ̓ [ἢ6 βϑοοηΐ, [παἰ τῆ6 ΚΙηρ 
15 50; Δηα ὃγ {{ τῃϊγχά, [παὶ ομηθη ἃταὰ 
βτοησασῖ, θὰ. Ὑχυϊῃ αὔονα 411. ἴῃ τῆς 
πλοτηϊησ {16 Κιησ Ξυ 0 ἢ 5 Δ Δ55ΕΙΩΡΙ]Υ͂ 
οἵ ἢϊ5 σου τ] Γ5, πα τῃ6 [Ὦγ66 τϑοῖῖα {ΠΕῚΓΣ 
ἐβρῃΐθηςσας" Ὀείοσες με, Τῆς δαἵρὰ- 
τηθηΐβ ἴῸΓ δδοὴ θηδί 16 ρίνθη [ἢ Ἃ16.81}]} ; 
[6 ϑρροτῖθοσ οἵ τῇς πϊτὰ (“115 ψγὰ5 
Ζοτοῦαθοὶ," ἵν. 13) ἀαγίηρ ἴο ὈΟΙΤΟΥ͂ 
Δῃὴ 1] υδιγαϊίοη ἄοσὰ [6 σοπᾶμπος οὗ 
[6 βονογεῖσῃ βοῦς, δ ΏΪοΪ. “ἢ 6 
κπσ δηὰ ἴῃς ρῆμποεβ ἰοοκοα οπθ ΡΟ 
δηοίῃοτ᾽ (ν. 332).- Ηἰ5 σοποϊυβίοη ἴδμαΐϊ 
ἴῃς {τ} “6 ἐπα γειῆ δηα 15 Αἰ ΑΥ5 βίσοην ; 
ἴ Ἰνθῖ δηὰ σοπααθγαῖῃ ΓΙῸΣ ὄνοσ," 15 
᾿α]δὰ τιῖῃ ἀρρίδυβθ, ὙΤΒδ Κιίηρ ὑἱάς 
ἢπὶ ἀ5Κ τνῆδί ἣς6 Μ}}}, ἀηα ἢ 56|Ζθ5 ἴῃ8 
ΟΡΡογ ΠΕ ἴο τοὶ τῃς Κιηρ οὗ ἃ νον 
6 δὰ πλαάς δὲ ἢΐβ δοςθϑϑίοῃ, ἴο ζεϑίοσο 
[ἢε ]ετγο. ασίυϑ δοοθίδϑ ἴο ἢὶ5 νν]5}}65, 
Δη( ἰ551165 ἃ Βττηδηῃ ρτδηϊηνρ ΠΙσθηςα ἴο [ἢ 6 
ον ἴῇ 5 ἀοϊηϊηΐοηβ ἴο σαίατγῃ, Δ 
ϑτδληῖβ Οὗ ΠΊΟΠΘΥ͂ Δηα ΤἸΔΗΥ͂ ὈΓΙΝΊ]ΟΡ65. 
θερατίυτε οὗἩ (ῃς οτάνδῃ ἴγοτῃ Βαῦγ]οη, 
ψι τῇ παπγ65 οὗ [ῃ6 ᾿οδάϊηρ τθη ΠΟ 
ΜΕΙΘ ἴῃ οΠάγρα οὗ 1ἴ (ν. 5). 

(4) ν. 7-Ξ3 -Ξ- Εζτᾷ 11.----ἶν. σ, 24. 
1,515 οἵ [ἢ Ρθορὶα ψῇῆο τευσγηθα ψ ἢ 

Ζοτοῦαθεὶ δηὰ 7655 (ν. 8), οἰδϑϑιβεά 
ὑπ66γ {ΠΕΣ βανοῦαὶ Ποδά5, αηα [6 πυτὰ- 
ΒΟῈΙ οὗἩἨ 1ΠΕΘῚΓ βεγνδηῖβ δἀπᾶ οδίΐε, Τὴδ 
ΔΙΑ οὗ Ὀυτη -ΟΠ Πρ 15. 5εῖ ὉΡ ἴῃ 115 οἱά 
Ρίδος (ν. 48) δηᾶ 5δογίβοςς οβεσεά ὑροὴ 
 ΤῊς ἴδαβε οἵ Ταθϑγηδο]65. 15 οαΪ6- 
Ὀγαῖθα, δηὰ ργερσζαϊίϊοηβ τηδάβ ἴοσ [δε 
τευ Πἀϊηρ οὗ τὴ6 Τοιρῖθ, ΌΥ οὐϊαϊηϊηρ 
{πῆ Ό 6 Γ ἔσουῃ Γδυδηοῃ, απὰ ἴΠ6 κα, ΤὨΘ 
ἰουπάδίίοη 15 ἰαϊἃ “ἴῃ τη6 βγοὶ ἀἄδγ οὗ 
ἴῃε βεσοηα τηοηίῃ, ἴῃ [6 βθοοηά γὙϑασ 
αἴϊου [ΕΥ̓ πεσε σοπηθ ἴο [ΕΤΥ ᾿" (0. 57). 
Μίηρ]εά ἴογ δπά βοστοῦν ου ἴῃ 6 οσοββίοη. 
Οἶει τωαάβ ὉΥ (ἢ ““ δθθιῃΐοβ) οὗ ἴῃς 
ῬΕΟΡΪΘ ἴο σοὈρεογαΐία ἰῇ 16 ψοῖκ, δπά 
πεῖς Βοϑι τ ἤδη ἴῃς ΟΥ̓ΕΤ 15 το)εοίαή, 
ΤΗτουΡἢ (ΠΟΙ ΤΟρροβιὕοη {86 νοῦκ 15 
᾿ϊπάεταα 4}1} {Π6 {της οὗ Κίηρ ὥγως, δπὰ 
“ΟΣ τ[η6 β5ρᾶςε οὗ νψὸ γϑασϑ᾽ υπ[}} [ῃς 
τεῖστι οὗ Πατῖιβ (ν. 74). 

) Υἱ., νἱ}, ξξς, Εζτγὰ ν. 1--νῖ]. 2. 
, [ὴ ἴδε βεοοῃά γεασ οἵ Βασι 6 γνοσΚ 
15 Τϑϑιιπηεα τὨχου ἢ (ἢ6 Ῥτορῃεϑυίης οὗ 
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Αρρεϑὺς δηὰ Ζαοϊατα8. ὍΘ ῥγονιησῖαϊ 
ΟΥΘΙΊΟΙΒ οὗ [6 Ῥεογβίδηβ ἀρδίη ἸπἰοΥοσα, 
Ὀυϊ μοὶ ἴῃ ἃ αἰσγθοῦ Υ Ὠοβα]α ΤΏΔΏΠΕΙ, 
Πρ ἴο ἰῃ6 Κίησ [οΥ ἱῃϑι τ 008, 
Ταῦ. ὨλΑ Κ65 ΠΌΤ ρους [6 τηδίίεσ, 
δηα ηάς αἱ Ἐοραίδηα: ἃ ἿορΥ οἵ [ἴῃ 
ἄβδοσθα οἵ γτυβ. Ηἰβ σεβϑοῦρί αἰτγεοῖβ 
τῃδὲ τΠ6 ρονοσηηχεηῖΐ ΟΠΊοΪ4]5 Ἰη ϑγτία δηά 
ῬΒορηϊοῖα 5}14}} ἢ6]Ρ, δῃά ποῖ Ὠιπάοσ, {πῃ 6 
νοῦ. Απά 50 ἴῃς Τδηρ]6 15 δηϊϑηεδά 
“ἴῃ τῃ6 5ἰχί ἢ γϑασ οὗ δυ5 Κίηρ οὗ [Π6 
Ῥογβίδη 5" (ν11, 5). ὙΠ 50] 1165 δὲ 
115 ἀδαϊοαδίίοη. 

(σ.) νἱ!}., 'χ, Ξξξ ΕΖτὰ Υἱ], 1--, 44; Νϑῆ, 
Ψ111. 1-- 2. 

Ἐσίυτη οὗ ἴπ6 768 ὑπᾶρν Ἐξάγαβ, ἱπ 
(6 τοίσῃ οὗ Ατίαχοσχοβ Ηἰς5 αυδὶῆσα- 
Ὀοσῃβ ἴοσ ἴπε οῇῖοθ οὗ ᾿ϑδάθσ, δπᾶ [Π6 
ΤΟΥΔ] ΠΟΙ 5510. ρίνθη ἢ. ῬΥΨ]Ορ65 
δηἃ τη 165 στδηίθα ὈῪ ἴδ Κίηρ. 
1,915 οὗὁἨ [ἢ6 [ΔΠ}}165 τειυσηϊηρ ἴῃ [ἢ 15 
Ιδῖου ηἱσταϊίοη. Εαἱῖ δἱ “" τῆς τῖνεσ σα] δα 
ΤΠογαβ "ἢ (ν}}, 41), δηα του 5 }10ῃ ἴοσ ἃ 
ἸΔΥΡΟΙ ὨΠΏΡΘΙ οὗ ρῥγιδδῖβ δπὰ 1 ον 68, 
ϑαία διτῖναὶ οἵ [6 οσατανδῃ δἵ [6 5 6}, 
ὙΠ (ΠΘΙΣ νου δπα ροϊά, Αρρϑαὶ οἵ 
[ἢς τυΐοτθ οὗ [6 Ῥϑορὶα ἴο ΕζΖτιὰ οἡ [ἢ 8 
Ῥαϊηΐα] 5 ]6οῖ οὗ ταϊχϑα σρδιτίαροθ. Η18 
δτιεῖ δὲ τ1ῃ6 ᾿πιθ]Πσεηςα, δηα ἴῃς τθβοὶυ- 
τίοη ἴα κϑη (ν}}}. 93). Α παίιίομαὶ ΔϑβοὈΪΥ͂ 
οΔ]οα το ϑασ ἴῃς δἀάγεββ οἵ ΕΖζσα. δὰ 
ῬΘΟΡΪΘ ἄρτθα ἴο δοοορῖ ἢϊβ ἀβοϊβίοῃ, δηὰ 
ἴο Ραΐ ΑἸΝΑΥ 411 τυῦῖνεβ οὗ δ᾽ἴίθη τὰ. ΤὴΘ 
ΔΙΤΔΉ οΙ Θηΐ5 ῸΣ [5 ΡύΓρΟΒΘ, δηᾶ 1158 
οὗ ἴμοβα ψῆο Παὰ ἰταηβϑρτεβϑεά, ΑΠῇογ 
1η15, οὐ τῇς ἢτϊβὲ αν οὗ ἴῃ6 βϑνυεηῖῃ 
τοοη ἢ (ἰχ. 27) ἴῃ 6 ῬξΟρὶα ἀδβίγε Εἔζγα ἴο 
τολα ἴο ἴβεα ἴτε ἂν οὗ Μοβθβθ. Τῇ Ϊβ 
15. ῬΌΠΟΙγ ἀοης ἰῃ (ἢ ορϑη 5ραος Ῥείοσβ 
[6 Ροτζοῦ δὲ τῃ6 βαϑβί βἰάς οἵ [Ὡς ΤερΡ]6, 
ΤῊΘ ΠδΙη65 δῖα φίνθηῃ οἵ (ῃς ον 65 δπά 
οἴμοι ΨΏΟ δϑϑιϑίθα ἰῃ ἴῃ6 Θχροϑβιοη, 
( ΑΚ αγαῖθϑ᾽ Ὀ45 [86 ῬΘορίΘ πον ἴυτη 
ἴτουι {πεῖς τηουγηΐηρ ἴο ρἰδάηε55, ου [ῃ6 
ΔΑΥ 5 “ΠΟΙΥ υηΐο ([Π6 Τοτά " (ἰχ. 50)» 
50 ΠΟΥ ρὸ {πεῖ ναῦν, τι κΚίηρ, ΤΏΕΙΤΥ, 
8 πα βοῃάϊπρ ρογίοηβ ἴο ἴῃ 6 ΠΘΘΟῪ ΟἸ68, 
Δῃα τοὐοϊοίηρ “ Ὀθοδυβα {ΠΕ Ὺ ἀηάετβιοοά 
[Π6 ποσὰς ψὨθσοίῃ (Π6Ὺ ψψεῖα ἰηϑίγυςίεα, 
δῃρὰ ἴοῦσ ἴδ6 ψῃο (ΠΟΥ δά Ὀεθῃ 
Δ5561}016α.,᾽} 

1 Τδῖβ ταῖρι ἀρρθᾶν ἃ οοτρ]εῖε δηᾶ παίαγαὶ 
ρπάϊηρ ; Ὀαπῖ ἴῃ [Π6 οτἱρίπαὶ ἴμ6 1α5ὶ ὑγοσὰβ ἃ.6 
ἐν τοῖς ῥήμασιν οἷς ἐδιδάχθησαν. καὶ ἐπισυνήχ- 
θησαν... ὙὍδε ραυποίυσιοη 15, οὗ σουγβα, ΑΡρὶο 
ἘΑΥΎ, Ὀὰϊ (Παΐ 5υς ἢ 15 [06 τρις Τομβίγυςσίοῃ 
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ὝΠ6 οἰτοποϊορίςαὶ δηὰ οἵδε ἀϊῆϊ- 
ουἱῦδ5 ἱηνοϊνθα ἴῃ [ἢϊ5 δοςοουηῖΐ, δηά (ἢ6 
ςοοπῃοοζίοῃ Ἡἱ ἢ 1 οὗ [6 ερίϑοᾶςδ 1). 1-- 
ν. 6, “1}} 6 ὈΠΕΗ͂Υ ἀϊϑοιιϑθεα ἴῃ ἴῃ6 ποχὶ 
δερίίοη. 

8 171. ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝῸ ὈΈΒΙΟΝ. 

Βείοτα ΔῺΥ βοιιηά [ἤΘΟΣΥ σὴ 6 ἑοιτηθα 
οὔ [186 πδῖιγα δηά οὐ)εοὶ οὗ [86 ννοσκ 
Ὀθίοσε τι5, 6 πγιϑῖ ᾶνα βοῖὴθ σοηοδρίίοῃ 
οὗ (ἢ6 ᾿ῃοοηρτα 165, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ποῖ ἴὸ 
Ὀ6 τοοοῃο θα ἡ ΔΩῪ {πι6 νεϑυβίοη οὗ 
Ὠἰρίοσγ, ἩΒΊοἢ 1: Ῥτοβθηϊβ. 

Ῥαββίηρ οὐδῖ, ἴογ [6 τηοιθηῖ, [Π6 
διοουὴϊ οὗ Τοϑίδῇ, νυ ἢ 11 15 σομ αν] 6 
τηϊσϊ Ὀ6 ταδδηῖ 85 ἃ διί[ηρ ῥὑγοϊπθᾶς ἴὸ 
δοιηδ δροςοΐ οἵ 765} Ὠϊδίοσυ, 6 ἤδνθ, 
ΣαῖῃΥ τουομοα προ ἴπΔη παιτζαίθα, {16 
Τεϊρὴβ οὗ ΠῚ5 δυσοαϑβοῦβ δηᾶ [ῃ6 δηδ] 
σαρονγ. ΤΒΘη, ψθουΐ 4 νοσὰ 85 ἴο 
ἴῃς 5οϊουγῃ ἴῃ ΒΑΡΎ ]ΟΏ, γγῈ μάνα (11. 1) 
16 τηονθιηθῃηϊ ἴοσ ἀδ  νεγδησα ἰῃ (ἃς ἢχϑί 
γεαγ οἵ Ογτζτιβ, Β.ο. 526. Τα ἔχει 
σΟΏΥΟΥ οὗ Τεννθ, ἢ ΤΠΕΙΣ βδοσεα ν6556]5 
᾿δηά ἰγϑάβυσαϑ, 15 Ὀσουσης Ὀδοὶς ὈΥ ϑ8ῃᾶ- 
Ῥαββατ 3 (11. 15). Ὗν᾽ε ἅτε ποῖ αἰ ΠΟΥ 
το] ταὶ ΔΩ Ὀδριηηῖηρ ννὰ5 [ἤδη τηδαᾶθ 
ὙΠῚ τῇς τεϑιοσαϊοη οὗ [6 Τερ]6; Ὀυϊΐ 
ἴῃ 1ἴ. 18 ἃ σοϊαρίαϊης 15 ταδάς οὗ βυςἢ 
το κΚ είν οΔΙτεα οὐ, ὈοΙ; 45 τορατὰς 
[Π6 Τδρ]Ὲ δηά οἱ νν4115, ὉῪῚ Ῥουβιδῃ 
οἴδοΙα]α 1η ϑαυηδιια, ἴῃ ἃ ἰεἰῖοσ ἴο Κίηρ 
“ ΑΤΙΆΧΟΙΧΟΘ." Ατέβοηρίὶ οἵ ““Ατί- 
ΧΟΙΧΟΘ"ἢ σδι565 ἴῃς ψοτκ ἴοὸ Ὀ6 5ἰορρεά 
{}}} τἢὴ6 ϑοοοηά γϑᾶγ οὗ 1)αῦῖ5 (ἢ6 Ῥεῖ- 
δίδῃ (11. 20). ὍΓΠΘα [ΙΟ]]ον5 ἴῃΠ6 ΟΠ ΡΊηΔ] 
οριϑοάβ (111. 1-τν. 6) ἴὰ ψὨϊσἢ ΖοτοῦδθΕΙ, 
ἀεβοηροαὰ 85 ἃ “"γουῃρ τηδῃ,᾽ 15 ΤΟΡΙ͵ΕΟ- 
δοη(οἀ 458 θεϊηρ οἠδ οὗ ἴῇς Ὀοάγ-ριατά 1ῃ 
ἴῃς ΚΙηρ᾿5 ραΐδος αἱ Βαργίοη. ΒΥ [86 
Ταθδῃ5 ὈΠΕΗ͂Υ τεϊαίειὶ ἀρονε (ὃ 2) ἢ6 χαϊῃϑβ 
ῬΟΙΓΩΙ 550 ἴοσ ἴῃς 7εῖν5 ἴο τοίυσῃ, δά 
[Π6Υ ἀο 50; δῖ διθοηρ (Πεἰσ Ἰοδοβ δηι.- 
τηογαίϊοα 1ῃ ν. 5 Ζοσοῦδῦεὶ 15 οὶ ῃδιηθᾶ 
85 ΟΠ6, Δηα 1ἰ 15 ΔΡΡΑΙΘΏΓΥ ἢ15 “500 
7οδοίγω, ἀπά ποῖ ἢ6, ῆΟ 15 ὩΟῪ ἀδϑοσιροά 
85 ἴῃ6 5ρεᾶκεσ οὗ (6 ““ν΄βϑ6 βϑηΐθησεϑβ ἢ 
Ῥείοσα [μ6 οσουχὶ οὗ θαπι5. Νεχί [Ο]]ονν5 
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1 Τμαῖ ἰ5, δἷ5 ἢγεί γοᾶῦ δ5 Κίησ οἵ ΒδΌγ]οι δ. 
ϑες Ῥχγοίδββθοτ ϑαγοοῖβ "Εζγα, Νεδβεηγίδη, δηὰ 
ἘΞΙΒογ᾽ (1885), Ρ. 19Φ. ἼμὲῈ ἀδίε οὗ ἴδε τεΐϊυγη 
ἦβ ἴβοτο ρίνεη ὃς 528. 
: 3 ΕῸΣ (16 ενϊάθδηος ἰο Ῥγοῦα δαὶ ἢ 788 
ΖοτυῦΔΡΕεΙ, ξες ἴα Ὡοῖς ΟἹ ἱϊ. 12. 

τῃς 115ὲ οἵ τ[οβϑε ψῆο τεϊυτγηδα τοίζᾷ Ζ20γο- 
δαδεὶ (ν. 8), ἃ5 ἴξ 15 ἴῃ ΕΖτγὰ 11., δῖ 45 
του 4}1 ἔτομῃ 1ϊ. τό ἴο ν. 5 ψεσε ἴο ὃθ6 
εβδοβ ἔγοηὶ τ θηοσγ. ΑΙ] ρο65 Οἢ, 88 
15 ἀυγ τοϊδϊεα ἴῃ ἘζΖγα, ἴοὸ ἴδ ἰαγίηρ ἴῃ 6 
ἰουμαδλῃοη-ϑίοης οἵ ἴῃς ΤερΙὶς (ν. 57);.. 
τς ἔδοὶ Ὀεϊηρ οτροίίθη (ῃδῖ ἴῃ 1,1. 18 1ῃ 8 
ουηάἀδίοη ΠΔα ὈδΘῺ 5ρόκθϑὴῃ οὗ 85 δσεδαγν 
αϊά, Τδτγουρῇ τἴῃ6 ΘΏΤΏΚῪ οὗ (ἢ6 τα- 
Ἰθοἰοα ϑαγηδιϊίδηβ, [6 ννοῦκ ἢδ5 ἴο ὈῈ 
141ἀ δϑιᾶς {1}} [6 βθοοηᾷᾶ γεὰσ οὗ δι 
ἵν. 73; νἱ. 1). Ετοιλ [Π]5 Ροϊηΐ ἴο [ἢ 
Θηῃα οὗ [86 ὈΟΟΚ [ἤ6Γ6 15 μῸ τηδίεσίδὶ ἀ15- 
ΟΙΘΡΒΙΟΥ͂ ΜΠ (ῃ6 ογάθσ οὗ δνθηΐβ 85 
Τοϊδι θα 1 [ῃ6 σδῃοηϊολὶ θοΟΚϑ5, Ἔχοθριίης 
(δὶ [ἢ6 τεδάϊηρ οἵ ἴῃς 1δν (ἰχ. 29) 15 
τηδᾶς το 411, δοοοσάϊηρ ἰο τῇς ῃδίυταὶ 
δ6αῦθηςα6 (ΟΡ. νἹ]1. 6 ΜΙ ἴχ. 7), ἴῃ [86 
Εἰσῃ ἢ γα οἵ Αὐΐλχεγχεβ, ΟΥΓ Β.Ὸ. 457: 
ὙΠ|116 δοοοσάϊηρ ἴο Νεῆ. ν|}]. 2 ἱξ ννὰ5 1 
{ῃς ἄπις οὗ Νεοι 5 ρΟνου  ΟΥΒὮΡ δἵ 
7ογυϑα θα, (δὶ 15, ποῖ ΘΑΣΊΘΣ [ἤδη Β.Ὁ.Ψ 
444 (εορ. Νεῆ. 11. τ).} 

Νὸο [ΠΘΟΥΥῪ ἢδς Ὀδδη ρσοροβοά ψὨΙΟΝ οΔ ἢ 
βδ[]5ΔοΙΟΥ]Υ δοσουῃηῖ ἴοΥ [ῃ6 σοηδιβίοη οὗ 
Πϑίοσυ δηα σΠΣΟΏΟΙΟΡῪ Ποῖα ὑγεϑεηϊοά ἴο 
5. 6 ϑδυ]ογ 3 νου ἀοϑαπὶς [Παΐ ἴῃ 6 
ἢγϑοι Ἐχρθαϊοη νὰ5 ἰδ, οὶ Ὀγ Ζεσγαυὺῦ- 
ῬΑ 6], θυ ὈΥ [86 υηκηόνῃ ΘΠ ΘΒ ΡΔΖΖΑΣ 
οὗ 1]. 15. Τὸ [15 δτβὶ ὄὀχρεαϊοη Πα 
ψΟΙ]α τοίδσ [ῃ6 μδιηθ5 ἰὴ Νοῆ, χίὶ. Βυϊ 
[ῃ6 ΤΟΔΒΟῺ5 ἴοσ 1ἀδητγηρ [815 ΘΠ 65Ὦ- 
ὈΑΖΖΔΙ, ΟΥ ϑαβϑαῦδζζασ, ὙΠ ΖειυῦΡΑὈΕΙ 
ΑΙ ἴοο 5ἰτοηρ' ἴο ζχίνθ ΨΑΥ ἴο 500} δὴ 
δουρί. 8 Ἐδυπ5," οΟὔβοσνιηρ (Πδΐ ἴῃ 
1 Ἐξάγαβ ν. 6 1ἴ 15 ἢοϊ ΖοεπιρὈαβοῖ, θὰ 

1 Οχἡ (δὲ5 ρΡοϊπὶ 566 ἘΣ Ζοοῖο, “Ὧ)α5 ἀπίϊς 
Βυςἢ Εδτα᾽ (1851), ΕΠΩ]εἰξ, Ρ- Ἴ; δῃοᾶ αν] η- 
50} }5 “Ἰπιτοὰ, ἴο Νεῃοιδῃ,᾽ Ρ. 425. ἘΠίΖοοῆς 
τῆνν ἴῃηδὶ οὐ (5 φποδίίοη 4}} Ὠἰβῖογι δὶ ὑτοῦα- 
ΠῚ 15 οἡ ἴδε εοἰάε οὗ Σ Ἐβάγας, Βοσγίμοσυ, 
“Ἑϑτγα, Νεομειΐα, ὅτ. Ρ. 210, ἰ5 οὗ (6 ορροβὶϊς 
ορίηίοῃ. 

5 « ἴυάα ςὨτοποϊορίᾳας ἄες ᾿ἶντεβ ἃ Ἐϑάγας, 
δις, (1868), Ρ. 7.: 

8 ΤὮοΥ δἵα ἴῃς συτητηδᾶ ὑρ ὉΥ ΕΔ], “ Ηϊ5ῖ. 
οὗ Ισγδοῖ᾽ (τ. ὈὉγ (δγρεηΐο), ν. Ρ. ὅ7 ἢ.: “1 ἰδ 
ἙΟΣΙΔΙΏΪΥ Πενοσ βαϊὰ ἰῃ (με Βοοϊς οὗ Ἐζγα ἰδαῖ 
115 Θαϑααζζασ θγὋὲ5 ἰάἀθῃῖςοδὶ 1 ΖΕγΌΌΑΡΕΙ 9 
Ῥαΐ εἴποο ἰῃ ἐ. 8, 11 88 ἐς οαἸ]οὰ Λίμοΐ, 1.6. τογαὶ 
τος οὗ γμασλ, δῃηὰ ἴῃ ν. 14, 16 5 ἀεξίσιδιοά 
τὰς Αεεγγίδη οὔϊςϊ4] (116 σεἦα, 85 ἢ εαυϊναᾶ- 

Ἰεηΐ, ἱΐϊ 15 ἐπ ροββϑὶῦ]ς ποῖ ἴο οοῃδίἄοσ ΐτι δηὰ 
Ζευυθαῦρεϊ ἴο Ὀε ἴῃς 5δυλθ.᾽ Νείεϊογ μο]ἀς ἴῃς 
ΒΔΠ16 Ὑἱονν, “Ὦὶς Βίϊομος Ἐξάσας,᾽ ἄς. (1877), 
11. ᾿ 
κὰχ (βσοπΐαις εςοἸέσἰαδιίαας,᾽ Ρ. 50. ἘΠ ΙΊΣΞΟδς, 
« Ἐϊη]οἱι.᾽ ἣν » ἴδ κο5 [6 βδᾶϊηθ ΥἹΟῪ 50 ζδι 885 ἴο 
τοδι ἰδίῃ ἴηδί Τοδομέπι, δὰ ποῖ ΖογυθθΑΡεὶ, τγδ5 
ἴῃς σε] Βεσο οἵ (δες ἀἰϑευββίοῃ Ὀείοσε θαυ. 
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ἮΙ5 5οὴ Ἰοδοδίσγη, ἢο (οοοτάϊηρ τὸ 1Π6 
ὨδῖμΓΑ] ΠΟΠΒΙΓΙΟΙΟΩ Οὗ [6 56 θη ς 6) τνᾶϑ 
ἴῃ) Ξρθάκοῦ αἱ ἴμ6 οουτὶ οὗ Πάτυ5, κἰδσίβ 
τις Ὠγροίῃ 6515 [Πδι δἰζοσ Ζουυ 4 Ὀ6] μαὰ 
Ια ἐῆς ἤτοι Ἐχρϑαϊίοη ποηγχεναγαᾶς ἴῃ [6 
σοῖσῃ οὗ Ογτυ5, ἃ βεςομά νἃ8 ἰδεὰ 1η [6 
Τεῖσῃ οὗ Πᾶγῖυβ ὈΥ [ἢ]15 ἢϊ5 500; δῃὰ (ἢδϊ 
ἴΠε 5ῃοσί ρᾶβϑαϑα ἴῃ οὗ. ν. 1:--ό, ψὩ]Ο ἴῃ 
δία 15 δα 66] ὉΠΠ|Κ6 [6 ΘΡΙβοάθ 1ἢ 
ΟὔδΔρ5. 111.» ἴν., δηά γοῖ ἢδ5 ποίησ ἴο 
ΔΩΞΆΘΙ ἴο 1 ἴῃ 16 ΟΔΏΟΠΙΟΔΙ] ΕΖΙΔᾶ, 15 ἃ 
Σοὶ. οὗ βδοιὴς {1116 Γ δοσουηΐ, το δπρ [6 
τοῦιγῃ οὗ [ἢ15 δεοοηά Ὀδηὰ πηᾶογ [] δ Β τα. 

ὝΠΕΘΙΘ ἅττα βδοῃῆθ ἢΪδιβι 0] 6 ἔδαΐυσες Ἰῃ 
115 νεῖν οὗ ([Π6 τιδίϊοσ. ΤῈ ἀβϑοοῃ 
1η ἷν, 12 ἴῃδί ἴΠ6 Θρδάκοσ ννὰβ Ζειαῦ- 
δαδεῖ 5 Ἰηξοιεα ἴῃ διοἢ ἃ Ῥατθρ 664] 
ΣΏΔΗΏΘΓ, ἃ5 ἴ0 ΑΥΓΔΩΐϊ ἃ βυϑριοίοη (Πδζ 11 
ΤΩΔΥ Ὧδ ποίδιηρ ΤΟΥ [ἤδη 4 ΤηΔΙρΡΊΠΔ] 
ςοιϊητθηΐ ΜΏ]ΟὮ 845 5]]ρΡ6α 1ηΐο [6 ἴοχί, 
ἴὴ ἵν. 58 6 15 ρα] 5ΤΩΡΙΥ “ ἴἢ6 γουην 
τῇΔῃ," ὍΠοΙα σου] 4150 Ὀ6 δὴ εδηά οὗ 
τς ἀπο] ν (αὈουϊ τ ΒΙΟ τλοσα Ψ1}} ὈΆ 
ΘΑ] ἃ Ῥγθβθηι]γ) δσιδίηρ τοῦ [ῃ6 ἀ6βοτρ- 
τἴοη οὗ ΖοιυρΌΑὈ6] 45 “4 γοιτρ τηδῃ." 
Ἰὐθοηίοτγιυπμαίεϊν ἕοσ τ βυρροβιοη, τῃ6 
ὨΔΠ)65 οὗ ΖΟΙΌ Α61᾽ 5 ΟΠ] ΓΘ 416 Ῥτθ- 
βοῖνϑα [ἢ τ (ἤγσοηῃ. 11}. 190, Δα ΠΟ Τ᾽ ΟΔΟὮΙΓΩ 
15 διηοηρϑί ἴἤθ, ΕἸ ΖΒΟὮΘ 4515 ν ΒΘΊ ΠΕΣ 
1015 Ῥτονεβ [δὶ ἢ δα πο β0ἢ 5δοῆ. Βιυΐ 
ἴο «᾽ίοινν [ῃαὶ 6 τηϊσΐ ἢάνο μά, νουἹὰ 
Ὅ6 ΟἿΪΥ ἴο Ῥα56 δὴ Ὠγροίῃαϑὶβ ΠΡΟῚ Δἢ 
Πγροίῃεβϑι58. Απηά ἴῃ6 ρῥσγορδθν οὗὨ [ἢς 
Ῥδϑβϑᾶρα (ν. 6) θεν ἴῃ βοξ ΨΥ ΟΥ̓ ΟΠΕΓ 
ἉΠοσταρὶ 15 Ἰποσοδαϑθ ΟΥ̓ οὐρβεγνιηρ {παῖ 
76βθυά (Ππουρῃ πος ΖεγυῦΡαθ61) μδᾶ ἰὴ 
Ῥοϊῃΐ οὗ ίδλοϊ ἃ δοὴ πδιηθά Τ΄ δο τ 
(ΝΞ. χιϊ, σο). 

[τ ΤΩΔΥ ΒΕΙΡ ἴο οἶδασ ἴῃ6 τὰν ἃ 1π|||6, 
1 πὸ οῦϑογνε [ῃαΐ, ὈῪ τακίηρ' ουἱϊ 45 γλθ ἢ 
οἵ τ1ῃ6 ὈΟΟΚ 48 1165 Ὀεϊπνθθη 1]. σό δηά 
ν. 6 1πο]ιιεῖνο, 6 ἤᾶνα ἃ σοῃϑθοῦνοα 
ϑοσοῦηΐ, Ῥάγα]]6], 50 ΔΓ δ5 ἰΐ ροθϑβ, ἴο 
δῖ ἴῃ ἘΖτα δῃηᾶὰ Νεμϑιηΐδῃ. ϑείίηςς 
δϑιάθ, ουἱ οἵ [ῃϊ5 ροτίίοῃ, [86 οοπίθηϊβ 
οὗ σἤδρβ5. 11}. δῃὰ ἰἱν., 45 ἰουηϊηρ 1ῃ6 
ΟΥ̓ ΚΊηΔ] ορἰϑοάς Ὀεΐοτε σείθισοα ἴο, ψῈ 
μου ἃ τΠ6ὴ μάνα ἴο' δοοουηΐὶ ἴοσ ἴῃς 
56 ΟΙΙ ΟΣ 1. τ6--2ο0, ἀσβοιηρ, [ἢ6 ΟΡροϑί- 
ὈΟΏ ὑπᾶοσ “' Αὐίδχογχοβ, δηὰ τῆς δῃοτσί 
ϑεσῦοπ ν. 1-ό, ψῃ]οἢ ἸοΟΪ5. Πἰκ6 4 “σου- 
ὩΘΟΙΩΡ Ῥαβϑᾶρο, ἀοϑίρη δα ἴο ᾿Κ οἡ τΠ6 
εῃυτηοσαίοη οὗ (ῃ6 ΡΘΟΡΪΘ ψΒΙΟἢ ἕο! ον 8 
ἴο 186 5ἴοιγ οὗ ΖεσυῦΡαθεὶ αἱ [μῈ Ῥεγβίδῃ 
οουτί Ἰυ1 χεοϊίοα, 

1| πὸ τὰ αἰϊονεα ἴο ἰαἶκα [15 νἱεν οὗ 

ἴὴῆ6 σοῃροηθηΐ ρατίς οὗ [ἴΠ6 Ῥοοϊ, τῇς 
σδαῖρε δραϊηϑί ἴῃ6 δυϊῃου, ΟΥ̓ΆΘΟΙΏΡΙΪΟΣ, 
ψοῦἹὰ αἴηουηΐ ἴο 1Π{Π6 ποτα ἴδῃ ἢ]19 
Βανίηρ ἰείς ἃ ἃ στοῦρ οὗ Ὠϊδίοσίοδὶ ἄοςι- 
Ταθηΐβ, ἢοΐ 1 ῬΓΟΡΟΥ οτγάσσ, δηα δ ΠΟΣ 
(0 1655 1015 Ὀ6 ἃ Οσῇδγρα ΤΏΟΤΘ ὈΓΟΡΟΙ͂Υ 
Ὀτουρῆϊ ἀραϊηδῖ ΒΟΤΩ6 5 56 α  ηΐ ΔΙΥΔΏΡΘΓ 
οἵ 1Ὲ6 τηδίθσί4}5) οἵ μανίὴρ {τ|6α ἴο ῥίθος 
ἴνο τοροῖῆοσ ΏΘΙΕ τὴ6 51:465 αἀϊὰᾷ ηοΐ 
ὈΟΙΓΟΘΡΟΩΩ., Ἐοτ, ἰὴ ἴῃ86 ξχβὶ ρΐδοθ, 
Μδίονοσ αἰ συ] 165 τὺ Ὀ6 ἱΠἤΘΤΕης ἴῃ 
(ἢ6 5βοίίΐοῃ 1]. 16-2ο, τοραζάθα δἃ5 ἃ 
τἰοίδομοα ρδβϑαρα, ΔῈ 4150 ἑουηά ἰὴ ΕΖγα 
ἶν. 7--24, ἴο ΨὨΙΟΝ 11 15 Ῥασα}]οὶ, ΒΟΟΣ 
ΟΥ ποῖ ἰἴ Ὀ6 ΤΟΔΘΟΏΔΌΪΣ ἴο ΒΈΡΡοΞβ6 ἴῃς 
Ῥβουάο-ϑιλοσαϊς ἴο Ὅ6 πηδδηΐ ὑπάου τῃ6 
ὩΔΙῺΘ οὗ ΑΥΆΧΟΥΧΟΘ Ὶ Ἰῃ 11, τό, ἴΠ6 5416 
ΠΟ ϑ: ἀθσαΐου5 ὙΜΠΠ ΔΡΡΙΥ ἴῃ ἘΖτιᾷ ἵν. 7. 
Ιῃ τῃδὲξ οΠαρίοσ αἷ5σοὸ ἴῃ6 μψοῖῖκ οὗ τὸ- 
βίοσιηρ [6 ΤΕΏΡΙ6 15 ἀδϑοσ δά (Ἰη ζ. 5) 
8ἃ5 τυκίγαϊοα “ἀνθ 11] τὴ6 τεῖσῃ οὗ 
Βατίυβ. Κιίηρ οὗ Ῥογϑία ;Ὁ δᾶ τθῃ, δῇεσ 
ἴῃ6 ἀνοηΐβ 1 [ῆ6 τεῖρῃς οὗ Αἤδβῦθγιβ 
(υ. 6) ἀπὰ Ατίδχεσχεβ (συ. 7--23) ἢδνε 
ὕδοη τεοοταθά, 11 15 δρδίη ϑδϊἃ (υ. 24) 
(μ4ὲ [6 ψοτκ οσραϑοά ““απἴο ἴΠ6 βϑθοοηὰ 
γοαΥ οὗ τῇ6 τοίσῃ οὗ 1) Κίηρ οὗ 
Ῥετϑβία." 

ΑΚ ἴοσ {ΠῸ6 δῃοσὶ ραβϑᾶρα ν. 1-ὸ 06, τῃδὶ 
Ὡδοά ηοΐ (του Ὁ]6 5 Ιοηρ. ΤΟΙ 15 ἃ 
Ἡρφῦγον οδϑὶ οὗ Οχργαββϑίου δου 1, χαϊία 
ἀϊβεγεηῖ ἔγοτι ἴδ οὗ [ῃ6 ορίβοάς Ὀείοτγε. 
ὝΥΙΘΙΠΟΙ νὰ ἴακο (ἢ6 νιον οἵ Ἐσυς8 
ΔΌοΥΘ-Ὡ ΠΟ! Θα, τπδὲ ἴῃ6856 6 νΟΓΘ65 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ἃ ταῖϊς, ἴῃ ἰτδηϑ]αϊθα ἔόσῃ, οὗ 5016 
ΗἩδεῦτον οὔρθδὶ] ἀθϑοῦθιηρ 84 βεοομὰ 
ΤΩΙσταῖοη πηᾶοσ ασίυβ, ΟΥ ῥτοίοσ ἴο 
τορατὰ (πε 88 ἸΏΘΤΟΙΥ ἃ σΟΠΠΘΟΙΩΡ 
Ῥᾶϑϑαρα, ΤΏΟΓΟ ΟΥ̓ 1655 ὉΠ5[ῚΙ ΠΥ δααρίεά, 

1 ΤΏ βονοσγεῖσπι πον υπᾶερ τας Ὡδῆμδ 
(Ατίδχοχοβ 1 οηρί πδηυ5) ἀἰὰ ποῖ οοῦια ἴο ἴδε 
τῆτους 111} Β.0. 46, 5ἰχίγ-ΙΟΥἹἵἹ γεᾶσβ αἰΐοσ [86 
ἀςδίῃ οὗ Ογπιβ. Δοοοτζάϊηρσ ἴο Ῥτγοίδβϑος ϑᾶγοβ 
(δὲ σε. Ῥ. 22). “ἴῃ6 Ὑ]ιοἷς αἰ που ΤΩΔΥ ὃς 
βοϊνβὰ Ὀγ οοῃειἀοῇηρ [Βαϊ ἴῃς δοοουπῖ ἴῃ Εζτγα ἰν. 
6-23 ἰ5 αρ᾿ϑοάϊςαὶ, δῃηὰ τείδυϑ τ σαν ἴο ἴμ6 τον 
βἰοσαίίοι οὗ ἴδε νν4}}15 οὗ Τεγιβαίθη,, πὰ ποῖ ἴο 
ἴῃ τοβιοσδίου οὗ [ἃς Τερὶς. [Ιἢ οἰτπςξ οἤγοῃο- 
Ἰορσίοαὶ ογάδσς ἴῃς ὑσεηίγ-ίουγ νεῖβα οὐ ἴπ6 
εἰαρῖοσ νου]Ἱά 1Βθη (Ο]]ονν ἱπιτηθάϊαίοὶν αὔτεσ ἴῃ 6 
δ[1ἢ---ας, ἱπάδεά, ἰς ἱπάϊ!οδϊοα Ὁν [86 στδαῃγηᾶ- 
ἰοα] οσοηπίγυςου οὗ [86 οτρίπαὶ (μα] ες." δν- 
Ἰΐπβοη (ου Εζγα ἷν. 5, 7) ἰαυουγβ ἴῃς δρρ]οαίίου 
ἴο Ῥεβουάο-ϑιηοτάϊς: Ἐσυβς (αὐ ρα.) τὴ Κε ἱ 
ΤΩΘΤΕΙ͂Υ Δῃ ἐχοΐδηρε οἵ οης αἰ ΠΥ ἴοσ ἀποίδμεσ. 

3 Τιλῖς 15 ροϊηϊθὰ ουἱ Ὁγ ἘΠ Ζβοις, 80 1η- 

βίδποας δα ἐχργεβδίοη μετ᾽ εἰρήνης, ΞΞ ΟΥΟἶ3. 
τοηδεογοά ἴῃ ἴΠς Α, Κ΄.“ Ξαίεἶγ,᾽) δῃὰ βοτηὰ οἴοσβε 



ΙΟ 

ἴῃ ΕἸἢΟΓ οᾶ56 6 πδοα ποῖ δῖον 1ἴ, ΔῺΥ 
ΤΏΟΥα ἴἤδη [6 5εοϊοη ἰἰ. 16--20, ἴο ἀἸδίασΌ 
[λς σἰχοηο]ορΊσα] βοαιδθηςε οὗ ἴῃς ταϑί. 

ΤΠΘΙΟΘ Το α1Π 5 ἴΠ6 ΘρΙϑοάθ, ἃς 1 ἤανο 
οΔ]16ἃ 1ὲ ἔοσ σοηνθηίθηςθ, στοίοσγθα ἴὸ 
56 ν Γα] {ἰπ65 αἰγοδαυν, ἴῃ σἤαρϑ5. 111.) ἵν. 
|| μαβ Ὀεθη ἀφξβϑοσρεαὰ ΌὈγ βοτὴς σοϊημθη- 
ἰαΐοτβ ἃ5 ἴΠ6 πποΐθαβ, [6 οτἱσῖπαὶ ρατγῖ, 
οὗ τῆς ψοῦῖς, τουηδ ψῃϊοῃ (6 τοδὶ Πὰς 
θεεὴ στουρεά, 1 ψου]ὰ νεηΐιγα ἢοϊ 50 ἴο 
τορατγὰ 1, Οτπρίηαὶ 1 μου θίοα]γ 15, 1ὴ 
1ῃ6 56η56 ἴῃαΐ [Ώ6Γ6 15 ΠΟΙ ἴο ΔΏΒΕΙ 
ἴο 1ἴ ἴῃ ἴἢ6 σδῃοηΐοδὶ ὈΟΟΪΚ5 : δῃὰ τ μαῖ- 
Ἔν ῦ Ῥοσβίδῃ ΟΣ [6 ν]5ἢ ΘΓΟΙΥ ἰξ ΏΔΥ αν 
Ὀδθὴ Ὀαβοα ὑροῃ, οΥ ἰταῃϑίαϊεα ἴγοιῃ, ἰ5 
ποῖ ΠΟ Κπονῃ ἴο 08. Βιΐ 11 566 15 ἴο 
ΤῺ ποτα ῥσοῦὉΪῈ [Πα ἴῃ6 τ τοσ, [6] ΠἸὴσ 
δσαϊη [ῃ6 5ἴΟΥΥ οἱ ἢἰ5 Βα] Οἢ᾽ 5 ἀ6] ΙΝ σδησο, 
δηὰᾶ ᾿τρτοϑοοα 1 τῆς ἰγαάἰεοηα] ρτθαῖ- 
Ἠ655 Οὗ 15 ἰελάθσ, Ζευιραθεὶ, τάδ υ568 
οἵ τῃϊς 5ἴοἵυ ΜΏΙΟ, ἢα παά τοὶ ψ 1}, 
ΕἸΠΟΣ ἃ5 τϑαὶ]ν Ὀεϊενεὰ ἴἰο τείεσ ἴο 
ΖετυθΡαθεΙϊ, ΟΥ̓ 85 βεσνίηρ ἴο δχρίαίῃ [ἢ ς 
ἴλνουσ βϑῃθινεα ἴο ἴῃ6 6χ 65 ὉΥ [ῃ6 5οῃ. οὗ 
Ἡγϑίδβραϑβ. 

ΤῊϊ5 ἰδαᾶς ὰ5 ἴο σοηϑβιάδσ ψ]αΐ οὈ]δοῖ 
ἴῃ σοΟΙΏΡΙΪΘΓ ταῦ ἢανα δὰ ἴῃ νον, Απα 
115 ἀραΐῃ σαηηοΐῖ δε ἀείεγηηρα 5615- 
ἔλοΐϊοσιγ, ψιμουϊ 4 Ὀεϊίεσ Κοον]θαρςο 
{Παῇ ψ͵ὸ τὰ ἰκοὶγ ἴο δοαυϊγο οὗ (6 {{π|6Ὸ 
Δ} 4 οἰτουτηδίδησοβ ἴἢ ΜΠΙΓἢ ἢδ ττοῖσ. 
Βυῖ, σοπϑίἀοπηρ ἴμαΐῖ ἰζ Ῥερὶηβ ψι ἃ 
ἀεβοπρίίοῃ οὗ 1ἴὴ6 σίθαί Ῥάββονεσ οἵ 
]οϑβίαἢ, δῃηὰ εηᾶς (30 ἔδγ, αἱ ἰεαβί, α5 11 
ἢδ5 ΔΩΥ͂ ἔοστηδὶ σοπο] 5:00) ἢ (6 τελά- 
ἷἱῃρ οὗ ἴῃῆ6 14Ὁν ΌΥ ΕΖτὰ αἵ οὔς οἵ [6 
7 5} [δϑινα!ς, Ψ Ὦ16 (6 Ιπτογπηεαϊαία 
ῬοΟΓΟΩ 15 οἰ οΗῪ σοποοτηθαὰ ἡ [6 
τοῖυσα ἔγτομι ἰοσεῖρῃ Κίηράοτῃβ, δηά [ῃ6 
ἴανουϊβ βῆθγῃ ΟΥ̓ ἔοτεῖρτ ροϊεηϊδία5,---ἰϊ 
56 615 ὨδίυγΑ] ἴο σοηο]αάθ, [Παΐ [6 ὙΤΙΟΣ 
5η6α ΑἸ1Κ6 ἴο 5ιἰπχυ]αῖα ἢ15. σου πίΥ- 

ΤΏΘη ἴο ἃ ΠΊΟΙΟ Ζοδίοι5 Οὔβοτσναηςς οὗ 1ἴῃ6 
1,δνν, δηῃα ἴο ψίη ἴοῦ (ἴθ [6 ἔανουσ οὗ 
ΒΟΙΏ6 ἐοσοὶσῃ τΠ]ΟῚ,---ἰς πὶρῃς Ὀ6 οης οὗ 
1ῃ6 Ῥιο]οιηῖθθ, ΤΠ6 ϑυρβογιριίοη “ Ὀς 
Τερὶὶ Κδουτυατοης," οαηά ἴῃ τῃς “εις 
Τ1,διίηα, 2 ἀεβοσῖρθαβ δοσυγαΐοὶγ ννῆδί 15 
ῬΕΙΠΔρ5 ἴῃ6 σφδηίγαὶ συρ͵εοι οὗ ἴῃς ῬοοΪκ. 
Βυϊ 5οῖὴξ Το] ]δίοσαὶ ἀθϑῖρῃ, αἱ ἰθαϑί, πυϑὶ 

1 566 Ετίζοοῖο,  Εἰη]εἰ,᾽ Ρ. 6; δπὰ Ενν]ά, 
«εἐΦὁ: σεῤ., Ὁ. 125. 

: Αἴδγα ΒΌΡΡ᾽ΕπιΘΠίΑΥΥ ΥΈγβα, πυπιρετγεὰ 56: 
“Ἐπτ’ οοδάυπαῖ! 5βαηῖϊ οἵηπεβ ἴῃ Ηϊδευβαϊθι 10- 
οὐπάατῖ, δεουῃάυτη ἀπροβί(ἰομοπι ᾿ουιΐηὶ 1)εὶ 
,.153186}." 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ἢανα ὑπ οιϊαϊῃ ἴῃς οχασσοζαϊθα δοσουηίϑ 
οὗ ἴ[λ6 τυυηϊῆοθηςς οὗ Ογτιβ δηα Ὀατ5 ; 
δηα {{||5 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ννᾶβ, ἃ5. Εννα] ἃ ὺσ- 
δεκῖς,. “1ο βδεουζα ἴο ᾿πάθα [ἢ6 ἔανουγ οὗ 
ἃ Ῥιοϊειηαὶς οΥ̓ Οἴποσ ἢδαῖμθη ροννεῖ." 

Τηδί [η6 γνΟΥΚ 15 σογίδΙΪῪ ἱποοιηρ]οῖθ 
αἴ [ηΠ6 εη4, Δηά ῥτγοῦαθὶ]Υ αἴ ἰΠ6 θοριπηϊηρ 
ἃ5 ΝΕ], Θῃμσουγαρεβ ἃ ϑυρροπίτοη (μα 
(Π6 ΠΟΘΙ ΤῊΔΥ ἤδνα τηθδηΐῖ ἢ]5 ϑοθῆοϑ 
ἔτοῖῃ [εν 58 Ηἰβίοτυ, 1 τγ6 ΤΔΥ 50 ο1]}} 
τΠ6π|, ἴο Ὀδρση ΙΓ 1ῃ6 τοξοτγιηαίίοη οὗ 
Τοςίδῃ (2 (ἤτσοῃ. χχχῖν.) ἰῃϑίςξαά οὗ ψ ἢ 
ἢϊ5 Ῥαββθονοσ (2 (ῇτσοη. χχχν.), δηᾶ ἴο 
ΠΟΙ δ ΔῺΥ σαῖς ἴο (Π6 δηά οὗ τῆς 
ΠαἸοὈγαϊίοη οὗ (ῃ6 ρσυραὶ Ἐδαβὶ οἵ Ταῦοῖ- 
ὯΔ0]65 (Ν ἢ. νῖ], 12-18).2 Ἐνθη τ να 
Τορατάθα τὴ6 ὈΟΟΚ, 5 ἰἴ ΠΟ βίδῃμαβ, ἂς 
Ὀερσίμηϊηρ Ὥθσα [ἢ6 σομΊΡΙ]6σ ἰηἰθηάςα, 
ΤΩΘΓΟΙΥ Ἰοηρτποηϊησ ουὐἱ 115 ὈΤΟΚΘῺ ΤΟΥ, - 
Ὠδίίου ἴο ἴῃ6 ποχῖ Γϑαϑοηδ Ὁ ]6 Ρδι156, [ΠΘΙ6 
ψγοῦ ὰ ὍὈ6 ἃ σογίδϊῃ σοπλρ εἴδη θϑ5 ἰῇ ἃ 
ὙΟΥΚ οὐ ἴῃ6 ταϑίοσαίίοη οὗ (ἢ6 76 5}. 
ΟΒυτοῦ, νοὶ θαρίη5 1 [6 δοοουηὶ 
οὗ 4 Ῥαββθονεῖ, βίο δ5 ““ψὰβ ποῖ Κερὶ 
ἴῃ Ιϑγδθὶ δίησα [86 {ἰπ|6 οὗ [ῃ6. Ῥσορῆοι 
αι), αηᾶ πουὰ δηα νἢ [ἢ6 δοὸ- 
οουηῖΐ οὗ Ἐξαϑβί οἵ Ταθογηδοΐθβ, Κορὲ ἢ 
ΘΌΟἢ ἃ ΤΔΏΠΕΙ, [παῖ “ δἷπος [ἢ6 ἀαγΞξ οἵ 
76ϑῆυα ἴῃ6 βοὴ οὗ Νυῃ υμῖο ἴῃαΐϊ ΑΥ̓͂ 
δαά ποΐῖ ἴμ6 ομ!]άγοη οὗ 15γλ6] ἀοὴθ 80} 
(ΝΘ ἢ. νἱ]. ᾿7). 

δ ΙΝ. ΑΟῈ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΒΞΗΙΡ. 

ΤῊδ τηδίοσιαὶς να ἤανα ἴο οσΚ ὈΡΟΩ 
ἴῃ ἰουτηΐηρ δῇ ορίπίοη οὗ ἴπῸ ἀαία οὗ 
1 Ἐξάγαβ ἅττα θεῖ βοδηΐγ. Τῆαΐϊ ἴη6 ψοτκΚ 
γγὰ5 564 ὉὈΥ 7 Ο56ρἢι5 3 ρίνοϑ 5 ἃ τ 
οἵ ὕπλε ἴῃ οἣβ αἰγθοίίοη. ὙΥῚΥ ἢς 5ῃποι]ά 
ἤάνα ῥτγείθισεα 1 δἃ5 δὴ δυϊπουν ἴο 16 
σΔΠΟΠΪΟΔ] ὈΟΟΚΘ 15 ποῖ Ὠαλτά ἴο 5.66. Τῆς 
βίγ]6 οὗ ἴῃς. Οτεοῖκ 15 τόσα αἱεραηΐ δηὰ 
ἤυσρηΐ ἴδῃ τῃαϊ οὗ (ἢ 1,ΧΧ. , αΙβΙου] 65 
Δα ΔΡΡάγεηΐ σοηίγδαϊοϊοῃ5 ἰὴ [6 οΤ]- 
δῖμαὶ δοσουηΐῖβ 816 βϑῃῃηοοῖμεα ονοσ ; δηά 
τὴς. βδδεαυθηςα οὗ (ῃς Ῥεγϑίδῃ Κίηρϑ, 85 

1 οϑὲ τμῤ., Ὁ. 127. 
3 Τηῖβ νου] οὗ σοῦτϑα ἱπιρ ]Υ ἔπαΐϊ δ τείεστεὰ 

(6 ενθηΐβ οὗ Νεῆ. νυἱῖϊ. ἴο τὰς {ἰπιὲ οὗ ἘΖτδ᾿ 8 
ῬΓοβθΏΟΒ αἵ 7ετιβα απ. 

5 «“Απιίηπ.᾽ ΧΙΟῚ “95. ὅϑδνεγαὶ ἰηβίδηςαβ 7} 
Ὀς ἰουπὰ ἰῃ ἴῃ6 δηβυϊηρ σοτητηθηΐατυ οὗ 88 ὝΕΣ 
πῃ ὙὩϊοἢ 7οβορῆυβ υϑοεὰ (μ]5 ψοΥκ, δπᾶ, αῇ 
δἷ5 τηδῆπεῖ, ἱπιργονεὰ ὑροῃ ἰξ. Βαϊΐ ταὶ ΒΕ ἀἰὰ 
ποῖ Αἰ ψΑγ5 (οὐΐονν 1ἴ ἴῃ ῥγθίθσεηςα ἴο ἴῃ 6 σδῃοὩ" 
ο8] ὈοΟΚκ 5, 15 βϑῆενῃ ΟΥ̓ ἴῃ6 Ῥαββαροβ ἐν ὉΥ 
Ὅτ. Β155611, "Αροουρ,ια,᾽ Ρ. 70, 



ΕἸΚΘῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΘ5ΡΚΑΘ. 

ἴ ἌΡΡΘΑΙΒ ἴῃ τ Ἐβάγαβ, διε δυϊ5. (ἢ ς 
εν ϑἢ Ὠιϑίοσδη᾽ 5 σΠσοηο]οργ. ΤὨΒΘ ἔαοῖΐ, 
δῖ ΔΩΥ ͵Γαῖθ, οὗ Τοβαρἢι5᾽5 διαρ]ογτηθηΐ οὗ 
(ῃἢ6 ῬοοΪκ 15 ππαϊθρυϊεά, Βυΐ [Π6ΥῸ ἃτα 
Ἰηἀ]οδίοη5, πουρῇ ἰαϊηΐ οὔδϑ, παῖ 'ν6 
Τηισῖ ΡῸ 5016 ΨΑΥ͂ ὈΘγοηα ἢϊ5 {ἴπγ6, δηΐ 
Ἰοοῖκ ἔογ [ἴῃ6 οτὶρίη οἵ ἴῃ6 νγνοσκ ἴῃ {16 
ἢ͵βί, οΥΓὁἩ δἱ ἴῃς Ἰδαίου δηᾶ οἵ [ἢ6 βϑοομά, 
ΟΘΏΓΌΣΥ Β.Ο. ΤῊΘ 5(ΟΥ7 ἴῃ σἤ405. 11]., ἵν. 
ἷ5, οὗ σουτῖβα, ἴΠ6 τηοϑὲ ᾿προτίδηϊ ἴοσ 
δινιῃ σ᾽ 115 ΔῈ ΔΏΪΟΙΙΟΥ ᾿ἰτηϊῖ, βίης ΤΠ6Γ6 15 
ΟΥΘΟΣΥ ΡΓΟΘ ΡΈΟΩ ἴο 5η6ν (ἢαΐ [ἢ6 σοτλ- 
ΡΠΟΥ ἰουπμα 11 εχίβιηρ, δηά ἴοοὸκ δηά 
δαδρίοα [ἴ ἴο Πϊ5δ ρυγροβθ. Νον Εννδ]ὰ 2 
[λϊηΚ5 τῃαι ἴΠ6Γ6 15 δῃ Ἰηἀϊ!οδίοη οὗ [15 
βίου θεϊηρ τοδα δηά τστείοισεα ἴο Ὁγ (ἢ6 
ΘΑΠΙΘοὲ οὗ [6 οχίαμὶ ΒΙΡΥΠης ροεῖθ. [ἢ 
(6 οἰάδϑιῖ βοοῦοῃ οὗ ἴῃς Τῆηϊτά ΒοΟΙ, 
ὙΠΟ ΑἸΘχαησᾶγα 5. δ βϑρῃ8 ἴο ἴῃς χεῖρῃ 
οἵ Ῥιοϊθαῦ ῬΗΠ]οιηθῖοσ (Β.0, 181--146), 
[Π616 15 δὴ δ᾽] υβϑίοη ἴο Ῥοϑίδὴ Κίηρϑς 
ΠΕΙΡίηρ ἰοτιναγάς [6 ταβίοσδίιοη οἵ ἰῃ6 
ΗοΙγ ΤαεμιΡΪ6, ἢ σοηβοαύδηςα οὗ ἃ ἀσεδ 
δοηῖ ὈΥ Οο(ἐ ἴῃ [6 πιρῃ.. Τ15, 6 
{10 Κ5, σα ΟἾΪΥ μάνα Ὀδθὴ Ξυρσοϑίθα ὉΥ 
1: Εξάσ. 11]., ᾽ν. ὙΠ 1ά64 15 Ἰπρθηϊοι5, 
Ὀὰξ 18 ᾿νοῦ αν Δρρθασθα τοῦτα ὕτὸ- 
ὈΑΌΪΘ 1 1Ποτ6 μαᾶά Ὀδθῃ ΔΗΥ͂ ἀϊδιιποῖ 
ΤΟίδσιθησα ἴο ἃ γαῖ [ἢ ἵν. 42, 45, πᾶ 
ποῖ ΤΏΘΤΕΙΪΥ ἴο ἃ νοῦν. 
Τῆδ τοϑοιθίδηςα Ροῦνθθη [6 5ἴοῦν οὗ 

ΖεταθθΑΌΑΘΙ] δηὰ ἢἷ8 σοιῃρδηϊοβ αἱ ἢ) α- 
τυ5᾽5 σουτί δηά [Πα οὗ ἴῃ6 [65 6] ἀ6 5 
ἂδῖ ἴΠ6 οοισί οὗ Ῥιοϊεν ῬΠΠΔαοΙρἤἢι5, 
τοαϊθα ἴῃ τἴῃ6 50-04}16. ἃ “ Ηἰβίοσγ ̓  οἵ 
Αχιϑίραϑ," τηϊϑδὶ αἷἰσοὸ ἔοσῃ δὴ οἱοιηδηΐ ἴῃ 
ἴῃς σοῃϑϊἀεταϊίοη. Ενα]ὰ ὁ ἱπάθεά βᾶγ58 
γ}ο5νεινυ ἰμαΐ “16 Ὀοοϊκς οὗ Αγ ϑίεδαϑ 450 
τηυϑὶ δἰτοδαν ἤανα Ῥθθὰ Κηονῃ ἴοὸ [ἢ 6 
αὐἴῃογ." [Ιἐ τηϊσῃς Ὀ6 5αΐδεσ ἴο δαὺ (παῖ 
106 5[ΟΙΥ ἰῇ 1: Εβάσαβ 15 ἃ Ἷοῃιροβίοῃ οὗ 
τὰς βαῖης οΪ455, δηα ὑσγο Δ ΌΪΥ οὗ [6 βατὴθ 
ἘΠῚ6, 45 ἰῆ6 οἴδου ; δηά τῃ]5 ἰδ([ο Σ 15 ποῖ 
ςοηϑιἀετεὰ ἴο Ὅ6 δδυοῦ ἴδῃ ἴῃ ἢγβί 
ΠΟΒΓΌΙΥ Β.Ο. 

᾿ Νοῖοϊον, δὲ σε.» Ὁ. δ. 
5. ΑΡΒΔΠΘΪαπρ ἰδοῦ... ὅδ ΘΙΡΥ ΠΗ ἴϑΟθοΣ 

ΒιύςΠοτ,᾽ Ρ. 36. 
Ῥ “Ὅτας, 510 γ]}].᾽ 1860 ; Ιηϊγοά. Ῥ. χχί. 

1, 293- 
Αὐτὸς γὰρ δώσει Θεὸς ἔννυχον ἁγνὸν ὕνειρον. 
Καὶ τότε δὴ ναὸς πάλιν ἔσσεται, ὡς πάρος 

ἦν περ. 
δ ϑεε. [δ ποῖδ οὐ 1]. 10-12 Ῥεῖονν. Εογ 

Ατ᾽ὶςῖςας 5ε6ς Τιβοβοηάοσῦς “ Ργοϊερ.᾽ Ῥ. χυῇὶ., 
δἃηὰ 106 [1}1 ἀϊςουποίοη ἴῃ Ὦγ. ὅὃρ. (. Ῥαρασθοζ- 
6)05, " ὕερες ἀδ Ασιξιοας τεῦ, Μύμπομεη, 1880. 

4 “Ἦξει, οἵ [5τ86],᾽ ν. 127, ἢ. : 

ΙΣ 

1 τὸ σουἱὰ 6 ἀδοϊάδα νυν ΔΩΥ σ6Γ- 
ἰΑἸὙ ἩΠΕΙΠΟΣ [6 σορΡΙοΣ ᾿νε ἴῃ 
Ῥαϊθϑίίηθ ΟΥΓὁ 1ῇ Ἐρσγρῖ, 5δοπιθ 1116 Ἰισῃξ 
τηῖρῆς 6 τἤγοννῃ ἀροὴ ἴῃς 500]6οι οἵ 115 
ἄαῖς, ὈΥ οὔὖγ Κηον]εάρε οὗ βυσττουηάϊηρ 
δνθηῖβ.ΊΎ. Βιυΐῖ ἤΕΙδ δσαΐϊῇ, ὄνθὴ ἰῇ 15 
δααριαθοῃ οὗ [6 Ῥεχβίαῃ σουγί-βἴοσΥ, [ἢ 6 
ὙΤΠΟΥ ἢᾶ5 τηλῃαρθα ἴο Κθορ ηἷ5 Ρδῖ- 
ΒΟΒΆΪΥ ὑπ 150] οβθα.} Οης 5 1σῃϊ α}}- 
5'0ἢ ΟἿΪΥ ἰ56 ἰπουρῃϊ ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ Γ651- 
ἄδησα 1 Ἐργρὶ,---ἴ 6 τηθηϊο 1ἢ ἰν. 232 
οὗ ““βδι]ησ προ (6 564 δηά ὕροῦ [116 
ΤΙΝ ΟΙΒ ἢ ΤΟΥ [Π6 Ρύυτγροβα οὗ “ το Ὀϊηρ απά 
βίθδ! ηρ. 3. ΤΠα ᾿ἰαηρσιαρε, ὑεῖ 50 
ατρεὶν ϑαριυδριηίαὶ,3 ἀο65 ποῖ αῇοτγα ΔΏΥ͂ 
οογίδιη οἷὰ6. [1 ΤΠ6Γγ6 ΕΙῈ γοαβοηϑ8, ΟἹ 
ΔΩΥ͂ ΟἴΠΕΓ ρτουηάβ, ἔοσ ρ᾽ασίηρ (ἢ6 σοτὰ- 
ροβιοη ϑβοιῃθνῃαΐ δαυ] θοῦ, [ΠΥ πρὩϊ 
5661 ϑσοηρίῃεηθαὰ ὈΥ 1ἴῃ6 οπαγδοῖεσ οὗ 
(ῆ6 δνεηΐβ ἰακίηρ ρας Ὀοτὰ ἴῃ Εργρῖ 
δηά ϑγγία Ὀδῦνεθη 170 δηα 1όο Β.σ. ΕῸΓΣ 
δῦουϊ [παὶ τς Ἐσγρί ψὰ8 στερθαίθαιϊΥ 
ἰηνδάβα ὈγΥ Απίοοθ5 Ερὶρἤῆδηδϑ, δηά, 
δῖ [ῃ6 οἷοδα οὗ 5 βεοοηὰ δηᾶ ἰουσίῃ 
ΟΔΙΩΡΔΙΡῺ 5 ἴῃ 170 δηᾶ τόδ, [6 ΤΘΙΏΡ]6 δ 
7Τουιβαϊθιη τνὰ5 βδαοκοα, (οηβιἀοΠρ ΠΟῪ 
ἰατροὶ (6 υμλροῦ οἵ ἴῃ6 765}. Τοϑὶ- 
ἀδηΐς 'η Ερσγρί νὰϑ τϑογυ6α ἀυτηρ [ῃ6 
τεῖρτι οὗ Ριοϊδιηγ ῬΒΙοτηδίοσ, ἃ πρῃΐ Ὀ6 
τῃουμῆς τῃαΐ ἃ νγοῦκ  ]οἢ ἀδϑογρϑά (Π6 
Του] ἀϊηρ οὗ ἴ[Π6 Τορ]ςΘ, δηὰ τΠ6 Ὀδη6- 
ἤἄσθηςς οὗὨ ἔοτείρῃᾳ Κίηρβ ἴο 186 ψοτΐ, 
Δηα ὙΠΟ αἷςοὸ ἰηἰτοάυσσα [ἢ6 5[ΟΥΎ οὗ 
7οβίδῃ, ϑἰαϊη ἰῇ δὴ ἰηναβδίοη οὗ ϑγγὶα 
ὉΥ ἰῃς Εργρίαηβ, νου] ἢανε ἃ ϑρβοῖϊδὶ 
Ἰμἰοτοβί, 

Βαϊ, ἴῃ ματι ουϊατ, ἂὰ ὄνεηΐ το]αϊεα ὈΥ͂ 
7οβορῆις 45 οσουσπίηρ ἀρουΐ [ἢ]15 ὉΠΩΒ, 

Δ ἘΠΙΖΕΟΝς ἰΤΌ]Ὺ 5805 : ““ Ῥτγαρτηδίϊβοῃεῃ 5188 
δαὶ ἀος {7 Ὀοχβεῖζοσ ἀδάπσο ον δῆχί, ἀ455 ΕΓ 
πἰγροπᾶς εἶπα ΕἸ οἰ Κοίςι δυΐ βείης Ζεῖς αὶ εἰμ. 
βίεββθῃ ἰαϑβοη."-- δικά, Ὁ. 9. 

5. Β|556]1, μόἑ τωρ. Ὁ. 64. Ὧο τείειβ ἰο Οσδοῖζ, 
«“(εβοβίοδία ἀοσ }υάδη,᾽ 111. Ὁ. 39 “5. 45 [ἢ]9 
Ρᾶββασα σοΐηθβ ἴῃ ἴδε ΟΥἹΡΊηΔ] βίοσγ, 1 ψου]ά 1η 
β(σἰοίῃοβ5. ΟἿΪΥ ἰεηα ἴο 5ῆενν (πὶ [Π6 αὐἴδοτ οὗ 
ἐλαξ Ἰἰνοά ἴῃ Εργρ, Ηδξησο 11 Πᾶ5 ΟὨΪΥ ἃ βεςοῦ- 
ἄδτγ ἀπά τοσλοῖοσ ἀρρ]! σατίοη ἴο ἴῃς σοταρ ]6τ. 

δ Ὅτ. σνγηη {πιηκΚ5 (παῖ [ΠΕγα ἃσγα βοιηβ ΣΘ» 
ΤΑΙ Δ 016 οοἰποίάθησεβ οὗ δχργεϑϑίοη δεΐνγθεη 
οἢ. ἰΐ. οὗ τηϊς Ὀοοῖς απὰ ΤΠ δη. ἱ. (1 ἴῃς Ἡ χαρ ατ); 
βυβιοίεηΐϊ, ἱπάεοάᾶ, ἴῸ 51} γ ἃ 5βυβρίοίοι ἴΠδῖ ὁπ 6 
πὰ (6 βαῖηθ παηὰ ἀδθαὶ τ [Δ6 οαποῃῖοδὶ 
ἘΖταὰ δὰ Ὀδηϊοεὶ, σον πρ ἴἢεπὶ δηᾶ ἱπῖετρο- 
Ἰαϊἱπρ' (ἰπ ατεςκ) ; ἀηὰ ἔγοπι ἴμεπὶ ὑσοάἀποςὰ 1ἢ 15 
1 Εξάγας δὰ ἴδ Ηεχαρὶαγ Πδηΐεὶ οὗ ἴῃς (ἰβίδῃ 
Μ5. Εἰοβδοση (“ Εἰπ]εἰς.᾽ εὐδὲ σ.γ Ὁ. 346) μαὰ 
ποςοα ἢονν ταυοῖὶ τς 5ῖγ]ς σεβει]εα μα οἵ 
τα δ ς 105. ; 
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ΟΥἩ ἃ {{||6 Ἰαΐου,᾿ τὰν Ὅς Τουρῆς ΠἸΚοΙγ 
ἴο ἢανα βυρροδίεα τῆς ργοάαυοιοη οἵ δυο ἢ 
84 ΟΙΚ. ὙὨ5 νὰ (6 υϊάϊηρ οὗ ἃ 
1ΕΙΏΡ]6, ΟΥὍΎ ἴῃς τοϑιοσδίίοη ἴῃ αἰϊεσγεα 
ἵοιτὴ οὗ ἃ τιϊηοα Ἐργρίίδη ἴθιηρ]ο, ἴῃ ἴῃ 6 
ΦΕΙΡΒΡουτΠοοά οὗ ΗἩδ]]ΟΡΟΪ 5, ἴον [65 ἢ 
ΜΟΥΘΠΡ. Οηϊα5, [86 50η, ΟΥ̓ ρταηαΞοη,3 οὗ 
Οηΐα5 1Π1., τὴς ΗΙΡΏ-Ρυεϑὶ αϑϑαϑϑοίηδιθα 
Ὦγ Ὧϊ5 Ὀτοίῃεῦ Μεμηεΐδιβ ἴῃ Β.Ο. 171, Βδαάᾶ 
ΆΚΕοὴ τοῆιρε ἴῃ Ερυρῖ, υμάογ [ἢ6 ρονογη- 
τηρηΐ οὗ ΡιοΟΙδν ῬὨϊοσηθίοτ. Βεῖπρ' [6 
Ἰανίαϊ βυσοοθθοῦ ἴο ἴῆ6 6ῖϑῃ ΗΙρῆῃ- 
ῬΠΟϑΒοοῦ, ἢδ δδοὴῶβ ἴο ἢδνεὲ ἀγάνῃ 
ΤΩΔΏΥ οὗ ἢϊ5 σουπίτγτηση δἱοησ ὙΠῸ ὨΙτΩ, 
Δηά ἴο αν ἔοπηδα [6 Ἰάδθα οἵ ρὶνίηνς 
σοἤοϑίοῃ, ΟΥ̓ τρθαῃβ οὗ ἃ ΠΕ σεηςΓ6 οὗ 
ὩΔΊΙΟΠΔΙ ΜΟΙΘὮΪΡ, ἴο 1ῃ6 πυτηετουβ [Ὁ ]5ἢ} 
σοιηΠΠ1[165 ττουρῃουΐ ἴῃ6 Ὠε]ῖα, ἘῸΓΣ 
1η15 εηὰ ἢδ ρει οπεα ῬΕΠ]οσ δῖου δηᾶ 
ἢ]5 αυθοη (Ἰοορδίτα ἴοσ ρεγῃγϑϑίοη ἴο 
δ] ἃ 4 τομ1Ρ0]6 ἴῃ βοὴ μαζί οἱ Ἐργρί, 
ὙΠΕΙΘ ἢδ δηά ἢϊ5 σουηίγπιθη τ ]ρϊ 
ΜΟΥΘΩρ ἴτῃ6 Οοὐ οἵ (πεῖν ἐδίμοσβ ἀΐῖοσ 
106 }Γ ΟΥ̓́ ΙΏΔΉΠΟΙ. ΤΠδ ταβι] οὗ βοῇ 
δὴ ᾿παυίρεηςς που]ᾶ Ρ6, ἴο δηϊηδίο ἴῃ 6 
7επθ 511} τόσα ἴῃ {Π6ῚΓ τοϑιϑίδησα ἴο 
Δηῖζίοςδι5, [η6 ἀσϑίσουοσ οὗ [Π6ΙΓ ἴθ ρ]6 
αἴ 76 5] 6, δΔηα ἴο δἰίδοῃῃ: ἴδ πὶ τοσα 
ΟἸοβεὶν ἴο τῇς ἘΕργρίίαπ Κιίηρ.53 ὙΥΒαΐ 
Ῥυτροτίβ ἴο Ὀ6 ἃ ΘΟΡΥ οὗ [Π6 δεῖμα] Ἰοῖξοσ 
“στιτς6 ΟΥ̓ Ὠΐτῃ 15 ργεβϑοσνοα ΟΥ̓ [ Οϑερἢ5 
ἷῃ Δηοῖμεσ ρῥἷδοθ,β τορείμεσ χὰ 186 
ΘΔΏΞΜΟΙ οὗ (ῃ6 Κὶηρ δηα 4αυξθη, ἙΤτοΙΩ 

1 Ἐναϊ]ὰ, “ ΗΐΞι. οὗ ἴ5γδεῖ ᾽ ((σ. Ὁγ Οαγρϑηίοτ), 
ΨῸΡ. 354, ἀεδοϊάεβ ου (6 ἀδίε Β.6. 16ο δ5 ἐῃς 
κηοϑῖ ΡγοῦΔὉ]6. Ῥυγάδαυχ, ὁ (οηηδοϊίου᾽ (1720), 
ἦϊ. Ῥ. 264, πιαῖκοβ ἰΐ δἂ5 ἰαΐς δἃ5 149. Τὴ τη- 
κοτίδίηυ γίϑες ἴσο ἴῃς τεδάϊησ ἴῃ [οβορῆυβ, 
“Β6]1. Τυά.᾽ νἱϊ. το, ὃ 4 (σα ,3,...)}, ψιἤετα (ἢς 
ἴειρ]ς 15 βαϊὰ ἴἰο ἤαᾶνα δἰοοά 3432 γεδῖβ ἰο ἴῃ6 
«ἰπια οὗ 115 ἀοπιοϊτίοη (εἶγε. Α,.Ὁ. 73). ἩσυάΞςοη 
(5. 16.) ἀηὰ Ἐν Α]ὰ Ῥοΐϊῃ ἴὨ1ηἰς 2232 5ῃουϊὰ Ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀὲ ἴῃ6 υρεσ. ΤὨϊ ψοιϊὰ ἤχ 186 ἐγεο- 
ἔσοη ἴο αὔοι!ϊ Β.6. 160, δ5.Ξαἰὰ αρονδ. 

3 Τῃ “Βε]]. [υἀ,᾽ νἱ;. 10, 8 2, ἢ 15 ςλΠ ἃ ̓Ονίας 
Σίμωνος υἱός. ΤὨῊΪΐ5, ἃ5. [οβορἢι5 δἰβοινοσα 08}15 
ἨΪπὶ δοῃ οὗ Οηίΐας, ἰ5 πδίυσα ἴγ ̓ πουρῆξς (45 ὉΥ 
Ταπδα}}} ΕΆΡεγ, δηὰ οἴδειβ) ἴο Ὀ6 4 5}}Ρ οὗ 
ΤΩΘΙΏΟΙΎ. Βυϊ Ετννα]ὰ (ὨϊηκΚ5 1 ΤΥ Ροΐπὶ ἴο ὨΪ5 
Ῥείηρ τοδὶ ὶγ τς ἄβοῃ οὗ Οηϊδβ ΠῚ, 

8 4 Β4]]. [υάἅ.,᾽ κὐλσιωῤ., ὃ 2. 
τ Ἔλα ΧΙ, 3, ὃ 1. Τῆς δυΐδοσς οὗ π6 

αὐτί, ΟΝΙΛΚ, ΟἸΤΥ ΟΕ, ἢ ἴῃς “ Ὠ]ςῖ, οἵ (Ὡς ΒΙΡ]6;,᾿ 
ΙείεΓβ ἴο ἴΠε56 εϊζε 5 ἃ5 “"βρυγουβ ; Ὀυϊ ΕννΑ]α 
ἴδ καβ ἃ τῆοσζε ἑδνουσαῦϊα νον οὗ ἴβεω. “Τῆς 
οοτγεβροηάθηςς,᾽) ἢδ 5805, ““ΤΊΔΥ σΟΥΔΙΗΪΝΥ, 845 ἴῃ 
τηοβί Οἴποσ οδϑεβ οὗ ἴῃς Κὶπά, Ὀ6 χερσγοάιυςςα 
ἔγεεὶγ ; Ὀμϊ Τοβερῆυς εν δηῖγ τοβὰ [ἃ ἴῃ δὴ 
ΟΙάον ψοσκ, δηὰ 1ΐ5 δυϊῃοσ σεγίαη]Υ σε θὰ προ 
ἀγα ΞΕ ΤΟΣΌΥ δηοϊθηΐϊ παγγδίϊνοβ." 

ἹΝΤΕΟΒΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῊΗΞΒ 

[15 ψὸ ἰθαγη, ἴῃδὶ π6 δά δὴ σῇ 
τορτεῖ ἰῃ6 αἰν]βίοηθ στον ὉΡ διμοην 
ἢϊς σουπίσγηθη ΠῸΠΣ ἴῃῇ6 ΠΌΠΌΘΙ οὗ 
αἀἰβογθηΐ ρ]δοθβ ἔοσ αἰνίηθ ΜΟΥΘὮΡ τα- 
βοιϊδαά ἴο ΟΥ̓ ἴῆδπι; δηᾶ 1μαΐῖ, ἢανίησ 
ἰουπὰ ἃ οσομνοηίθηϊ βροῖ, ἃ ἰοτίγθθϑ ἰῇ 
τῆς Η]] ΡΟ 6 ἤοσμλθ6, ψ ἃ ἀΠαρι!ἀαϊοά 
16 10]6 βδοτθα ἴο Βιρδξίιβ, μ6 ργαγβα ἔοσ 
Ιεανε ἴο οἰδεδῆβθα δηᾶ Ρυγν [1,} ἀπὰ ἴο 
θυ ἃ βῃστιπε ἴο [86 τηοβὶ ΗΙρῃ Οοά, 
αἴζοσ τῃὴ6 ραϊζετῃ οὗ ἰῃαΐ ἴῃ 76 Γι54 16 1, 
Α5 ρίνίηρ 4 Κιπα οὗ ἀϊνίης 5δηῃοίίοη ἴο 
ἢ15 σοῦκ, 6 οπάρθά νι ἃ ᾳιοίαιίοη 
ἵτοτη ἴῃ Ῥσόρῇεὶ 1βαϊδὴ (χίχ. 18, 10): 
“Τὴ [δὶ ΟΔΥ 5}4]} ἥνα οἸ165 τη ἴῃ6 ἰαηά 
οἵ Εργρί 5ρεακ ἴῃ6 Ιαησιαρο οὗ (αηάδη, 
ὉΠ 5 ΘΑ ἴο {πΠ6 Ιοτα οἵ δοβίβ ; οὔθ 
541} 6 Τοα]]εὰ ΤῊΣ ΟΙἿΤΥ ΟΕ ΤΗΕ 50Ν. 
ἴῃ τῃδι ἀν 514]} [Ώθσο Ὀ6 δὴ δῖαν ἴο (ἢ 6 
Ιοτὰ ἴῃ [ἢ6 τηϊάςε οἵ [ἴῃς ἰαηὰ οὗ Ἐργυρίῖ, 
Δα ἃ ὈΠΠΔΓ δ [ῃ6 Ὀογάᾶθσ [ῃετθοῦ ἴο 
τὴς 1,οτὰ."Σ ΤΤῆα ΤΕΡΙΥ οἵἉ Ῥιοϊθτην ἀπά 
ΟἸεοραίγα ψὰ5 ἃ ρου βϑίοη ἴοὸ υηἀοσίακα 
ἴῃς ψοτκ, ἢ δὴ οχργοβϑίοη οὗ ΜΟΠΩ͂ΟΣ 
(υοἢ ΠΟβαρἢιι5 15 σατο] ἴο ποῖα δηὰ 
ΔΙΏΡΙ) ἴῃαἱ 4 βροῖ ψῃι ἢ ἰδειηθα ψ ἢ 
ἀϑϑοοίδιοηβ, ἴο ἃ 76 ]5 ἢ. ΤΩΪΠα ΠΏΡΊΓΟ, 
5ῃοιϊ]ϊα 6 πεϊἰθοϊθβα ἴογῦ ἃ ἰθρ]6 ἴο 
7Τεμονδῃ. Ασοογάϊηρί]γ, Οηΐδβ 5εῖ δρουΐ 
ἢϊς ἴδβκ οὗ τϑβϑίοσαϊίοηῃ δηᾶ σου ]α ηρ. 
ΤΣ βαςγεα Ἔποίοβσυσε (ἱερὸν) ἢδ ἐἘποοῖὰ- 
Ῥαββθα ψἢ ἃ ψ4}} οὐ Ὀακοά {1|65, ΟΣ 
᾿υῖς κα, τεαϊϊενοὰ ὈΥ ραΐθνναγβ οἵ 5ίοῃβ, 
Τῆς ἴῆποσ Ρυ]ϊηρ, ΟΥ ἴθ Ρ]6. ῬΤΟΡΘΓ 
(ναός), ὮΘ ΔΡΡοδῖβ ἴο αν Ὀυ}]} ΔΗΘΥ,, 
δΔηᾶ αδἴϊοσγ (ἢ ραζζετῃ οἵ ἴῃ6 Ηοὶγ ΤἝΡΙς 
Ϊη 7Θγυβαΐθη), Ὀὰϊ “ 5ΥΩΔ]1ῈΓ δηα ροοσευ. 
Τῆς ἴονοσ ψὰ5 οὗ ἤρα ὈΪοΟΚα οὗ βίοῃθ, 

1 ΤῊ ἰδησυᾶρο υϑοα Ξῃου]ὰ Ὀ6 ποίοα : δέομαι 
συγχωρῆσαί μοι, τὸ ἀδέσποτον ἀνακαθάραντι 
ἱερὸν καὶ συμκεπτωκός, οἰκοδομῆσαι ναὸν τῷ 
μεγίστῳ Θεῷ, καθ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις, 
τοῖς αὐτοῖς μέτροις.--- ΑπΙ4α.ἢ ΧΙ. 3, δ 1. 

3 ΤῊΪϊς ἰς τη6 τεηάογηρ οἱ (δε Α. Υ., ἐχοερῖ 
(Πα ἴῃς τνογὰς. ἴῃ σδρ 815. οι ροαγ [Β6 τιλυρὶπαὶ 
τοδαϊηρ ἰῃ ΡΪδος οὗ ““ οἰγ οὗ ἀεΞξισυςοη." Τῆδβα 
οὗ οουγϑα δ. ἴῃς σδγάϊηδλὶ ψοσάβ. 1 γ. ΤΊΈρο 1165, 
πῃ Ηἰς οὐϊίοη οἱ (ὐεβοθρϊυς (-. ν.}, 16 δαταϊ ν᾽ 
[δὲ ΠΣ ὝΨ, ““εἷἷν οὗ ἀεδίσυσίίοπ," Βα5 ἴδε 
Ῥειίου δυϊμοσιγ, οοηβίοτβ (86 οἴ οΣ τοιάϊηρ, 
ὈΠΠ ὝΨ, “οἷν οὗ [πε 5υπ,᾿ ρῥγείεγαθ!Ἕς. [ξ 
865 ἴῃς βυρροτί οὗ ϑγιωσηδοῦυβ (πόλις ἡλίου), 
δηὰ οὗ 6 ψαϊγαῖο (εἰυΐίας το) ΤὙΤΠΟΙΧΧ. 
ἀϊθοῖς ἔτομι Ὀοϊῃ, μανίηρ πόλις ἀσεδέκ, 45 1 ἰα 
ἀεδηοῖς “οἰ οὗ τἱρμίεδουπῃαβ5.᾽ 

8 μικρότερον δὲ καὶ πενιχρότερον. “ Απιϊαᾳ.᾽ 
ΧΙ. 3, 8.3. ΤΟ δοοουηΐ δᾶ5 ἴο θὲ σοι ποά 
νὴ ὁ ΒΕ], Τυά,᾽ νυἱῖ, 1ΙΟ, ὃ 3, ίοσ ἃ {1}} ἀεβοήρ- 
ἴοη. : ; 



ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΘΌΚΑΘ. 

1:1κῈ ἴἤοβα υϑεᾶ ἴῃ {ϊ5 ῥτοίοίγρθ. ΤῈΘ 
ΔΙασ, ἴοο, ἢ 15 δρροηάαλροθ, γὰ5 ἃ 
ΟΟΡγ. Βυῖ [Π6γα γα ΟἿΘ τϑιηδυκαῦϊα αἰξ- 
ἔεσεμοθ, [ηβῖοδα οὗ [ἢ6 βανθης-γαποῃεδὰ 
οΔΠα]οσὕςκ, ἃ Ἰδτηρ, “ 5ῃεδάϊηρ ἃ σοϊάθῃ 
τδϊδδποθ," ̓  5 μυηρ ὈΥ ἃ οδαϊὴ οἵ ρο]ὰ 
τοι ἴῃς σοΠ]Πηρ. 
νου δηϊοπηρ ΠΙΓΏΟΣ ἰμῖο ἀοίΔ:15, 

ΟἿΘ ΟΣ ἴνο ᾿πΐθγοσθ8 866} ὨδΔίΠΓΑΙΥ [0 
ἔοΠ]ονν ἔτοπὶ 1815 δοοουηῖ. [Ιΐ{ Ροϊηΐϊβ ἴο 
ἴῃς (Δεῖ, Κποόνῃ ἴο υβ τοι ΟἿἾΟΥ δουϊοθϑ9 
4ἶΞο, οὗ ἴη6 ἰῃοῦθαβθο ἰῇ (ἢ6 ΠΡΟΣ οἵ 
7Θ 5} σοτῃγγυη 65 1 Εργρί, ποῖ ΟἿΪΥ 
ἴῃ [ῃ6 οδρίία], Ὀὰὲ ἰῃ ΟἿΟΣ ρατίβ οἵ (ἢ 6 
Πεα. [Ι{ ἀἰδοϊοβοβ (π6 ψαρῖ οὗἁ ΧΕΡΊΟΙΒ 
ὈΛΙΓΥ δ] διηοὰρ ἴθ, δπὰ ον 1 οο- 
οἴστοα ἴο ΟἿΘ Δϑρι ΠῚ τη ἴο δἰϊεγωρὶ 
ἴο ΞΌΡΡΙΥ [15 ψαηῖ, Μογζβεονοσ, 1ἴ 5ἤδυνϑ5, 
ΤΊ ΙΚ, ἀϊξποι ἰταοοβ οὗ δὴ δαδρίδιοῃ 
οἱ ἴῃς οἹά ἔοττηβ οἵ 76 ν18ἢ} ΟΥΒἢΙΡ ἴο 
τηθοὶ [ἴἢ6 ἀοιιαπας οὗ αἰϊεσεά οἰτουτ- 
δίδῃςθϑ ; 8η δἀαδρίδοῃ ἰδὲ τρῃϊ οοτη- 
τσ πα ᾿ἴ56]ς ἴῃ βοϊὴθ τηδϑαϑιτο, ἰὸ τς 
τεϑι ἀθηΐ Πϑδίῃθῃ, 85 ΜΝ 6]}} 45 ἴο [86 16 ]15ἢ, 
Ρορυϊαίίοη, ΤῊΪ5 σομ65 ουὗΐ ΤΟΓΘ ΟἸΘΑΙΙΥ͂ 
1{ τὸ σορατα ΠῊ τἢ6 τεοοτά οὗ ο56- 
Ρῇυ5 νῆδὶ Ἡδοτχοάοίυβ [6}15. 15 οὗ τῃ6 
[οϑᾶναϊβ οὐ Βυλαϑί5, [6 σοάάθθ5. ῇοϑ8 
ἀοϑοσίθα θῆρα Οπίαβ μδὴ Ἵἤοβθῃ [ῸΣ 
ἢϊ5 5116. Ἐδθνν ράβθαρθβ, δὐθὴ ἴῃ [παῖ 
ΒΙΞ[ΟΤΔΏ, δ4ῖ6 τΏΟΓΟ Ὀἱοϊυσεβαιθ [ἢδΔη 
[Πο56 1 ΜΏοἢ Ὧ6 16}]5 υ8 οὗ [ἢ6 Ὦδαν"]γ. 
Ἰλάδῃ Ῥᾶσρεβ ἀσορριὰρ ἄονῃ ἴῃ6 ΝΠ] 6, οἡ 
ΤΠΘΙΓ ΨΑΥ ἴο 186 ΟἿ πδιηδα δῇοσ (μδΐ 
δοάάεβ85 ; οὗ [6 οτονὰβ οὗ ἀδνοίθαϑβ δη]- 
Ὀαγκίηρ ΟἹ ἴὴ5 Ἰογοιβ οἱ ρτίπηαρα ; οὗ 
[Π6γ τηυϑὶς οὗ Ἰοϊι 5: ΡΡ65 δηᾶ οὐταραϊϑ ; 
οὗ 1ΠΘῚΣ σοῃβυηρτίοη οἵ Μἱπ6 ΟἹ {με 
Οὐοδϑίοῃ, ΤΏΟΓΘ ἴδῃ ἴῃ 4}} (ἢ6 τοϑῖ οὗ [ῃ 6 
ΥΘΑΣ ἰορείῃεσ2 ὙΤηδΐ Οηΐϊαβ βΒῃουϊὰ ἢδνθ 
ΒΟΌΡὮϊ ἴο τοίδϊῃ βοίὴβ οἵ [6 διδοῖ 8 
οὗ ([Ππ ο]ὰ ἸΙος4] γγοσβρ ψὰ5 ὈοΪΏ παίατγαϊ 
Δηὰ ρος. Ἡς νὰϑ8 ἃ Ηε)]δηϊβῖ, μο]ά- 
ἸῺ οὔοα ὑπάδσ ἴῃς Κιηρ ,8 6 δὰ [Π68 
Το ΘΙ σας οὗ ὈΙΠΙΟΥ Ἡτοηρβ ϑυϑίαϊ θα 
ἴῃ [15 ἡδῖϊνε ἰαπὰ : ἢ νψὰ5 ἰουπάϊηρ ἃ 

1 Οἰδεῖς τεπᾶσσ ἰὸ “8 ρσοϊάδηῃ ἰδρ." Βαῖ 
ἴδε τὰῖ οὗ ἰῃς τοσάβ, αὐτὸν δὲ χαλκευσάμενος 
τὸν λύχνον χρυσοῦν ἀκιφαίνοντα σέλας, 56εΙη8 ἴο 
ἴαλνουσ ἴῃε δῦονε ἰπίεσργείδίίοη Τὸ υπάεχϑίαπα 
ἴΠ6 αὐτόν, γα τηῦϑξὲ ὈΕΔΣ ἰπ τηϊπὰ ἰμαὶ τῃ6 
“4 Δ 65 οἷς ̓  (45 να ἰαγπὶ 11) ννᾶβ ἴ86 λυχνία, 
οὐ “Δταρ-βοϊᾶεγ.᾽ ὙΤΒουρῇ [ἢ 6 ““ΪΔτρΡ- ΒΟ] τ᾽ 
Ἧγ15 ποῖ ἴἤοτγε, ἴῃς ΙΔτὴρ 56] νγαβ. 

5. ΤΠς Οἰ[γ δπὰ ἴδηιρ]ο οὐ Βυθαϑιβ ἀτὸ ἀδβοσ θοά 
ἴῃ Ηάϊ, 11. 137-8 ; [6 Ῥτοσεβϑίοῃϑβ ἴο ἱΐ ὈῪ τνυαῖεσ 
ἴῃ 11, 59, 6ο. 

5 7οβερῇυβ, " (οηίτα Αρίοῃεαι,᾽ 11. (. 
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Τῖνα] τθρ!ε. ὍΤΠὰ ψ]οσ ἢϊ5. δβίσδηρο- 
τηθηΐ ἴσοι [6 5ά] 6, [ἢ 6 ΙΏΟΤΟ ΟἸΟΚΕΙΥ 
ἢς νου ]ὰ παίαγα ν 566 ἴο οοπηθοΐ Ὠϊτη- 
561 νι Ὠἷς δἀορίοα απ, ΤΤῊ]5 ΤλαΥ͂ 
ὮΘΙΡ ἴο Θχρ δίῃ [6 βίαγηρ ὈΟ]άη 655 
δῆδνῃ ἴῃ ἢ15 σἤοϊοθ οὗ ἃ 5116, δηῇ ἴῃ ἢἰβ 
δααριδίοῃ οὗ 4 ἀϊϑιιδθα ἰθρ]6 ἴο ἢϊ5 
Ρῦυσροβο ὙΥ̓μαΐθνοσ σὺ πᾶν θδθὴ 16 
αχδοῖ ροβι[ίοη οὗ ἴῃ6 ρίδςθ Ἵδ)]εὰ αῇεγ 
Ὠϊτλ,32 {Π6γα ταυϑὲ ἤᾶνα ὈΘΘῚ ΠΊΔΩΥ ΡΟΪηΐϑ 
οὗ τεϑοιδηοας δείοοη τ[ἢ6 ουϊνατά 
ἀϑρδοῖ οὗ 115 ΘΑ ΟΣ ἴδιηρ]6, δηα τ[ἢ6 τιῖθ5 
οοἰουταϊεα ἴπθῖα, δηὰ ψῇῆδί εχίϑίθα αδἵ 
Βυραβϑῦς ἰ(561{, 1η6 στϑαῖ σδηίτα οἵ [(ἢ6 
ὙΟΥΒΏΙΡ οὗ τὴς σοάάδθ5 Ῥαβϑῃξς, [ἴὖ, ἴθ, 
6 δηα ἃ σοσίδ! ἢ 5: ΓΤ Ὀείινθοη [6 
[δ ρ ας οὗ Ομϊαϑ απα {πμδὲ αἱ Βιυραβίίβ, 
ἴ[παΐ 15 Θῃουρἢ ἴοσ ἴῃ6 ρύυσροθθ. Απά 
ΒΌΟΝ ἃ 5101} ΔΤ} 15 ὈΙΔΙΌΪΥ ἴο Ὀ6 566 οἢ 
σοιμρασίηρς ἴῃΠ6 ἀοβου ρθομϑ οὗ Τοϑορἤυϑ 
Δ Ἡδτοάοίι8. ὍΤΠ6 βδοτθα δῃοϊ βιτζο, 
ἱερόν, Δρρεαῖβ ἴο αν Ὀξδθῃ Ἰθῖ ὑ8- 
σμδηροα, ΟἿΪΥ ρυτδοά, ἀπ κυττουημαρσά, 
85 ἴῃδί 1η ἴῆ6 τηοῖθεῦ ΟΥ̓ τγα5, ὈΥ͂ ἃ νν8}} 
οὗ {|ε5.3 ΤΏ 5ΠΠΏΘ6, ΟΥ ΏΠΟΙ [ΘΙΏΡ]6 
1156], ναός, τῃηουρῃ ΟὨΪ45 ῥγοΐθϑϑθα [ἢ 6 
Ἰμιθοη οὗ ταις 1 δἴοσ [ῃ6 ραίζετι 
οὗ [ῃ6 οὔθ ἴῃ 6γυβα θη, 5θθβ, 1η (ἢ 6 
δοίζυλὶ σοηῃδίχυςςοη, ἴο ἤᾶνα τοβοϑι δα 
1: ἴῃ ἴῃ6 ἰονεῦ ΟἡΪγ, ἃ5 1 ἴῃς οἰά ἔαῦτιςα 
Πα θδθὴ τηδᾶθ ἴο βεσνα 45 ἔδυ 8 ἴἰ 
γψου ἃ σοι ἘΒρΘΟΙΑΙΥ ἴῃ ὨΪς Τα ρ]Δο6- 
τηδηΐ οὗ ἴΠ6 βονθῃ-Ὀσαμοῃοα σδηα  ϑϑίοκ, 
ΌὈΥ ἴῃ6 οὔδ 5 }-||κὸ ΙΔ} ἀερεμπάϊηρ ΠΌΤ 

1 “Τῆς Αταϊεᾶῃ [εν Ἰἰοοκθὰ οὐ {πεῖς 
ἙἘργρὕδη Ὀγείσοη ν1ἢ αϑϑυπηδα σοηϊειηρί, Ὀαὶ 
Ἰηννασὰ Ἰεδαίοιϑυ : Ῥοσμᾶρ5 ἴῃ αἰδίαησε οἡ] 
Ῥτενθηϊβά ἃ ἰευὰ, δἰπιοϑῖ ἃ5 ἀεδαϊγ δ5 ἴπαΐ ν 
ἴῃς ϑαιηδιϊίδηβ. '"-- ΜΙΣΜΑΝ, “πεῖ. 977 116 7ετυϑ 
(1866), ἰ,. Ρ. 25. ; 

5 Τοβαρδιιβ 08115 ᾿ξ Γιεοπίοροϊς, δῃα βὰγς [παῖ 
ἢ τὰ 180 5ἴδάος ἔγοηῃ Μειηρἢΐβ, δἀπὰ πη [Πα 
Ἡο]ΟροΙ] ἴδῃ πομ6. Βαυῖ 6 τίου οὗ [6 ἀτιϊο]θ 
Ὀοίοτο τηθηϊοηοά (΄ Ὠ οι. οὗ ἴὴς ΒΙΡΪς,᾽ 11. Ρ. 634) 
ϑῇῆοννβ ἰπαὶ 118 τηυδὲ Ὀ6 δὴ δεζοσ, 1[,βοηίορο!!ϑ 
Ῥεΐηρ [88 ἀρλοι οὗ ἴπε ποῖὴς Ὀθατίηρ [ἢ 5816 
Ὠδιηδ. δὲν αγάπον ΝΥ ΠΠκηβου (6 Μοάσγῃ Ἐρυρὶ 
ἀῃὰ ὙΒΟῦε5,᾽ 1843, ἴ. Ρ. 299) ΘΧΡΪΔ1η5 ἴῃ6 σο0Π» 
Γπβΐοι ὈΥ Ροϊπιίϊηρ οὐ Βαϊ [86 Ρΐαοθ νγ858 ἰῇ οὔθ 
ποῖῶθ, Ὀυϊ Ὡρᾶσ ἴδο οἴποσ. Ηδς νου]ὰ ἢχ 118 
Ῥοβιτἴοη αἱ ἴη6 τοουιηᾶβ ςα]]οα “ Τεὶ εἰ Υεμόοα,᾽" 
“44 Π||6 ἴο ἴῃς Ε, οὗ Ν. ποιὰ Ἠε]10Ρο]15, ἴσοτα 
ψΒΙσΣ 1 15 ἀἰκίδηϊ ἔπγεῖνα τη ]]6ς.ἢ 

8. ὙΠῸ ἰἢς ἀϊθοτγεηςε ἴμαὶ Οη αϑ᾽5 νγ}} ννὰβ οἵ 
δωγγεξ 11165, οὐ Ὀτίοῖὶς, ὀπτῇ πλίνθῳ, ἀπὰ (μαΐῖ δἱ 
Βυδαϑίί5, οὗ οημάς Ὀτγοκ. ὅ8ε6 ὙΠ Κίηϑου, μδέ 
“μ., Ῥ- 422. Βαϊ σοηρ. Οτευζετ᾿β ποίς (βρεαὶς- 
ἱπρ' οἱ ““ Ἰαϊεγίθυς οοςιϊ5}) οα Ηαϊ. 11]. 6ο. 

4 ΤῊΪ5 δβϑουϊηεβ ἴῃ6 ἀβέύκαν ἴῃ “ΒΕ]]. Τυά.ἢ 
νυ, το, 8. 3, ἴο 6 οοττεςὶ : τὸν μὲν ναὸν οὐχ ὅμοιον 
φκοδόμησε τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, κιτ.λ. 



14 ἹΝΤΕΟΘΌΌΤΙΟΝ ΤΟΤΗΕ 

(16 τοοΐ, Οηΐαβ ψνοι]ὰ ἀρΡΡΘᾶΣ ἴο δᾶνβε 
ἢλά ἴῃ τηϊη [ἢ δϑϑοοσιδίϊοῃϑβ οἵ [6 “οἰ 
ὀΐ ἴῃς 5ιη," δηὰ τῆς Λυχνοκαΐηῃ οὗ (Ἐς 
Ἐργρδη ἔδϑινα]ϑ.1} 

Νοῦν, 1 ποτα 15 γϑάϑοῃ ἴο {πη (δαϊ 
1} 15 Εργριίίδηῃ ἘΖγα---ΟΥ σϑίοσ, ἃ5 6 ΤῇαῪ 
νῈ1} ἢᾶνα τοραγάθα Ἠϊπγβο], ἴῃ τῃ6 50Ρ- 
Ῥοβθα Ἰρῃϊ οὗ ϑαϊδῃ᾽5 ὈΙΌΡΏΘοΥ, ΕΖΙΔ 
δηα Νομειδῃ 1η ΟὨδΘ---οσοπηηοάαιίοα 
ἮὮ]5 ΠΟῪ ἴεηιρὶς ἰο Ἐργρδη ἰἀ645, ἰΐ 
Μοῦ] Ὀ6 πδίυταὶ ἴο ἐχρεοὶ {Πα [6 5ἴουυ 
οὗ [5γ26}}5 στϑαῖ 16 1ρ16-γοϑϊοσαίοῃ, τ το] α 
Δίτοϑἢ [Πθη, 25 αἴ δὴ Δρργορυίαϊθ {ἰπηδ ἔου 
5 τορυ δ] ]οδίίοη, πουὰ Ὀ6 οοϊουτεά ὈΥ 
ἴῃς 5απὶῈ ἰοςαὶ δϑϑοοίδιίοηβ. Απᾶ [ἢϊ5 
5 ὙΠαΐ, ἴο βοῦηδ δρῆς ἄσρτθο, γα δηά 
ἴῃ τ Ἐβαάγαβ. [ἢ ᾿υαρίηρ οὗ 115 οτρίῃ, τ 
τηιϑί ἢχ [6 δἰἰθηϊοὴ οἡ [ῆς ἐδαΐυσγας 1 
ῬΙθϑθηίς τηοϑὶ αϊἰδηος ἔτοαὶ τῃῆ6 ΟΙά 
Τοσίδιηθηΐ νϑυβίοη οὗ 106 ϑδπὴθ βἴοτυ. 
Απα [Π656, 1 να οὐδ ἴοσ [6 τηοσηθηΐ 
ἴῃς Ἐρίβοάδ ἴῃ 111.,) ἵν.) ἀγα ἰῃς ἱποϊάθηίβ 
ακβοτ θεά ὈγΥ [ἢ6 ΠΟΙ 85 πηασκίηρ (ἢ 6 
τοοδρίίοη ὉγΥ τῃς [ἐν οὗ ἴΠ6 ποῖνβ οὗ (ἢ 6 
ἰηρς ἔανουσ, δηᾶὰ τῃς 5ἰατίπρ οἵ τῆς 
ΘΟΏνΟΥ δοπιοναγάς (ἰν. 63---ν. 3). ΤΠΕ 
δον ὴ ἀαγϑ᾽ σΔτοι5αὶ, ΨἸ 115 ΔΟσοΟΙΏ ΒΔ Ϊ- 
τηθηΐ οὗ πλιδίος δηα τοὐοϊοίηρ ; [ἢ6 δβϑοοτί 
οὗ ἃ ᾿Ἰῃουβαηά Ὠοτβεηλθη ; δπα (Π6 βαιείηρ 
οὖἱ ἢ ΡΙΡῈ5 δηά {ΠΡ ταὶς Ὀ]αγυίηρ,--- 
Δῖ6 ἰδαΐιγες Ῥδοῦ δσ ἴο [Πϊς ὈοΟΪΚ, δπὰ 
5υρραοβίίνα ταῖῃογ οὗ [ἢ6 Εργρίίδη ἔδϑίναϊὶβ 
ἴμδη οὗ [6 τεΐυσῃ ἔσοιῃ ἴῃ6 Βαρυ]οηΐδηῃ 
ολρίϊνιγ.2 Ἐνοη τς ταιηλυκαῦ]α βοθὴθ 
δῖ (ῃ6 οουτὶ οἵ [ῃ6. Ῥεοχγβίδη Κίηρ (95. 1]. 
ἦν.), ὙΠῚ16 Ῥγαϑοπε πη ΠΠΆΠΥ [δδίαγεβ ἴῃ 
«οἴηηοη 1 πδὶ τὰ οὔϑετνα ἰῃ τῆς 
ΒοοΚ οὗ Εβίμοσ, μὰ5 δ]5ὸ 850 τζδην ροϊηΐβ 
οἵ τοβειίδηοα ἴο τἴῃ6 ἀδβοσριοηβ. ἴῃ 
Απϑλίθαδβ, ἴπαΐ 1 τϊρῆς θ6 μοὶ] ἴο ᾶνς 
δοιῃδιῃϊηρ οὗ ἃ Ῥιοϊδσλθδη οοϊουσίηρ. 8 

1 Ἠάι. ἰϊ. 62. Ἐνναϊαΐἷβ τθάβοῃ οσ ἴῃς ποη- 
χερτοαποίϊου οὗ ἴδε βενβη- Ὀσδῃο θά σδη]Θβεςοϊ, 
ὨΆΤΩΕΙΥ, (Ππαΐ 11 ““56επ5 ἴο παν Ὀδθη τεραγαεὰ 
85 ἴοο ΠΟΙΥ ἴο Ἀὲε ἱπιϊαίεά,᾽" 15 ποῖ βδιϊβίβοίουγ. 
ΝῊ 5Βου]ά ἱ βανε δε οοηῃβίἀογεα τόσο ξαοσεὰ 
[ΠΔη 1Πὰ αἰΐαγ, ννῃϊοἢ νγαὰς Ἔχϑοῖὶν σορὶοά ἢ 

ἢ ἼΠε Ρεου αν ποσὰ ἐκωθωνίζοντο, ἵν. 63, ἰς 
ποῦςεα Βεο. Τῆς ὑ86 οὗἉ ἱξ τοοδ]]ς (ες ρτεαῖ 
σοπδιμηρίίοη οὗ οἶνος ἀμπέλινος ποίϊοεὰ Ὁγ 
Ἡετοάοϊαβ. ϑοπὶα ᾿θββοσ ροϊπίβ οὗ γϑβοιι δδποδ 
ταῖρης ὈῈ τηθπίοποά, σας 45 ἴπ6 [δοῖ ἴΠαἱ ψ δῖ 
ἷῃ Εζτα 5 (ἢ6 ἀϊκιγίοι ““ Βεγοπᾶ (ες σίνοσ᾽ (νυ. 
21), οὐ ““1ῃἰ5 5ἰάς (6 σῖνεσ (ἴν. 16), ἰ5. ἴῃ 
Σ Ἐξάτδβ “" (οεὶο- ϑυα δηὰ Ῥμοηΐοϊα ἢ (Ϊ. 17; 
ΤΟΙΏΡ. ΥἹ], 23); ἴῃ ἴεγαχ πϑοά ἴῃ Οηϊας΄ς Ῥοιϊ- 
. ἴο ῬΒΙΠονμεῖοσ (Ἰοβερῆ. “ Απίϊᾳῃ.,᾿ χα. 2, 

1). 
ΑΚ οῃδ 5] ρδξ ἰπβίδπος, οοιηρατε ἴῃς ἀἰρη 

ὙγΠουϊ βθεκίηρσ ἴο αἰίδοῃ ὑπάτπι6 ἱτὰ- 
Ρογίδποθ ἴο ῃαϊ τῇδὺ Ὀς {Πουρῆϊ 5]1|ρῃϊ 
Ἰηἀϊολιίοης, 1 γοηΐυσα ἴο ϑυρτηϊ ἰῃαΐ ἴῃ 
[6 Ιηναϑίοηβ οὗ Απίίοομιι ΕἸ ρἤδῃ65, 
ψΏρη (ἢς Ηοὶγ Τεηρῖς μὰς βδοκαά ; ἰῃ 
τῆς ἐουπάδιίοη οὗ [6 ἰετρὶς οὗ Οηΐᾶς, 
Τρ, 85 1 τα ]ρϊ βθθιη, δῖοσ {Ππ6 στυΐη οὗ 
[Π6 ΟΥΠΊΕΣ ; δηα, ἰἴ ταν Ὀ6 δάἀάερά, ἴῃ [ἢ6 
οοηΐαβι ἴοΥ ργεοθάξηςα βεΐνεεη [655 δὰ 
ΘαΠΊΔΙΔΏ5, ΠΙΟἢ Ποβαρῆυς τϑοοσγαβ ἃ5 
[ἢ6 ποχί βυθ]εοῖ ἴΠδῖ οσουρίοά [Π6 δἰίθη- 
(ἰοη οὗ ῬὨΙοπηείοσ,᾽--τἶνο αν ἃ 56 165 
οὗ ἐνθηΐβ ἴο ΜΏΪΟΙ (ἢ6 5ἴΟΥΥ δ5 ἰο]ὰ ἰῇ 
1 Εβαταβ τηϊρῃξς 6 τπουρῃϊ ἃ 5 140]6 
ῬΆΓΑΙ]ΙΕΙ, 

ΤῊ]5 ΒΌρΡροϑίοη 85 ἴο [ἢς {ἰτης6, [μου ρἢ 
ποί 85 ἴο [ῃ6 οσοαβίοη, του ἃ ἄρτοα ἢ 
[ῃδὶ οὗ Ηετσγζίε!α.32 Βυϊΐῖ 1 τηυϑδὶ Ὀ6 δά- 
τη ἃ ἴῃ [6 τηδ]ο οὐ ϑοβοἹαῦϑ 
ΟἤοοΟΒβα ταῖμοσ ἴο δϑϑίρῃ 1ἴῃ8 ποσκ ἴο τῃ6 
ἢχϑί σΘη ΤΥ 8.0.3 

“ἀμ λογίε5.---- δ ΘὨΙ6Ε οὗὨἨ {Ππ656 ἢανθ 
Ὀδθη εἰϊοά τη ἴμ6 Ιπἰτοάποίίοη, οὐ ψΜ1}} Ὀ6 
ἴουπά ἰῃ (ἢ6 ποῖδβ. ψῃϊοἢ ἕο! ον. Μοὶ 
1561] οἵἁ 411 45 Ὀδο [Π6 σογητηθηΐδηυ οὗ 
Ὦτ. Οἷζο Ε, ἘπίΖζϑοοῃο, ἴῃ τῃ6 “Κυτζρε- 
[λϑϑῖθβ Ηδπάθιυςῃ Ζὰ ἄθη Αροκιυρῆθη, 
1,6]ΡΖ., 1851. Τμαῖ οὔ Βεππθαι οἡ 
Ἐζτα, δζα., 1 ἴῃ68 58 Π16 56 1165 (1862), 
ἢα5 4150 Ὀδθη οἴϊθῃ τείεισθα ἴο. Α να]ὺ- 
ΔὈΪ6 σομρδηϊοῦ ἴο {Ππεπὶ 15 ΛΔ ἢ} 5 “ (]α- 
γὶβ ΤΊ τοσγυηὶ.. . . ΔΡοσΥρμοσαμ, 18ς 2. 
Μοτῖβα τϑοθῃΐῖ 15 τσ. Β. Ναείβὶοιβ " Πὶ6 
Βύσμον Ἐβάγαἷβ, ὅζε., Μηϑίοσ, 1877, ΝΜ ]Οἢ 
δῖνεβ 4 σεγδῃ ἰτγαηϑίδιίοη οὗ {Π6 οὰ- 
ΠΟΏ]ΟΔ] ὈΟΟΚΒ ΕΖτιΑ---- ἘΞ ΊΠ ΘΓ, ̓ Π ΘΥΘρογβοά 
ΜΠ σοτηπηθηῖθ. ὙΤὨΘ βεοίϊίΐοῃ Γοϊδιίησ 
ἴο τῃϊς ρετιοά οἵ Ἐδιυ55᾽5 ψόοῦκ, νῃϊοὶ 
ἢ δῃς 165 “ Πσοηίᾳας δοο]έβϑσας ἀς 
7έτιβα] δηλ (1878), 45 Ὀδθὴ οὗ βενίςα. 
Η:5 ἴμθοΙγ οὗ ἃ σοπίϊηποις ΟΒτοηῖο]α 15, 
οὗ σουΐβα. βιγεηρίμοηθαὶ Ὀγ [ἢ6 ἔογηὶ ἴῃ 
ΟΝ τ᾿ Ἐβάχὰβ Ἄρρθᾶτθ. ΟΥ̓ σομηπΊθη- 
ἰΔτῖθ5 ἴῃ ἘΔΡ]151), Ὠιοσῦ 586 μὰς Ὀδοη 

οἵ ἴῃς οἴῆςε οὗ σωματοφύλαξ, ἱ{ 11 ἰ5 ἴο Ἰ»ε αϑϑὶρτιοά 
ἴο ΖοτοΡδρΡεὶ (1 Ἐ54. 111. 4), ἢ τ ηδὲ Τοβαρδυς 
Βᾶγ5 οἱὗἱ [86 ροβιίίοῃ οὗ τοὺς τοῦ σώματος αὐτοῦ 
φυλακὴν ἐγκεχειρισμένους αἱ ἴπε οουτί οἵ ΡὨ1]14- 
ἀερμιβ (“ ο. Αρίοῃ,᾽ 11. ὃ 4). Οἰδεσ ροϊῃϊς οὗ 
ΒΙ ΠΥ ἀτὸ ἠοιϊοοα δἰοχινατάς πὶ ἴἢ6 σους 
ΤΩΘὨζΔΓΣΥ. 

1 ὁ Απιΐᾳα.᾽ χὶ"]. 3, ὶ 4. 
2 ἐΚρὴ ἀἴ656 (ομιρ Ἰδίίοη ποὺ νοῦ δα 

ΜΑΚΚαρδογκεηίορεη ζὰ ϑίδηάς.""»--- σολίελές ἴδε 
Ἱροίξες Ζεναδί, 1ὶ. 73. 

δ᾽ 8ο Ὡς εῖϊε, “1 ΔΕ γΡαςΒ,᾽ ὅς, (1869), ΡὈ. 
506; Ἑνδ]ά, ἀηὰ ἘΣ Ζϑοβο. 



ΕἸΚΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ' ἘΘΌΚΑΘ, 

τηαῆς οὗ δῆοη Ἐλν] πο η 5. οἀϊίοη οὗ 
Κιηρθ--ΕΙΠΘΓ ἴῃ [Π6 “ ϑρεακεῖβ (ου)- 
τηδηΐϊαΙγ. ΤῊ 15 οἴδη οἰζοιὶ ἴῃ (ῃς 
Ποίας ὈΚ ἴῃ6 ϑ'ρ]6 Ἰοιῖεσ Ε., δ (ῃαΐϊ 
οἵ ἘτΖθοῆς 15 ὈΥ ἴπ6 Ἰειίεσ Εὶ ΤΠ 
Ατγθποδῃ δαϊίοη οὗ [ἢ6 ΑΡοςσΙΎρΒᾶ, ὈὉΥ͂ 
Ὦτ, Ἐὰ Ο. Β|55611 (1880), ταυδὲ Ὅ6 Ξροόκβη 
οὔ ὙΠ ταϑρθοῖ, ἴοσ τῇς ἱπάυβν δηά 
ΤΕΒΘΔΥΟΒ 11 5ῃ6 5. [{ ρίνοβ ἃ σευ βθά 
ὙΘΙΒΙΟῚ οὗ ἴῃ6 ΕὨρ]5ἢ ἰοχί, δῃηὰ 4]50 
ςοπηραζαίϊνα ἰδῦ]θ5 οὗ ἰῃ6 Ὠδῖηθθ δηᾶ 
ὩΤΩδοΥς  ἴἢ 1 Ἐβάγας δπά ἴῃ [Π6 οδ- 

1 ΤῸ Πδ5 ποῖ δε Ἰπουρμξ ποορβϑαῦυ ἴο ζυγη 5 ἢ 
ΒΌΟΒ ΤοΟπιρδθοηβ οὗ Ὠμπθοβ [οΣΓ ἴῃς ῥσγεβεηΐ 

ὅΤ. Ῥασι, 5 ΘΟΉΟΟΙ, 
Ὅδ.ε. 31... 1885, 

15 

ποηΐϊσα] Ὀοοῖ5, ὙΠῸ (6 ἀχοθρίοῃ οὗ 
Κ(015 ψόοῦκ, (ἢ6 τΤΙΟΣ Πα5 νοι! ἀθα οου- 
ΒΡ ΔΩΥ τηοάδσῃ ἘΡ]15 σοπλαδη- 
ἴΔτ|65 οἡ (6 Αροσυρθᾶ. ἨἯ1Π5 ρτϑαῖ 
οὈϊραίΐζοη ἴο τ. νη, ΟΣ ποῖος δηά 
ΤΟίοσθησε5 τηδἀθ υ56ὲ οὗ ἴῃ ἴῃ6 ἤτοι 
βέοϊίοη οὗ 115 [πιτοδυςίίοη, τυβὲ Ὀ6 
ΟΠΟ6 ΠΊΟΙΕ τορθαϊθα, 

ΠΟΠλΠΙΘΠΪΑΤΥ ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ δ5 ἴΠ6 ἀἰβογορδῃςοῖθϑ ἃ.6 
ποϊοοά ὈΥ αν] ηθου, Οἡ ἴδε οἵδε μδῃά, 
βοιὴς εἤοτί ἢὰ5 Ὀδθη τηδᾶδ ἴο οἷεασ ἃρ ἴῃς ᾿οη- 
ἴαϑίοη ἰῃ ἴΐ6 1155 οὗ ῬγΥΟΡΕΣ παῆθβ.0 ὙὙβοτα 
χοιηδὶῃβ ἃ ταὶης ἴο Ὀ6 ᾿ψοσκοαὰ ουἱ, ενεῇ ἰὼ δα 
οοστυρίες ἔοστς οὗ (ἃς νυϊραίς. 

7.Η.1. 



Ι, ἘΞ ΚΑ95. 

κα ΟΗΑΡΤῈΚ Ι. 
1 )ρείας λὲς ἐδαγρέ το 1Δε 2γίαές πα Ζευ ες. 

ἼΑ͂ σγαι ῥαττεοῦεν ἐς Ζέῤ. 532 “Δ ἀξαίλ ἐς 
φεμεοὶ ἰανιοηίαί, 34. 4 ]ς τζοσοδοῦς. 53 716 
ζερηῤῖκ, εἰν, ακπά ῥεοῤίς αγὸ ἀεείγογ. 56 

. Ζ1ε γετέ αγέ καγγχαά πρίσ Βαῤγίορη. 

Δ Ὦ 7οϑῖδβ με τῆς “ εαβῖ οὔ [8 
4 (τ, 35. ῬΆϑϑονεδγ ἰῃ Τεγυβαίθηη ππἴο ἢ 5 
τ ὃς. ] ογά, δπά οὔειεά τῃ6 ρδϑβϑονεγ ἴδε 

ἴπ. Ἰοπρ; ραγπιθηῖβ. πῃ ἴῆς τεπιρὶς οὔ 86 
τῆς ῬΞ ὰ εὐβιθςς 

2. Απὰ δα βρακε υπίο τῆς [,ον]ῖεβ9. 
1Π6 ΠΟΙγ πκίηϊδίετβ οὗ 15γδεὶ, τῃδι ΠΟΥ 
8 οι 4 Βαϊ ονν τπεπΊβεῖνες ὑπο τῃς 
Ι,οτά, ἴο βεῖ τῃ6 ΠΟΙΥ αγκ οὔ πε [μογά 
ἵπ τπὸ Βουβε τῃαῖ Κίηρ δοίομβοπ ἴδ6 
80η οὗ ᾿ανι ἃ μαά δι}: 

4 “πὰ ταἰά, Ὗςε 5}.4}} πο τῆοτα θεᾶγ 

Φο Κίηςε 
23. ὅ:. 

ἔουγίδεπῃ ἀδγ οὗ [ῃς ἢγβί πλόητῇ ; 
2 Ηανίπρ εἴ τῆς ρῥτγίεβῖβ δοςογάϊηρ 

ἴο {Πεῖγ ἀδιγ σοιγβ689 Ὀείηρ ἀγγαγεά 

τῆς αὐκ ὕὑροὴ γουγ 5πουϊάοτθ : πονῦ 
τῃεγείογα βεῦνε ἴπε 1] ογά γοὺγ αοὰ, 
δηά τηϊηίβῖεσ τπο ἢ 5 ρθορὶς [βγδεὶ, 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ Ι. 

1. 454 “οε1...1ὺ Τῆς αὐτγιρίποϑθ οὗ ἴῃ6 
δοκίπηίης 5 ἴο δε ποίϊςοά ; ἀδουΐ ψῃϊοἢ ποτα 
[458 Ὀδοη 5414 ἰῃ τῆ Ιηἰγοάδυςτίοη. Βυῖ ἴπα 
ΤΟΥ ποοὰ ποῖ ἱπίογ, ἤοπὶ ἴπΠ6 ἢγϑοῖ τννογὰ 
“«πα," ἴ[ῃδὲ δηγίίηρ 15 ἀδῆςϊεηΐ αἵ [6 Ὀερίη- 
πἰηρς οὗ [}18 βεοϊίοη οὗ ἴῃς ἢἰβίοτγ. ὙΤΠ6 

τίϊοϊς 50 τοπάογοδ 18 οπα οὗ ἴῃ6 πιοϑῖ 
ἔωαυθι οσουττοηςα ἴῃ δορίυαρίηϊ Οτεεκ, δπὰ 
υιϑ.οα νῈΠΠ ΠΊΔΩΥ 58μ4668 οὗ σοηποοίϊηρ, ἴοσςοθ. 
Ιἡ ἰ[8 ϑἰπιρὶοσί πηιοδηΐϊηρ 1 15 5βθθη δ ἴῃς δεορίη- 
Ὠΐης οὗ εδοὴ οἵ [πὸ νυ. 7-11 οὗ [Π15 σπαρίον ; 
Ὀυϊ 1 8. Θαυ 4} 7 ῥγεβεηῖ, ἱπβουρ ἀϊδρυϊϑεα 
ὑπάον οΟἴδοΥ στοηάοτίηρβ, αἴ ἴδ Ὀορίπηϊης οὗ 
ὁδο} οὗ ἴῃς νυ. 15--20. 

ῥεϊά δὲ γεατὲ 9 ἐδε ρα ουεν. ΑὉτίοῦ 
δοςουηΐῖ οὗ [ἢ 15 ἰ8 σίνεη ἰῇ 2 Κίηρϑ χχ ϊ. 1--21, 
δηά 4 τηιοῖ ἔξ ]]οτ οης ἴῃ 2 (ἤγοη. ΧΧΧΥ. 1--19, 
ἴο ψ Γῇ τῆς ργόβθηῖ οὔδ γυ 8 ρδγ8}1|]. ὙΤῇα 
ψοΣγά8 “ ζεδϑῖ οὔ {Π6 ἢ Ὅγὸ ὉΠηΘΟΘΘΒΔΙΎ ; “ Κεορί 
16 ῥδβϑονοῦ ἢ (45 ἰπ ἴῃ6 Οεησενα Μεγβίοη) 
Ὀοϊηρ δὴ Ἔχᾶςΐ τεηάδογίηρς οὗ τῆς Οὐοοκ. ΕΓ 
τς υ8ὲ οὗ ἄγειν (ΞΞ ποιεῖν ἴῃ ἴἢς 1,ΧΧ.) 
ςορ. Ηάϊ. 1. 147. Α5 ἴδε ννογὰ ““ρᾷ55- 
ΟΥΟΡ ΤΉΔΥ δ6 υβοὰ οὗ [πε ῥαϑοῦδὶ υἱςῖ!πΊ, 85 
ψν6}} 28 οὗ ἴῃς ἔοδλϑξ, ἰξ 18 αἷϑο βαϊά ἴο δὲ 
“ οἤεγεά " (ἸῸ, “ Ξλογίβοβρα ἦ ἴῃ ἴῃς ῥγεβεηῖ 

Ἰώ λ0 
9 δὲ γε "ποη!δ. 1... οἵ Νίβδη: 866 

Εχ. χίϊ. 6. ΤῊϊΞ ραββουδῦ ννδὰβ ἢεϊὰ ἴῃ Β.0. 623, 
θείην ἴῃς 181} γεὰγ οὗὨ [Π6 τείξῃ οὗ [οϑβίδῇ, 
ἍὯΟ δυςςοοάοὰ ἢ5 ἐδίῃον Απηοη ἴῃ 64:1. 

Ὡ. ἀαὶίν εομγ..2.1ὺ ἘοΣ ἴδε ποιοῦ οὗ 

ἴπο56 ὃΥ Τανίἃ, 8.06 τ σῃγοη. χχὶ. 6; δηά, 
ἴον τδοῖν Δ Ὁ}}}ν ἴο ἀογαηρεθεηῖ βεη τῆς 
Τοπρ]α ϑογνῖὶςο ννᾶ5 ἰηϊοστυρίοα, ἴῃς ποῖε ὋὨ 
2 Οἤγοη. χχχὶ. 2. ΤΠ 58η|6 ψογά, ἐφημερία, 
ἰ8 τοηδεγοὰ “ΟΥΪΠΑΥΥ δογνοα "ἢ ἴῃ Ὁ. 1 
Ὀεϊονν. 

αργαγεθ ἴη ἰοηξ αγηπιεη. ΟΥ, τῆογα 
ΒΘ ΡΙΥ, “τουεά," ἐστολισμένους. ΤΠε ϑάτὴς 
ννογὰ ἴῃ Υ. 59 πὰ υἱὶ. 9 18 τεπάεγοὰ “"ἀγσγαγεὰ 
ἴῃ {πεῖν γοϑιπιθηϊβ.ἢ 

8. ἐδ ῥοΐγν νης ἰογ. ἘΔΙΒοΥ, “45 ΠΟΙΥ͂ 
τηϊηϊϑίογβ," ΟΥ τηϊηἰϑῖοτβ οὗ ἴῃς Τειρὶο; Βοτὰ 
Ὀεΐῃς πὸ αὐτοὶ ἴῃ ἴπ6 Οτοοῖ. ΕἸϑοννβεζε, 
ἃ8 ἴῃ Υ. 29, 35. [ἢς νογά (ἱερόδουλοιν) 8 ιϑεὰ 
ἴπη ἴἴ5 τοῦς τοϑϊοϊο ϑεῆϑε ἴο ὌΧρσο58 
ΝοιΒηΐπι, οΥΓ ϑογναηΐβ οὗ ἴδ [,ον65 (ΕΖτΑ 
νἱ]. 20), ψνῆοϑθθ ροβίοη ἄρροατθ ἴο μάνα 
βου αῖ τίβοη αῆογ ἴῃς δρῦν. 

ο “«11 1ἴ, “ἴῃ 186 Ξεϊηρ οὗ ὅὥο. [{ 5 
ποῖ οἶοᾶγ τ ΠοῖθοΣ γα ἅτ ἴο υπάεγϑϊδηὰ ἴδ 
[Π6 αὖ οὗ ἴῃς οονοπδηΐ μαὰ δε σειηονεαὰ 
ἔγοτῃ ἴῃς Τοπιρὶς (ΟΥ̓ τπ6 δςῖ οὗ ἴῃς Ἰαῖς Κίηρ, 
ΟΥ οἴουννὶβθ), οὐ νβοῖμοῦ ΜγὙῸὸ ἀγὰ ἴο δυρροβα 
ταὶ ἴ μαά Ὀεσοπῖα τπ6 συδίοπὶ ἴο ΟΔΥΤῪ ἴξ 
δϑουξ ἴῃ ὑγοςθβδϑίοη. [}π εἰπε οδβο, ἴἃ νγὰβ 
ποῦν ἴο ὃδ6 5ἰαϊΟΏΔΥΥ. 866 δυ55 οἡ 2 (ἤτοῃ. 
Χχχχν. 3; δηᾷ ζοῃρ. 1 Οἤγοη. ΧΡ. 2. 

4. γεβαγε γομ.} 80 ἴῃ 2 (το. ΧΧΧΥ. 4, 
ἐἐργοράσο γοισσείυε:." Βυῖ [6 Οεηενὰ Νεγξίοῃ 
νγ85 ῬΓΟΌΔΟΙΥ τἰρμὶ ἴῃ τεπάογίηρς ἴπε ννοσὰ ὉΥ͂ 
“ἰ ργοράγο ἢ δίοης (4. ἴ!6 Ῥδββϑουθσ), 85 ἰῷ 

αἴϊ. Χχυϊ. 17, 19, ῇετα ἴπ6 δδπ|ε νογά 
ἑτοιμάζειν, “ πιᾶκο τελαγ͵,᾽ 5 υϑεά. 



ν. 5--- το. 

ΒιΌ, δἀηά ργερᾶζε γοῖι δεν. γοιγ ΖΔη}}168 
πον λῃὰ Κιπάγεάϑ, 

ς Ασςοοτγάϊηρ; 48 ᾿ανίά τς Κίηρ; οὗ 
Ιϑγαθὶ ργεβοτιδεά, δηά δοςογάϊπρ ἴο 
τῆς πιδρηϊῆςεηςε οὗ δοϊογηοη ἢ 8 80ῃ : 
Δη4 βἰδηάίηρ ἰπ τς τα ρ]6 Δοςογαΐηρ; 
ἴο {Π6 βανθῦαὶ ἀἰρη Υ οὗ τΠ6 ἔπ} 1168 
οἔ γου τῆς 1, ενὶῖο89 γῆὴο πηιϊηἰβῖεῦ ἰῃ 
[86 ργεβθῆςα οὗ γοιγ ὑγείῆγεη τἢς 
οδΠ] ἄγθη οὗἉ [βγδεϊ, 

6 Οεγ τε ρδβϑονεγ ἰπ ογάεγ, δηά 
πλλκε ταΔΥ τἢε 88 Γῆς ο8 (ῸΓ γΟᾺΓ 
δγεῖδγεη, δηὰ Κεαὲρ ἴῃς ρδβϑονεῦ δς- 
οοτάϊηρ το [ἢς ςσοηιπμαπάπιεηϊ οὗ τῆς 
Ι,μοτά, τ ΒΙ ἢ νγᾶβ ρίνεη ἀπο Μοβαϑ. 
 Απὰ υῃηΐο τῆς ρβορὶβ (δαΐ νγὰβ 

ἰουπά τῆετα [οϑίδ8 σάνε τῆϊΓΥ τβου- 

,“ανιος ἀπά ἀἰκάγεά:.) Ἐλαῖδεσ, “(Δ 1165 
δὰ {π|065.) ὙΠῈ “ἈΠ γ," οΥὁἨΎ “οι5ε," 
πατριά, δὰ 4 ὙΠΟΟΥ 5δἰργηϊδβορίίοη ἴἢὯΔπη ἢ 
υ5ὅ. Οοιῃρ. ΤΟῦΪ ἱ. 8, ὙΒεῖα 1 18 σοηάδοσγοά 
“ κιηάγοὰ ;" δηά 966 ἴῃς δῖ, ΟΕΝΕΑΙΟΟΥ ἰη 
(δε “ Ὠϊςῖ. οὗ ἴῃ Βιδ]ς.᾽ 

δ. α: ᾿αυϊά.. .. νεεεγίδεά.}] ἩΜοτὸ Ἰ|ϊζ6- 
ΓΑΙ, “ Δοσοτάϊηρ ἴο [ἢ6 Ὑτιηρ οὗ ΤΠ ανυϊὰ," 
ἄζο,, ὨΘΑΙΙΥ 8458 ἴῃ ἴῃς σεῆενα ψεγβίοη. 80 ἴῃ 
2 (ἤγοη. χχχ, 4, δοτὸ ἴδ6γα 15 [Π6 ποιοῦ] 
γατϊδίίοη, “" δικὶ δοοογάϊησς ἴο {86 αὐγλέῥη οὗἉ 
ϑοϊοπιου 158 80η,᾽ ἰηϑοδαὰ οὗ, 48 δεσο, “δὲ- 
Οὐτάϊης ἴο [86 »ιαρηέβεοποθ. ὍὌΠα ΡῃΓΑ86 ἰη 
ἴδ 1,ΧΧ, 15 ἴμεσγε διὰ χειρὸς Σ.) ἰπβίεδὰ οὗ 
κατὰ τὴν γραφήν, Ὀυϊ [6 σἴδηρε νγα8 ΡγΟΡΔΟΙΥ 
ἄμε ἴο ἃ τυϊϑῃ οἡ νερὸ μὸν οὔ ἴδ6 ἰδῖον τυυῖοῦ 
ἴο ἙΟΠΥΘΥ͂ ἴμ6 Ιάδα οὗ στοδῖοσ τηδρηϊβοθηςε. 
Τὸ ἴδ πϊηάβ οὗ 15γ26}1[68 ἴῃ δῖον σζεηογαϊζοη8, 
ἃ5 ΤΙ ΖΒΟΒΕ σΤοπλλγ 8, σοσηρατίην Μαίί. τἱ. 29, 
ϑΟΪοπΊοη νγῶϑ [6 Ὑ ΓῪ ἰάελὶ οὗ βρἰσηάδουγ. 

απά σέαμα πα. Α ΠΈ5} ϑεπίεηοε 8βου]ὰ 
δθορίη Ποσε, 48 1 (Ὁ τσζοῆ. ΧΧΧΥ. 5. 
δὲ «ευεγαὶ ἀἰρπῖγ, 5) ὙΒῈ Οτθοὶς 18 

κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν. ἴῃ 
1 Μδος. χ. ός ἴθ ψογὰ μεριδάρχης 15 υϑοά ἴο 
ΕΧρτεβ5 [Π6 οἶοθ ἴο ψῆϊο ἰοῆδηδη τᾶς 
ταιδο, τοηδογεα ἴἢ [Π6 πιδυρίη οὗ ΟἿΓ νουϑίοη 
“ ΞΟΥΘΙΠΟΣ οὗ ἃ ὑχονίηςθ. Βιιιὲ Βοῦὸ ἴ86 οχ- 
ῬΓΟΒδίοη 566 Πὶ8 γαῖ ἴο πιθδῃ “Δοσογαϊηρ 
ἴο πε 5ευεγαὶ ἔαταγ Βεδαβῃϊρθ οὐ γοι ἴδ6 
1 ενζε5,᾿" Δρτ ΘΔ Ὁ]Υ νεῖ ἴ86 ΓΧΧ. ἴῃ 2 ΘΒ γοη. 
ΧΧΧΥ. 4, κατὰ τὰς διαιρέσεις οἴκων πατριῶν ὑμῶν. 

Θ. ἐπ ογάεγ.] ὙΠοθε ἴνο ψοσάβ, δοςοσάϊηρ ἴο 
ΒΕ, 5βου]ὰ Ῥ6 σουρὶοά τί ἐμ6 ῥσονίοιιϑ υθγβα. 

7. δαὶ «υα: Τοισιά ἐδεγε.)] Τμαῖ 15, " ψ8οῸ 
ΜΈΓ ῥγοβεηΐ; 80 τεηδεγερά ἰῃ υ. 19. Εὗρε- 
θῆναι ἴῃ [5 υϑᾶσα 158 τηυςΐ ᾿κὸ ἴδε ΕΤΘΠΓἢ 
4ε ἰγχοισυεγ. Οὐοτηρ. ΝΝ πον, Ρ. 111, 8. ἴχνυ. ὃ 8, δηὰ 
Ἀφυ55᾽5 (τδηϑβιδίίοη οὗ ἴῃ6 ραγδἹ]δὶ Ἔχργεββίοῃ 
ἸῺ 2 (ἤγσοη,, “ υἱ 86 ἰτουγαδίεηΐ Δ.» 

“420ε.---- οί, ἢ -ς 
ἣν 
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Ι. ΕΒΌΒΚΑΞΘ. 1. 17 

84ηἀ ἰδ δηὰ κὶάς. δηἀ τῆτες ἴπου- Β.6. 
ϑ4Πηἀ οαἶνεϑβ: {8686 τῆϊπρβ νγεῖε ρίνεῃ “Ὁ 
οὗ τῆς Κιῃρ᾽β Δ]ονγδῆςςθ, δοςογάϊηρ 28 
ἢε ρῥτγοηπχίβεά,, ἴο ἴῆ6 ρεορίε, ἴο τῇς 
ΡΠ εβῖβ9 δπά ἰοὸ τῆς 1, εν τα8. 

8 Απηὰ Ηεϊϊκίαϑβ, Ζδομαγίδθ9 δπά 
Ε γα], ἴῃς βόνεγποῦβ οὐ ἴῃς τειηρὶε, "τ, 
σΆνΘ ἴο {Π6 ῥγίαβῖβ ὉΓ [δ ρδϑϑονεγ ἃ σβιοα. 
ἔνγο τῃουβαπά Δηἀ 5ἰχ πυπάγεά Ξῃεερ, "ἢ 
ἀηὰ τἤγεε πυηάγοα ςαἰνε8. 

9 Απά Ϊεςοηίλ8, ἀπ δαπιαδίδβ. δπά 
Νδιίδδηδεὶ ἢἰ8 Ὀγοῖπεῖ, δὴ ἃ Αβ8δὈ 128. 
δηά Οὐ ϊε], ἀπά [ογδῃ). σαρίδίηβ ονεῦ 
τῃουιδαη 5, σάνε ἴο τῆς 1, ,ονιῖε8 ἔογ ἴῃς 
ΡΆΘΒΟΥΘΓ Ἐβ τῃουβδαπά βἤδβερ, δηὰ ἐθυ έτα 
ἐϑανθὴ υπάγεά ςλἶνεβ. αῖθες 

ΙΟ Απὰ ψ δὴ τἢ686 τὨΐηρ8. ὑγογε Αὐξλυνος, 

φΓ “δὲ ἀἰπα᾽, αἰοαυαπε..} Ἐαδογ, “ οὗ [ῃ 6 
ΤΟΥ͂Δ] ἰγεάϑΙΓΥ," ΟΥ̓ “ΤΟγΔὶ βἴογεβ. 80 ΚΕ 
ἴν8ο σΟΙΠΊΡΑΓΕΒ τὸ βασιλικὸν ἰῃ τ Μδος. ΧΙϊΐ, ᾽ς. 

8. Ηείξία:, σε ΤὨΙ5 Ηεἰκίδβ, ον ΗΠ Ἰς ίδῃ, 
νγ85 ΡΥ Δ ΌΪΥ [86 ΗΠ Ιρ ἢ - Ὀσ οϑί οὗ [οϑἱδβ γείχη, 
ψνο ἔουπά ἴῃ Βοοκ οὗ ἴῃ {ϑἂνΚν (2 Κίηρβ χχί!. 
8). Ζδοβασί85 ἰ8 [πουρῆϊ ὈΥ Ἀ. ἴο πάνθ Ὀθθη 
[Π6 ““ϑεσοηά ὑγθϑὶ  (8η οἱἶῆςς τηρηϊοηδά ἱπ 
1 Κίηρβ χχύῦ. 18); ψ ἢ] 6 5 γ61115, οὐ'. [6 16], 
ΤΩΔΥ δὲ ἰάοηςίολὶ νὴ τὴς [616] (2 (ἤγοη. 
ΧΧΧΥ͂. 9) ΟΥ̓ ΟΟΒΙεΪ (ἐπα, Ὁ. 9), ἃ «Ὠίεῖ οὗ [πε 
Ι,μενϊε8. ὙΤΒῸ ναγίαιοηβ ἴῃ [ΐ8 ὩδπὶῈ ἃΓῸ 
ἴγάσθᾶθ]ς ἴο [πε ἀϊδεγεηΐ οαυϊνα]οηί5 σίνθη ἰῇ 

Μ88. οὔ τπε υΧΧ. ἴο ἴμῈ Ηεδγενγ ὈΝὉ ΠΝ, 88 
Ὀζωλος, ᾿Οχιῆλος, Ἦσυῆλος, δηὰ ἴδε [1Κ6. 

ϑουεγποῦς ΩΓ ἐδὲ ἐεριρἰ..) 16 ἴτθε ἴοστῃ ἰ5 
ΒοΓΟ υβοὰά ἴῃ ἃ φΘΏΘΓΑΙ 56 η56, 6 ΠΊΔΥ ὉΠαρΥ- 
βίδα ἴἴ ἴο ἱποϊι 6 41} [Π6 [χες 1051 πηεπτοηρά. 
Βυϊ Ρ. [λΚε58 ἴξ ἴο τείεγ οὐἱν ἴο ἴδε ἔννο ἰδίζεσ, 
Ηδεοἰκία5, ἃ5 Ηἰςβ.ργιεβί, δειηρ βϑερασαῖθ. ΤῊΣ 
οἶσθ ψουϊὰ 56επὶ ἴο δῆϑννοσ ἴο ἴπδῖ οὗ 1Π6 
προστάτης τοῦ ἱεροῦ ἴῃ 2 Μαςς. ἰϊϊ. 4, 
ὙὮΙΟΝ ΤΩΔΥ 6 ςοτηρατοα [ἢς “ Ἑςδρίδίη οὗ ἴῃς 
τεγρὶς ἢ" (στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ) οὗ [Β6 Αςἴϑ 
ἦν. 1; ςἔ, δῖ. [ὐὐὑκς χχὶ!, 4. 

Θ. υεεοπία!, 4551 ὙΤΏδ πᾶπιο5 Βοῦα γίνη 
ψ.111 θ6 ΘΑ 5}}Υ ἰἀεπε ποα τ [Πο86 ἴῃ 2 (ἤγοῃ. 
Χχχν. 8. ον ἴῃ6 δοῦδτενϊβίίοη οὗ [θςοηίδῃ ἴο 
Οοηΐδιη {(τνθποθ (οηδηΐδῃ), 566 [ογθηι. ΧΧΊΪ. 
24, πὰ [Π6 ατί, ΗΠ ΑΝΑΝΊΙΑΗ (8) τὴ " Ὠἱςΐ. οὗ 
[Π6 ΒΙδ]6.5 ΤΌΘ ΟἿΪΥ πιαίοτίαὶ ςὔδηρε 18 [Β6 
δι υσαςτυϊοη οὗὨ [ογάπι ἔογ [οζαυδά. 

εαρέαϊ: συεν ἐδομσαπά:. ΟΚ. χιλίαρχοι, 
τοηάογοά ἴῃ Αςίβ χχὶ. 21: ([π ἴδ6 5ίηρυ δ) 
“ (Ὠϊοῦ οδρίδίη. 45 ἃ τα ]ἕαγν ἴογπι 1 νγᾶ8 
Θηυϊναϊοης ἴο ἴ[86 Ἀοπιδη ἐγέῤισιι νιλλδιορ, ΟΥ̓ 
ςομηπιδη ες οὗ ομουϑχίῃ οὗ ἃ ἰεφίοη, Ὀὰϊ ἤογα 
1ϊ 15 (σδηϑβοστοά ἴο ἴΠ6 ΟΠ οΓ5 οὗ ἴῃ Τορ]ς 
ξυλτὰ, 

ς 
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Β.σ. ἄοπε, {Πε ῥγίεβδίβ δηά αν 689 Πανίηρ 
“Ὁ Ἀν τῃ6 ἀπ]εανεηςὰ Ὀγεδά, βιοοά ἴῃ νεγΥ 

ΠΟΙΊΕΪΥ ογάθγ δοςογαϊηρ ἴο {πε Κίη- 
ἀγεάβ. 

11 Απά δοςογάϊηρ ἴο πε βενογαὶ 
ἀϊρηϊτῖεβ οὐ τῆς ἔδῖποιβο δείοσε τῆς 

ὃ 2 (βσοῦ. ρβορίβ, ἴο οεγ ἴο {πε ἰογά, 48 ἴἴ ἰ8 
ἀ ιμε., πυτίττεῃ ἴῃ ἀμ θοΟΚ οἔ Μοβεβ : δ δπὰ 
ὀιέίοοξα. ζἢμς ἀϊᾷ ἘΠΘΥ ἰπ {π6 τηογηΐηρ. 
ἔρως 12 Απά {Π6γ “ γοδϑῖθα Π6 ρβάββθουθγ 
! Οἵ. τέ! ἤγε, 48 Δρρεγίδίπείῃ : 48 ἔογ [ῃς 
ἐρωλι, βδογῆς 65, ΤΕΥ 504 τῃεηὶ ἰῃ Ὀγᾶ85 ροΐβ ογ, τυεέέ- 

ἵπά, δῃᾷ ρδῃβ' ΨΙΏ ἃ ροοά βάν οι Γ 
45. 15. 13 Απά 8εῖ τἤδηὶ Ὀείογα .1 τῆς 

10. 3Ξϑ ὙΕΡῪ εογιοὶγ ογάγ ἢ ὙὍὙΠὸ ποσὰ 
“ἐγ ΟΥΥ" 5 ποῖ ποεάρά ἴο σοπάδσ εὐπρεπῶς. 
ΤΠο ἱησοηνοθηϊθηΐ αἰνίϑίοη οὗ νυ. τὸ δῃά 1ἱἱ 
Ἅ}} Ὀὲ ποιίςοά, 

11. ἐδὲ “ευεγα] ἀἰσηἰἐθ4.ἢ τὰς μεριδαρχίας, 
Οὔ Ὑδιοἢ 9866 ποΐθ οὔ ὕυ-. 5. 

απά ἐδις ἀϊά ἐδὲν ἐπ ἐδὲ γνιογπίηρ.] ὍὙ8ε 
Τηλγβῖη4] τοδάϊηρ “ δηά 50 οὗ ἴῃς δι] ος 8 ̓ 15 
Ὑγδῖ 15 ἔουπά ἴῃ (ἢ6 Οδηονα ψογβίοη δὲ ἴδε 
ῬάγΔ οἱ ραϑϑαρο ἴῃ 2 δτοη., νογο ἴδ. ΑΟ ΝΥ. 
ἢ28 ““δΔηά 50 ἐϊά ἐδεγ ἢ ἴ6 οχοη. δίησε 
[Π6 δᾶτηθ Ὄχργθβϑίοῃ ἃ8 8 ἤοῖθ 566, τὸ 
πρωινόν, 5 ἰουηά ἴῃ γ΄. 5ο, ἴῃ σοπηδοϊίοη ΜΙ ἢ 
ὁλοκαύτωμα, ἰἃ ψουϊὰά δὲ τπηοδὲ παίυγαὶ ἴο 
υηάογείδηά ᾿ξ δο μβεγθ. Τὴ βθηβα τνουἹὰ {πθη 
Ὀε: “4ηὰ ἴδ.8 {ΠΕΥ ρεγίοττηθα (οὐ οἰεγεά) 
[86 ΣΔΟΓΏπρ 5ΔοτΠῆἔςο.᾽ 

19. α: αῤῥεγίαϊπε! δ. ἘΔίμοΓ, “ 895 15 περ, 
ὡς καθήκει. 
ὄνα ρο:.} ὍὙθθ “Ὀγάϑθθη νψ6856}5 οἵ 

Μδτῖκ νυἱ]. 4. 
«υἱδ α φοοά ταὐνοιγ.} μετ᾽ εὐωδίας. Τῆς 

τολτρίηαδὶ τεδάϊηρ “ Ἱ σοοά ϑρεεα ᾽ βυρροϑίβ 
ἃ νατγίδηΐ εὐοδίας, ΜΏΪΟΝ ἢ τηϊρῃΐ ὃὈ6 
τους [6 δυῖθοῦ οὗ ἴῃς Ὀοοκ ψνουϊὰ πᾶνα 
τι:56 ἃ 1 ὈΓΕΈΓΘΠΟΘ, 85 ΠΟΓΘ ΠΟΔΤῪ σογγοβροηά- 
ἴηρ ἴο [6 ὀχργεβϑίοῃ ἴῃ 2 (ἤγσοη. χχχν. 12. 15 
5 Ροβϑί 6 (δὶ εὐωδίας ννᾶ8 ἄτα ἴο 84 τηΪ5- 
ὈΠπαεγβίδηϊηρ οὗ [π6 εὐωδώθη ἴξογο, εὐοδόω 
θεΐηρ οοηξυδοά ψ ἢ εὐωδέω Βιυΐ ςοιῃΡ. 
ἘΡΆ. ν. 2. [ἴ 15 ποιοθδθ]ο {πᾶΐ ἃ {|Κὸ νδγὶδ- 
[Οη ἰ8 ἑουμά ἴῃ (6 5ρε]]πηρ οὗ [μ6 πδῖὴς 
Ἰευδάϊᾳ ἴῃ ΡΗΪ]. ἱν. 2. 

14. οὔεγεά, 0 ..1 Μόογα ὌΧδοῖν : “ ἴον {δε 
τοϑίβ οσο οβθσγίηρ . .. 1}}}|δῖὸ δ ηἰζῃξ " (έως 

ἀωρίας). ὙΠαῖ [Π6 ῥγεβίβ νεγεὲ ἴῃ διυΙιοά 
ἴῃ οβοτίης ἴῃ6 ραγίβ οὗ (μ6 ἀϊεγεης υἱοῖπὴ5 
ἴο Ὀ6 ςοῃδυπιοά (τὰ στέατα, Ρ].) 15 Εἴνοη 845 {Β6 
ΤΟΆΘΟὴ ΨὮΥ (6 1, ον]ῖο5 βῃου ᾶὰ σλλκο ῥσα- 
Ραγδαϊίοη ἔογ ἴπ6π|.0 15 18 οἰθαυγ Ὀγουρπΐ 
ουΐ ἰῃ 2 (τοῃ. ΧΧΧΥ. 14. 

16. δοὶν εἶπεν. ἱεροψάλται; [δὲ ἰ5, [55 
οὗ (ἢς 1, ενϊζε8 δρροϊηϊθα ἴο οοηάιιοὶ (δ6 

1, ΕΚ ΑΘ. 1. [ν. 11--τό. 

ῬθορΪθ : δηά δἰεγνναγά Π6Ὺ ργεραγεά 
ἴογ τῇδπηβεῖνεβ, δηά ἴοσ ἴῃς ρπεβῖβ 
τμεὶγ δγεΐγεη, [ἢ 5οη8 οὗ Αδοῃ. 

14 Εογ τῆς ρῥτίεβίβ οβεγεά τῆς δὶ 
ὉΠῚ1] πίρῃς : δηά τῆς [, ον τεβ ργεραγεά 
ἴοσ τῃεπιβεῖνεβ, δπὰ τῃε ρῥγίεϑίβ Ποῦ 
Ὀτγοῖῆγοη, ἴα 5οη8 οὗ Αδγοηῃ. 

15 ἼΤῊδ ΠΟΙΪΥ 5ἰπροῖβ αἷβο, [6 8018 
οὗ Αβαρῆ, σψνεσγε ἴῃ {πεῖν ογάθγ, δοςογά- 
ἷηρ; ἴο πε δρροϊπίτηθηϊ “ οὗ [αν ἀ,, ἴο “5 ζβσου. 

Β. 
οΙσ, 623. 

" . 5. 1κ, 
νῦ, Αϑδρῇς Ζδοδατγίαβ, απὰ [εάἀυϊῆυη, αυά 
γ ΠΟ ννα5 “οὔ ῃε Κὶπρ᾽β γετίπας. Ἵ τλῖ ες 

16 Μογεονεσγ τῆς ρογίειβ ὑνεγε δὲ 5.5. τε 
ἘΣ 5’ ΕΥΘΙΥ ρᾶῖα ; ἰἴ νγᾶβ ποῖ ἰδυνίι! [ὉΓ ΔΠῪ 

τηυϑὶςδὶ ροττίοη οὗ {Π6 βεσυῖοθ. ὍΤὨο τηϑδηΐηνς 
οὗ 16 ρδσδὶ οὶ ραϑϑαρὲ ἴῃ 2 Ὁἤσζοῃ. ΧΧχν. 1ς 18 
Εἶθαγ ; πατηοῖγ, {παῖ [Ππ6 ϑἰηρίηρατάδη ἴοοῖκ {πες 
ΒίδΔ ΠΟ δοἼοςσογάϊΐηρς ἴο ἴμε ἀϊτεςουβ Ἰἰο Ὁγ 
᾿ανϊὰ, δηὰ ὈΥ δ15 ἴγεε σἢΟἱΓ- πλδϑίοσβ, Αϑαρἢ, 
Ηερδη, δηὰ ἰεἀυϊῃυη. Βυΐῖ ἴη ἴπ ΧΧ., 
(Πθγδ 45 νν6}} δ5 ἰὴ (86 ργθβϑθηΐ ρβᾶβϑᾶρθ, 86 
ἴδγος πδῖηθ8 ἰδϑῖ τηθη Ποησα ἄγ ἴῃ [π6 ποπιὶ- 
Ὠδῖϊνα οδ86, ἱπιρίγίηρ [ΔΓ (ΠΟΥ ψογο {86 
1,ονε8 ργεϑοηῖ. ἴη [δῖ οᾶβθ, οὗ οουγϑθ, 
τηυβῖ υῃάογοίδηδ σεργεϑεηϊδινεβ οὗ [ἢ6 ἴΠγδα 
Τα ιβ᾽ οἶδ 50 οδ θὰ ἴο Ὀ6 πηθδηῖ. Μογζϑουσσ, 
ἰησίολὰ οἵ Ηοσπιδη, γὸ ἤανα ἴῃ [Π6 ἴοχί 
Ζαοδδτίδβ, δηὰ ᾿ηϑιοδά οὗ ἰεἀυΐδιη, Εἀάϊπυ; 
ἴου βυςἢ 15 ἴῃς τοδάϊηρ οὗ 86 Οτεοῖκ. ΤὩς 
ἰἀεπεῖν οὗ ᾿Εδὁδινοὺς ψ ᾿Ιδιθὼμ οΥ ᾿Ιδιθοὺν ἰδ 
Ὠοῖ ἔδγ ἴο 58εεκ. ἌΝΉΥ Ζβϑοδαγίαβ βῃου]ὰ πᾶν 
Ὀόθη ἱπίτοάιιορα ἰηείοδά οὗ Ηεπιδη, ἰ5, 45 Ε.. 
δάτηϊε, αἰ συ ἴο 54Υ. [ἢ τ Ομ τοῦ. χν. 18 
{ποτα 15 τηδηϊίοη οὗ οηθ Ζεοδαδσγίδίν, 45 ἃ ϑί Πρ 
“οὗ ἴηε βεοοηά ἄδθρτες," δηὰ ἴποσε 8. ϑοηξ 
αἰ ΠΠςΟ  Υ σοπηοοίεα τυ ἴπ6 ὩΔπιῈ ἴμοτα 4150, 
85 ἴΐ 15 Ὁ] οννοα ὉΥ “ Βεη,᾿" δἰδηάϊηρ δοῃθ ἃ5 
ἃ ῬΓΟΡΕΙ͂ πᾶπιθ, Ὀυϊ Ρ]ΑΙΠΪΥ τεαυϊγίηρ ἴο ὃὈ6 
τοηαογοά “δοὴ οὗ" --ϑοθ. οὔε Ώοϑα ΔῈ 
δ45 ἀτορρεά οιἷἰι, υη1655 ἴῃς “Βεὴ" ἰΐδβεὶξ 
δῃουϊά Ὀ6 οὐρά. 566 θιι55 6 γ6; δηά, ἴῸΣ 
186 ἀφο ΠΕ Υ οὗ ἰεἀυϊπυη ἢ ΕΤΠδη, Γογὰ 
Ατῖδυν Ἡδγυοῦ [ἢ “ Ὠἱςοῖϊ. οὗ (6 ΒΙδ0]ς,᾽ «τί. 
ΤΕυυτηῦν. 

«υδο «αυα:ῷ 9 1δὲ ἀἰπρο᾽: γεϊπμε ὃ παρὰ τοῦ 
βασιλέως (ΑἸά.), ἔογ ννϊςι Εἰ. Πᾶ5 οἱ παρά, 
τείεγτίπρ ἴο ἴμεπὶ 411. ὙΤῊΘ ῥΒγᾶθα ΤΊΔΥ Ὁ 
Ἐχρ δηθὰ ΟΥ̓ σοπηραγίθϑοη οὗ 1 Μᾶδςς. χυϊ. τό 
Δηα 5: πλ αν ραββαροβ; δυῖ, ᾿ἔ να οὔδετνε [Πδῖ 
τὴς 1ΧΧ. οὗ 2 Οἤἴζοη. χχχυ. :ς .[)δδ5 οἱ 
προφῆται τοῦ β., 6 ΤΩΔΥῪ ὃς Ἰεὰ ἴο ϑυβρεςὶ ἴῃς 
νογὰ παρὰ ἴο Ὀ6 ςογτυρί. ΒΥ ““566γ᾽" ἴῃ ἴδ 6 
ΡΑΓΑ 116] βραϑϑᾶρθ ΠΟ τοσῈ ποεὰ ὃ6 τηοδηΐ ἴδῃ 
Ῥτοξεβϑίοηδὶ Δ Υβου. 

16. 2ογίογ:.) Οτ, ἀοουκοθροῖβ: 866 1 ΟΒ σοῦ. 
ΧΧΥ͂Ϊ. 14-18. 

οΓάϊμα “ἐγυϊ.1 ϑ8ὲε6 ῃοΐδ οὐ “ ἋδΕγ 
ςΟυΓ568,7 σ΄. 2. 



ἜΞ, Ι. ΕΒΌΒΑΒ. 19 
[ὁ ΡῸ ἤΠοπι 8 οΟΥἀΪΠΑΓΥ βεγνίςε : ἔογ (δὲ ψψεγα ἔουηά ἀννεϊηρ, δὲ [ϑγὰ- ΦΘε. 
{πεῖς Ὀγείῆγεη τς [μεν]ῖε8 ργεραγεά 
[ογ {πη}. 

17 Τἢυ5 ψεῖα (86 ταΐηρβ τπδί δ6- 
ἰοπρεά το τῆε β8δογίῆςεβ οὗ τῃ6 [οτά 
ΔΟσΟΙΏΡ]Ι5η6ἀ ἰῃ παῖ ἀδγ, [δὶ ΠῈγ 
πρῃς ΠΟ] [πε ρϑβϑϑονοῖ, 

18 Απά οἴ ϑ8δογίοθβ. ὑροη (ἢ6 
Αἰϊᾶγ οὗ τπε Τιογά, δοςογάϊηρ ἴο τῃ6 
ςομηηδηθιηεηϊ οὗ Κίπρ' [οβἰ28. 

δδἰβηι. 
22 ἴῃ τπ6 εἰρβίεεπιἢ γεᾶγ οὗ τῃε 

γείρῃ οὗ Ποβίδβ νγᾶ8 118 ρδϑϑονδῦ ἵζερῖ. 
22 Απά {δὲ ὑγογσκβ οὐ [οϑβίδβ ὑγεσε 

ἘΡΓρἢς δείοτε ἢ18 ᾿ογά σι ἢ δὴ ἢεαγί 
[1] οὗ ροά]πεβ88. 

24. Α8 ἔογ ἴῃ τηΐηρβ (ἢδῖ σδπιε ἴο 
Ρᾶ38 ἴῃ 5 {1π16. ἴΠΕΥ ψογα τυττίθη ἴῃ 
ἔογγλθγ τἰη168.) σοηςεγηΐηρ ἴποβα τἢδῖ 
βἰπηδά, δηα " ἀϊά ψ]ς Κα] ἀρδίηβὲ [Π6 1 Οτ, τοῖν 
Ι,ογά ἅθονε 411 ρεορίς ἀπά Κίηράοπιβ, "γ" 
δΔηά ἢονν ἘΠΕΥ »πανοά Ἀἰπὶ " Ἔχοθδά- ΙΟτ, τρν- 
ἱπρῖγ, 80 ἰδὲ τῆς νγογάβ οὔ τῆς 1, ογά "5" 

19 80 {Ἐς ΤΠ] άγεη οὗ ϑγδεὶ Ὡς ἢ 
ΜΈΓ ργεϑεηῖ Πα ἃ τῆς ράβϑονεῦ δί τῃδὲ 
τς, ἀηὦ τε ἔεαβξ οἵ βψεεῖ δγεδά 
ϑ6νθῃ 6Δγ8. 

20 Απά 8ιςἢ ἃ ραββϑονεῦ νγᾶάϑ ἢοΐ 
κερὶ ἴῃ [βγδεὶ βίηςς τῆς τίπης οὗ τὴς 
ΡΙΌρἢδξ ϑαπμμεῖ. 

21 Ὗελ, 411 τῆς [Κίπρβ οὐ [βγαεὶ 
ΒεΙ 4 ποῖ βοὴ ἃ ράβϑϑονεγ 28 0 ϑἰᾶ8. 
ἃηἀ τἢε ρηεβῖβ, δηὰ τῆς [1 εν ζε8. 
Δη4 τῆς ενν89) με ἃ ἢ 41} [βγδεὶ 

ΤΟ86 ὉΡ ξ:η8ὲ [ϑγδεὶ. 
ὡς α΄ 

]οβίδβ ἴξ σδπιθ ἴο ρᾶ88, [δὲ Ῥῃδγδοὴ ὅ 
της Κίηρ οὗ Εργρι σδληια ἴο γδίβα νγὯῦ 
αἴ (ὑλιςμαπ)ὶβ ὑροη ΕἸΡ γαῖα: δηά 
7οβίδϑ ψγεηξ ουξκ δραίπϑβὲ ἢΐπι. 

26 Βαϊ τὰς Κίηρ οὗ Εργρι 5εηΐ ἴο 

ῶν ἐδεῖγ ὀγείδγεη, "ἢ ΤῊΪΐ8 ρἶνεβ (86 
ΓΕΔΘΟΏ ΜΕΥ (Ποῖα νγὰ8 ΠῸ πεοά ἴον [ἢδπὶ ἴο 
ἰεανς {ΠεῚγ Ῥοβίβ. ΤῊ οἵδοσ [,ενϊῖ65 ργεραγεάᾶ 
(με ρᾷ50 88] τηϑδὶ ἔοσ [ποῖ ἴο οδῖ. 

17. ἐδαὲ ἐδὲν νιέσδὲ δοίά.] ἘΛΔΊΒοΥ, “ 5μουϊά 
δα Πο]ὰ. δηά, ἴῃ ἴδ ποχί σνεῦβα, “ἴπμδῖ ἴδ6 
ΒΑΟΤΙΠ 65 Βμοιϊὰ 6 Ὀτοιρμῖ; [16 σγοσθ8 ἴῃ 
δοῖιι ρίδοθβϑ θοΐπρ ραϑϑίνα. 

19. “«υεεὶ ὀνεαάδ.} Απ υπυϑυ8] Ἔχργεββϑίοῃ 
ἴον “ υπ]οαυθηθαὰ δγοδάᾶ, ἔουπά 4130 ἴῃ Ογδῃ- 
ΤΟΙ 5 ΒΙ0]6. (Οὐοπίρασε Ϊ|δπιεβ 111. 11, 12, 
Δ. 2. βδᾶὴς ψογὰ γλυκὺ 8 τεηάεγοῦ 
ἐϑοεῖ ἢ δηά “ ζγοβΒ.ἢ 

20. “μοῦ α ῥραπουεγ. Ἐογ ἴα ροϊηΐβ ἴῃ 
ἩΠΙΟΝ 1 5 4}1 Θαυ οΣ ΟὨ65 βίηςς [ῃς 
εβἰ δ Πἰσῃγηθης οὗ ἴπ6 Κιηργάοχῃ, 8ὲ6 Κ.8 ποῖς 
οἢ 2 Κίηρϑ ΧΧΙΙΪ, 22. 

21. «υἱδῇὴήδ αἱ] ᾿εγαοὶ ] ὍΠο νογὰ “ 15:δ6] ἢ 
ἷδ Βεσα υϑ6α ἴῃ 4 τπιοτα [ἰπιϊϊοα 96η596 [μδη ἴῃ 
ἴπς οἶδυ65 ἱτηπιθ δῖε} ργεσεάϊηρ. 

28. “414 1δὲ «υογζ..]Ὶ ὙΒ5 γοῦϑθ δηὰ ἴῃς 
Ὠεχὶ σοηϊδίη δῃ δαάϊτοη ἴο ἴΠ6 δοςοιηΐ 85 ἴΐ 
δ 'ῃ Ὁ βσοῆ., ΔΡΡΑΥΈΠΕΥ τροδηΐ ἴο τλᾶῖκα ἴῃς 
ΔΒ ΟΏ 1655 ἀῦγυρί ἴο 1Π6 ΘΙ ἀἰβεγεηῖ 
δοεῆο5 δρουΐ ἴο δ6 ἀεβοσί θεά, 

24, 6ε ἐῤίηρ!: ἐδαὶῤ οαπιό 10 94:5 ἐπ δὲς 
ἐἐσι..}1 Ἐαῖμοσ, “186 ονυθηΐβ σοποογηΐηρ Εἴη, 
τὰ κατ᾽ αὐτόν. 

ἐχεεεάξησ ἢ ὙΒὲ Οτεεκ 15 ἐν αἰσθήσει, 
πὶ ς ἢ τν}}} οχρίαίῃ (Π6 πηᾶγρίηδὶ ἷηξ, 
“56 Π510]γ. 16 (ὃς γοδαΐϊηρ δε ρϑῆυΐηθ, ἰξ 15 
ἃ ἀῆουϊξ ομο, δηά βοοιὴβ ἴο τπθδῃ “Ἷἷηὴ Ηἰ5 
ἴδε ἸΏ 8; (δὶ 15, "το ἴῃς μοατί." 80 Ψ88]: 

“ΜῈ 516 ἴδ ἴῃ βεϊμοαι ΟΟἝ 16 ρεχγδηκί 
μαῦοη. Ὑπὸ Οομονα Μογβίοη [85 “ψἱ 
86 Ώ51:0]6 1] ηρ5," δηά, ἰπ 16 πιᾶγρίη, Δῃ 6Χ- 
Ρἰαπδίίοη οὗ 118: “ὉΥ̓͂ ννουβῃρρίηρ 56 51:06 
ογοδίυσοϑ." Οομρ. Εν ΖΟΚΚ. Υἱῖ. το. Βυΐ {15 
ψνου]ὰ ὃ6 4 ἔοσοθά ἱπιεγργείδιοη, 

γουέ μ.] ὙΤΠΐ8 Ἔχργοβϑίοη 18 τῆοσε {πδῇ 
ἃ ΠΊοΓα τηϑίδρδοσ, ἱἱκὸ “δε ὉΡ δἷ5. νοὶςβ.᾽ 
““ἴροῖς ὉΡ 8 ραγαῦὶς, ἄο. Δ Δ] 
᾿ΔΩΘΏΟΥ 15 δϑογδεὰ ἴο ἴῃς ψοζγὰ οὗ τῇς 1 ,οτγά, 
ἃ8 ἴο ἴῃς δησϊθηΐ δ ίγα. Ε.. φοῆρασοβ 1: Κὶ, 
ΧΙΪΐ, 2, δηά 2 ΚΙ, ΧΧΙΐ, τό. 

25. «εν αἱ] ἐδεε αεἰ..ἢ ἩΗδονχ ἰοὴς δῇοὺ 
8 ηοΐ βεἰά ; θυΐϊ 1ῃ6 ἀδῖς 15 ηχεὰ δὲ 6οβ Β.6. 
866 Κ.᾽5 ποῖς οἡ 2 Οἤσγοῃ. χχχυ. 2.6. ΤΠ6 
ῬΒΑΓΔΟΒ ΠΟΘ βροόζθῃ οὗ νγὰ8 ῬΏΔγΔΟΒ- ΝΘ ΟΠΟ 
(Νεκὼς ἴῃ Ηαϊ. ἰ1. 158), 544 ΌΥ ἴῃς Οτεεὶς 
Ὠιδίοσίδῃ ἴο δ6ὲ ϑοὴ οὐ Ῥβδιῃίοδιβ 1.) 
10 μδὰ αἱ (Π|5 ροσίοα ΠΟῪ ἀβοεηάεα [ἢ6 
[γοηθ. Ηροσοάοῖιι8 τροπίοηβ Δη δηραροιηθηΐ 
οὗ τη]5 Νεοθο τ τὴς ““ ϑγτίδηβ᾽ αἱ “ Μᾷδ.- 
ἀο!ι5᾽ (Μερίάάο 9), δἀάϊης τηαΐ αἴδγ [δ 
Ὀαῖ6 ἢς ἴοοϊκ ἃ ρτεᾶΐ ςὉΥ̓ οὗ ϑγγία παιηδά 
(δάγε5,---(δουρῃῖ ΌΥ ϑοίὴς ἴο ἀδηῃοῖίς εσυ- 
βδίετα 1156], ΕΥ̓͂ οΟἰμογβ Οδζᾶ. [}ἢ 5 ρϑβϑᾶρδ 
δίοης ἴδε οοαϑὶ οὗ Ρα]δϑίίηθ ἴο 8εῖ2ζ6 [6 ἔογά 8 
οὗ (16 ΕἸΡἨἢγαῖεβ δ (δυο οηλδα, ἢ6 νγᾶβ 
δησουηίοτγοα ΌὈΥ [οϑἰδ. Οδγοῃοπη 5} 5 ἰάθη- 
ἰἰῃοὰ ΟῚ Ἀδυβ5 δηδ Ἐσχίζϑοα ἢ [86 
Οἰγοθβίυπι, οὐ Εἰγουδίαπι οὗ ἴ6 Ογϑεΐ, 
Ὑνὶςἢ σἰοοά αἵ 1ῃ6 ἡυπποίίοη οὗ 6 ΚβαρουΓ 
ν τῆς Ευρμταῖοβ. Βυΐ ἘἈδν]ηβθοη Πα 5 
βῆθννῃ ξοοά τγϑᾶβοῃ ἔοσ δεϊϊονίης [ἴ ἴο δᾶνο 
ϑἱοοά πῆς! ΠΡ ΔΟΓ ὉΡ, ὨΘΑΥΓ (δΒ6 5ἰἴε οὗ [86 
ἰλῖοσ ΗἱθοσγαροὶἝβ. 

ς 2 

οἷγ. 

Νον δέον δἱἱ τπ686 δείβ οἵ " οἤτγοη. 
5. 20, το. 

ότο. 
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Ὦ.ς. 
εἶν όσο, 

Ι. ΕΡΌΒ ΑΘ, 1. 

ἢΐπι, βαγίπρ, παῖ ἤανε 1 ἴο ἀο ψ τῇ 
τῆεε, Ο Κίηρ οἵ [υἀελὶ 

27 1 δὰ ποῖ βεηῖ οιἽξὶ ἔτοτα [Πε 
ΤΙ ογὰ Οοά ἁραίηβι [66 ; [ὉΓ ΠῚΥ νγᾶγ ἰ5 
ρου ΕἸΡἢγδῖεβ : ἀπα πον ἴῃς Τιοτγά 
ἷἶβ ΠῚ π|6, γθᾶ, ἴπ6 Γογά 15 ψ τῇ 
τς Πδϑίίηρ τὴς ἰογυγαγά : ἀδραγί ἔγοπὶ 
[659 Δηἀ δὲ ποῖ ἀραϊπϑῖ (ἢς [ζοτα. 

28 Ηονδεῖς [οβἷα5 ἀϊά ποῖ ἴυγη 
θδςΚ ἢὶβ σῃαγίοϊ τοι πίπη, δὲ ἀπηάετ- 
ἴοοῖ το ἤρβε στῇ Ὠἰπι, ποῖ γεραγάϊη 
τῆς ννοτάς οὔ τῆ)6 ρύορῃεῖ [βγοτΥ 
ϑρόκβη Ὁγ {Π6 πιοιῖ οἵ τῆς [οτά : 

29 Βυῖ οἰπεά δαῖτα ψψῖτῃ ἢΐηιὶ ἴῃ 
{πε ρἰαίη οἵ Μαρίἀ4ο, δὰ τῇς ῥγίῃηςεβ 
ζαπΊ6 ἀραίπϑι Κίπηρ [οϑ5148. 

20 Ἴδη 8414 (ἢς Κίηρ υηΐο ἢϊ5 
δοΙνδηῖβ, ΟΔΙΓΥ ΠῚ6 ΔΥΤΑΥ οὐκ οὗἩ τῆς 
Ὀαῖο]6 ; [0Γ 1 δπὶ νεῖῦ εκ. Δπά 

[ν. 27--33. 

ἱπιπι ἀϊαιεἶγ ἢ8 βεγνδηῖβ ἴοοΚ Βίπι 
ΑΥΑΥ οὐ οὗ [6 Ὀδίε. 

421 ΤΠ δη ραῖ ἢε ὕρ ὕροη ἢἰΚ βεςοπά 
σδατίοῖ ; δηά δείηρ Ὀγοιρῆς θᾶοκ ἴο 
7ετυβαίεπι ἀϊεά, δΔηἀ νγᾶβ Ὀυγίεα ἰη ἢΐ8 
ἔλι οτ᾿β βερυίς τα. 

32 Απά ἴῃ 8]} }Ἔσγγ {ΠΕ πιουγηεά 
ἔἴογ οβίδβυ γϑᾶ, [εγεπιυ [με ργορῆεῖ 
ἰλιλεπίε ἃ ἰογ [οϑβὶδβ. δπά τῆς Ἵἢϊϑξ 
Ὥδη ἢ τῆς σνοπΊεη πιδάς ἰδτηθη- 
ἰλῖίοη ἔογ ἢϊπὶ ὑπο τ ϊ8 ἀἄδγ: δηά 
115. νγὰβ ρίνεη ουξκ ἴογ δὴ ογάϊηδηςς 
ἴο δε ἄοῃπε σοῃίηυλ!}  Υ ἰῃ 411 τὶς 
ῃδίϊοη οὗ [ϑ3γδεὶ, 

22 ΤΠ Εδ6 τῆϊηρβ ἀγα τυγίεπ ἰη (ἢ ς 
ὕοοΚ οὗ {πῃ βἴογιεβ οὔ {μὲ Κίηρβ οὔ 
7υάλῇ, ἀπά ἐνεγν οὴς οἵ ἴῃε δοῖβ {παῖ 
]οβίαβ ἀϊά, δηὰ ἢἰβ ρου. δηά ἢΐβ 
ὉΠ ἀογβιδηίηρ ἴῃ ἴῃς ἰανν οὗ τῆς Ιωογά, 

47. 1ῤεε.1ὺ ΤΒΘΟ νογὰ 15 οι ρῃαῖοαὶ. “Ος 
ποδὶ ρ45 ἃ (οἱ, ὅς. (6.55). Το τε]! ρου 5 
ἴοης οὔτδο υἱξΐογδης 5 βου θεὰ ἴο ἴπ6 Ἐπργριΐδη 
κίηρ 15 πο[ἰςεαῦ]ς. Οοχηράᾶσε ἴδε νοτγὰβ οὗ ἴῃς 
Αϑϑογσίδη Ἐδυϑιδκοῦ ἰῃ 2 ΚΙίηρ5 ΧΥΪ. 25. 

28. ἀϊ πο ἐιγη δαὶ δὲς εραγίοῖ ἥρονι δέρῃ.) 
ΤΠε Οτθοκ [5 ᾿ΣΈΓΑΙΪΥ : “ δηὰ [ο51885 ἀϊὰ ποῖ 
ἴυγῃ Εἰ πΊ56}} ἀννΑΥ ἴο ἢ18 σῃατγίοῖ ;" νυ ς ἢ, [Δ Κοη 
ἰπ σοπηδοϊίοη ἢ τυπαῖ 5 βαϊὰ δϑουΐ “" ἢ 15 
δεοοηά οδαγίοῖ ᾽ ἴῃ Φ-. 31, 566 5 ἴο ἱτ ΡΥ [μδῖ 
16 Κίηρ νοιἹὰ ποῖ 6 ἱπάυςεα ἴο τεῖυτηι 
ἴο διῖ58 ττὰνϑ]ϊηρ οδμασίοῖ, δηὰ σἰνε ὑρΡ ἴῃς 
Θποουηῖογ. 

ἐδὲ ῥγοῤῥεὶ “εγενγ. [ἴπ ἴΠ6 ῬΑΓΔ116] Ρ89- 
βδᾶξε οὗ 2 Οἤγοη. ἴῃε δχργεϑϑίοη 18 ἴδμαῖ 
]οβίδῃ ψουἹὰ ποῖ βοαγίκεη ἴο ἴῃ6 ψογάβ οὗ 
Νεορο ἕγοτα ἴθ ποῖ οὗ ἴ6 ογὰ. Απὰ 
(που ρ ἢ ἴῃ [Π6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ Θγεπιῖδῃ ἴβογα 
ΤΏΔΥ ὃξ γεΐογεηςεβ ἴο [{μ18 ἀείεδί (85 ἴῃ ΧΥ͂. 
7-0), γεῖ ποτὰ 15 ποίδίηρ, 85 Ε. ροϊηῖβ ουΐ, 
ὙὩΙΟΝ οδη θ6 σοηβίσιιοα 45 ἃ ἀἰ5ϑι5:0ῃ ἔτῸ ΠῚ 
ἴῃς δησουηῖογ. 

29. Μαχίά4ο.)} ὙΒε “ ρἰαίη οἵ Μερίάάο 
τηθητοηθα στα 15 ἴῃ Κεορίηρ ἢ [ἢ 6 “ γα] ον 
οὗ Μερίάἀο " βροῖίοπ οὗ ἴῃ 2 Οβσγοη. ἴ[{πνου]Ἱά 
566 πὶ [Πδί ἴῃς ΕἸ γριδηϑ, τ υοπίης ποσί μυγαγ 8 
δἰοηρ ἴΠ6 ςοαδὶ, ῃδὰ τυγηρά οἵ αἱ Μουπί (δτ- 
ΤΕ] ἰηῖο ἴδ ρῥ]Αίη οὗ Εϑάγδείοη, ἴῃς στοαὶ ὑδ[{16- 
Βε]ὰ οὗ Ῥαϊεβίηο, δηὰ Ὀεθη σηεῖ ὉΥ [οϑίδῃ δ 
[δε Ρ435 οὗ Μερίάάο, ἴδ τιοάογῃ εἰ» ε γη. 

δε ῥγίπεε.] ἘἈλδίμεγ, κἴὰ6 Ἰθδάεγβ," οἱ 
ἄρχοντες. ἴπ 1 Μᾶςς. ἰχ. 37, ΏΕΓΟ 4150 ἃ 
ΤΑΙ ΑΤΥ ἴογοα 5 βροκεὴ οὗ, [ες νογά ἴ5 
Τοηἀογοα ὁ ζονογῃοῦβ." Εογ ἴῃς ΘΧργεββίοῃ 
“ἐ στῆς ἀρδίηβί," τῇογο ᾿ΠΕΓΑΙΥ “΄ οαπη6 ἀοννῃ 
δβαϊηϑῖ," σοαῖρ. [υάϊἢ χὶν. 13. ΕῸΓΣ βοῆς 
ΤΟΆΞΟΏ, ἴΠ6 δυΐποσ μδ5 ἢοσγα ἀϊνεγροὰ ἔσοτῃ ἴῃς 
δοοουηΐῖ ἴῃ 2 τοῦ. (ἰουπὰ ἰη ἴδ6 [{ΧΧ. δ5 

61} 88 (δε Ηεῦγεν), “ ἴ6 Ἄγοθοῦβ δῃοῖ δὲ 
κίηρς [οϑβίδῃ. 

80. 7 δ»: 
στον ὙνοΑ Κ᾽ (ησθένησα), οὐ “1 δανε ἰοϑσῖ 
δίγοηρτι." [ 15 ποῖ ΠΟΓΘ ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ δίαϊοά {παῖ 
Τ]οδβδῆῇ νγᾶβ ννουῃμάοά, Ὀυϊ [Π158 15 ᾿ρ Ιο ἴῃ 
ψ δῖ 9] ονν5. 

31. δὶς Ζελοπά ἐδαγὶο!.] ὙΠΟ ννοσὰ τεηάογοὰ 
“ φεοοηά," δευτέριον, 15 ἰδῖς, Δηα ΤΑΓΕΙΥ Τοιηά, 
ἴπ (6 1,ΧΧ, 1 18 δευτερεῦον. Το σδατίοῖ ἴῃ 
αιοϑίοη δοεπβ ἴὸ πᾶν Ὀδθῃ [6 οἠξ ἴοσ 
{γανο! ἶπρ (5866 ποῖΐς οὔ συ. 28), νναϊξίηρ ἴῃ 
δἰϊοηάδηςο 8116 [6 Κίηρ νγᾶ8 δηραρεοά ἴη [6 
οοχηθαῖ ἴῃ 158 ψαγ- οματῖοῖ (2 Οἤτγοη. χχχν. 24). 

44.1.0 ὝΒεΓΘ ἰδ πὸ σϑᾶὶ σομιγδαϊοςοη 
δείννοθη 1}}5 δηὰ 2 Κίηρβ χχῆϊ. 10. 866 ἢ. 
Βοῖο ἴΠοΓΘ, 8ηα σοΟΠΡ. 2 ΚίηζΖΒ Χχὶϊ. 20. 

82. εγορ ἐδὲ ῥγοῤδεί ἢ [Ὀϑϑρῆι8 (’ Αἢ- 
Εἰ44ᾳ.᾽ Χ. ς. 1) 5ἴδίεβ [Παΐ [εγετηδὴ σοπηροβθὰ ἃ 
ἤππογαὶ ἀἴγρα ἔοσ [οϑίδῃ, ἡ ῖ ἢ νν 858 51}}} οχίδηϊ, 
-- ὃ καὶ μέχρι νῦν διαμένει. Βυῖΐῖ ἴδε ΒοΟΚ οὗ 
Τανιεπίαίἑοης, ἃ5 νγ6 Ὦδγο ἰἴ, ἀο65 ηοῖ ςοηίαϊηῃ 
Δηγτ βίης (πδῖ σου] ΡΥΟΡΟΥΙΥ ὃ6 50 ἀοϑβοσ θά. 

33. 2δε δοοῖ 9 4δε “ἐογίε:.1] ἴῃ 2 Οἤγοη. 
ΧΙ. 1Ὲ 6 ἴᾶῦθ ἃ τηδητίοη οὗὨ “πὸ “2077 οἔὗὨ 
(ῃς Ῥσορμεῖ [ἀἀο ;᾽ δυῖ τῆς ννοτά ποτα υβοὰ, 
Μιάγα“, 15 ταί μεν “" Ἰητογργείδεὶοη," οὐ “ ςοπὶ- 
ΤἸΏΘΠΙΩΓΥ, 85 ἴῃ [6 τηλγρίη. [{ πηϊρηϊ Ὀ6 
ΓΕΔΘΟΠΔΌΪΝ (πουρῖ ἴμδὲ ἴῃ ϑεοοηὰ Βοοῖ οὗ 
ΟἸΓΟΏΙΟΪ65 ννὰ8 ΠΟΙδ χοίοσσοδ ἴο, δῃηά {πὸ 
ϑεςοηὰά Βοοκ οὗ Κίηρβ ἴῃ ἴπε ἰδῖίοσς ρατί οὗ 
[δς νεῖβθὸ. Βυΐ ἰξ 50, 16 ᾿υτι γ᾽ 5 ἰδηρυδρε ἰ5 
νάξυθ. ἴη σ. 42 δ βρεᾶῖκϑς οὔ 6 ““ ΠΒὨΓΟΠΙΟΪ65 
οὗ 16 Κἰηρ5᾽ (ἐν τῇ βίβλῳ τῶν Χρόνων), 
ἢ 116 Βεγε [ἢς ἘΧΡΥ βϑίο ἰ5 ἐν τῇ βίθλῳ τῶν 
ἱστορουμένων περὶ κι τ. λ. ΤΏ ννοτῖ 50 οἴδθη 
τοῖς ἴο 845 8η δυῖϊμουν ἴῃ τ[ὴ6 Βοοῖβ οὗ 
Κίηρβ τποπηϑεῖγοϑθ, 85 “ὙἼΒ6 Βοοκ οὗ ἴδε 

Β 
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ΒΕ ἂηά τῆε τῆϊηρβ τΠδῖ ΒῈὲ δὰ ἀἄοπεὲ ποῦἶεβ: δὲ Ζδδοεβ ἢἰ8 Ὀγοῖμογ ἢα ΠΕΣ 
Ε΄. ότο. 
- δείογε, δηά τῆς {πίηρβ ποὺ γεςϊτεά, 

ἅτ τερογίε ἰῃ ἴδε Ῥοοῖ οὗ [Π6 Κίῃρϑβ 
οἔ ἴβγδεὶ δηὰ [υἀ6λ. 

ἀνθ. 44. 4 Απά {Πὰ ρεορΐε ἴοοκ [ολοῃδΖ 
γ᾿ ἕαρ τῇς ϑοη οὐ [οβἰδ8, ἀπά πιδάς ἢϊπὶ Κίῃρ 
ἴπα, ἰηβίεδά οὐἨ [οϑἰ48 ἷἰ8 ββΈμεῖ, ῃθ με 
ὅτ γγὰς ὈΨΕΠΙῪ δηά τἢγεα γεᾶγβ οἱ, 

ΔρΡΡργεμαηαβά, ἀπά Ὀγουρῃς Ἀπ οὐΐ οὗ 

Ἐεγρες. 
29 Εἶνε δῃηά ἔυνεῃιῦ γοᾶγβ οἷά νγὰ8 εἰν. ότο. 

Α Ἰοδοὶπιὶ νἤεη ἢ6 νγᾶ8 πιδάς [Κίηρ ἴῃ Α.3 (δου, 

τε ἰαπά οὐὗἩἨἁ ἈΤ7ιάεα δηά 7[εγυβάίεπι ; ἀνάσα: 
δηά Πα αἰά ον] Ὀεΐοσε {πὸ [,ογά, ΣΕ 

40 Ὁν Βεγείογτε δραίπβι πἰπὶ Νδθιι- εἰγ. δοό. 
25 Απά δε τεϊρῃεά τη [υἀεᾶ ληά ἴῃ 

Ἰογυβαίθπὶ τῆγεα τροπῖθβ: δπὰ ἤθη 
τῃς Κίηρ οὗ Εργρε ἀεροβεά ἢϊηιλ ἔτοπι 
γεϊσηίηρ ἰη [Θγυβδίεηλ. 
26 Απά ἢ βεῖ ἃ ἴᾶχ ὑροῃ τε ἰδλπά 

οὗ δὴ διιπαάτεά ἰλἰεηῖβ οὗ διϊνεῦ δηά 
οε ἰδ]εηΐ οὗἁ ροἷά. 

427 ΤῊ [ιηρ οὗ Εργρὲ 450 πγδάς 
Κίηρ 7οδοίπλ δ]8 Ὀγοῖθοῦ ἱίηρ οὗ 
]υάδα δπὰ Τεγυβαίθη. 

48 Απά δε Ὀουπά Ϊοδςίηι δηά [ἢς 

σδοάοποϑον ἴῃς Κίπρ οὗ ΒΑδγίοη σδηα 
Ρ5) δηὰ θοιηά ἢϊηι ψ ἢ 4 ςἢδίη οὗ 
᾿γαββ8, ἀπη4 οαγτεα Ὠΐηχ ἱπῖο Βαδγίοηῃ. 

41 Ναδυςποάοποβοῦ δἷϑο ἴοοὸκ οἵ 
(ἢς ΒοΙγ νεβ8ε}8 οὗ τῆς 1 ογά, δηά 
σιγά (ἢδηὶ ἀννΆΥ, δπὰά 86εῖ τἤδπι ἴῃ 
ἢϊ5 οὐνῃ [ἘπΊρ]6 δῖ Βαθγίοη. 

42 Βυὲῖ τἢοβεὲ τὨϊηρβ τῃδξ τὰ σὸ- 
ςογάεά οὗἉ Πΐηι, δηά οὗ Ἧς ὈΠΟΪΕΔΏΠ 688 
δηἀ ἱπιρίεῖγ, ἂῖὲ ψτίτοη ἴῃ [Π6 
Πἢγοηῖςο]εβ οὗ τῃς Κίηρϑβ. 

ΟΒγοηῖςοϊε5 οὗ ἴδ6 Κίηρβ οὗ [υἀ Δ}, οΥ “ οὗ 
5261" (τ Κίηρβ χὶν. 29, χΥύ. 7;  Κίηρβ Χ. 
3ω,) ἄς.), 18. ἴῃ 411 ἴῃοϑς ρἷδοθβ ὉΠΙΓΟΣΤΩΪΥ 
ἀεβεσι θεὰ ἴῃ [6 ΧΧ. 45 ἴ!6 Βοοῖς λόγων 
τῶν ἡμερῶν. 

ποχὺ τες} ὍΠῈ νογὰ “τεοϊοὰ " βου!ὰ 
Ὀε ἴῃ Π41|ς5β. Α οἴοϑεῦ σεηάδοσίηρ τνουϊὰ ὃ, 
“ )ηᾷ (ὃς [ληρ5 ἄοπο πον. 

84. ἐὐραδέ πὶ ΤῊΪΐ8 15 ἴη6 τοδλάϊηρ οὗ [ῆς 
ΑἸάϊης, Δργο δ ὉΪγ ἢ τὰς Ηεῦτεν ; δυΐϊ τδς 
δεϑῖ Οτεεῖκ ἰεχὶ μ88 Ἰεχονίαν. ΤῊς Νυἱξαΐς 
[28 4|50 “ [δ βοηΐδϑ," δηά (μϊ8 ἔΌστῃ 15 ὕγὸ- 
δειγοά ἴῃ Μαῖῖ. 1, 11. ὍΤΒδ ΟΥΤΟΥ ῬΧΟΘΔΟΪ 
ἌΣΟΒ6 ἔτοπὶ 8 στη ϑγοδάϊηρ οὗ (ἢς ΗΠ ῦτον ὨδῖΏΘ, 
δ00} ἃ5 [85 οδιιβοὰ ἔγεαυθηῖ ςοηξιυδίοη δ6- 
ὕει [εμοϊδκίπι (Ἰωαχείμ) ἀπά [εβοίδο ἴῃ 
(Ἰωακείμ). 866 [οτὰ Ατδυνῦ Ηογνεγβ δσί. 
ΕΒΟΙΑΟΗΙΝ ἰῃ “ Ὠ]ςῖ. οὔτπε ΒΙ0]6.᾽ ]ΘῃοῦῃαΖ 
(ΟΣ 58211υπὶ, 45 ᾿ς 15 οδ᾽ δὰ ἱπ [6γ. χχίϊ, 11) 
ΜΞ ἴ86 ὙΟΘΏΡΟΥ ὕσγοῖμες οὗ ΕἸ πὶ ΟΥ 
ἰκεδοίακῖση. ΕῸΣ ἢ158 βδμοσί σεῖίρῃ οὗ ἴδσϑα 
ΤΟ, 566 Ἀ. οἡ 2 ΚΙηρ5 ΧΧΙΪ,, 30. 

87. δἰπρ. ΤῊ15 τοτὰ 866 Π18 ΠΠΏΘΟΘΒΘΑΣΙΪΥ 
τερεδλϊοα ἔξίοτε ]οδείπι; δυῖ 1ἴ 158 ἑουπὰ ἴῃ 
ἴῃς Οσοκ. [εο δι πὶ ἄρο δ ἢἷ5 δοοεβϑϑίοῃ 
'5 ξίνδη Ὀδοΐονν, υ. 39; δπὰ ὉΥ̓͂ ἃ σοπηρδσίβου 
οὗ τὸ ὙΠ τ. 14 Μὲ 866 [ἢδἴ ἢ6 ννᾶ5 οἰάοσ [ἤδη 
115 ΒΑ! ῳγοῖ ΠΟΥ ἀπά ὑχγεάθοεβϑοσ [6 δ }8Ζ. 

38. Τα 5ἰαϊοιηθηῖβ ἰῇ [ἢ]18 νεῦϑθ 966 
Βορε ἜΞϑ}Ὺ σοηδιδεά, ὙΒΕΟΓΟ 18 ἢ0 δυϊπου 
ἴον “δηὰ" δεῖοσγε “1π6 ποῦ]ε8.) [πάοορὰ 
ἔβετε που Ἱά θὲ ὯῸ 8εῆϑε ἴῃ βαυίηρ ἴμαξ [πε 
Κιῃρ οὗ Εργρί “Ὀουπά᾽ [86 ιν σοῦ Πα 
βδὰ ἴυδὲ ρἰδοεά οὐ ἴτε ἔπσοῦθ. Ὅδα ἸΙἴογδὶ 
τοηάοτίηρ οὗ ἴΠ6 ραϑϑδαρα 18: “ δηὰ οδκίπὶ 
δουπά [6 ποῦ]ε5, Ὀυΐ Ζαγδοοβ μἷ5 ὑγοῖποσ Β6 
ἀρργεβοηδοα, ἄς. ΙΕ τὴ2ῖᾶ5δ ὃς τἰξηῖ, ἴπε Γὸ- 
ἔετεῖος πηυϑῖ δε ἴο δοίης ἀεϑροῖίς ργοοθθϊηρ8 

οὗ ψϑῖο γα ᾶνὸ πὸ οἴμεῦ δοοουηῖ, Τἢα 
ΔΙϊογδῦοπ οὗ Ζεαοκίδῃ (ἢ ννὰ8 ἴῃς Κίηρ 5 
ΒΑ γοίθοσ, Ὀεΐηρ οὐσῃ Ὀγοῖθον ἴο [ςποδμδ2) 
ἴο Ζαγᾶςο5 15 ποῖ ἱποχρ δῦ 6, νν δα νὰ ΤΠ 
οὗ ἴπ6 τοϑοπιδίδησο οὗ Ἵ ἴο Ἵ; διῖ ἃ σοῃῃ- 
Ῥαγίϑοῃ οὗ ἴπῸ ϑἰδιίθπηθηΐ ἰῃ 2 (ἤγζοη. ΧΧΧΥ͂Ϊ, 4 
“ αηὰ Νδοθο ἴοοϊκ [ἐῃοδμ82 8 Ὀγοῖδοσ, δῇ 
οαττίοα ᾿ἰπὶ ἴο Επγρί,᾽ τρλῖκοβ 05 5υβρεςὶ 
δοῖηδ σςογγυρίίοη οὗ ἴα εχ, ὙΠΕ σοδάϊηρ οὗ 
[86 Νυϊραία βυρεεδίβ ἃ ροβϑιῦϊς Ἵχρ δηδίοι : 
εἰ αἰϊραυϊ!δ νπιαριγαδ 7οαεῖρι, εἰ Ζαγαςείξηε 
,)αίγεηε σερρηι, εἰ ἀῤῥγεδεπάξσης γχεάμχξ ἐπ 

ἕρη. ΤΏδῖ Νϑοδο βιου]ὰ ἴακο [86 ονγῃ 
Ὀγοῖδθον οὗ [πὸ ἀδροβοὰ Κίηρ, δηὰ ἢ18 Ἵῃίοξ 
ΠΟΌΪ68, 845 οβίδροϑ: ἱπῖο Εἰργρί, νουϊὰ δὲ 
Ὠδίυγα! εηουρῇ; δηὰ ἴβοσγε 185 ποίη ἴο 
ἔογθ! ἃ οὖν ἰακίηρ Ἰωακὶμ 45 περϊᾶνε, (δου ξἢ 
(με ρμοκιϊἴοη ψουἹὰ Ὀ6 υπυβϑυΔ]. Βυξ νψὲ 
βῃουϊά Ὀ6 Ἑςοιῃρεὶ θά ἴο τεδὰ εἰς Αἴγυπτον ἰη 
Ρίδος οὗ ἐξ Αἰγύπτου, ἃ οδηγε ἴογῦ ψ πο ἢ 
ἴδετο 5 ποῖ δυϊδπογιγ. Τῆς Οεηονα νογϑίοη 
Δ Ϊκ68 56η56, αἴ ἴπΠ6 ΘΟΧρΡεπ86 οὗ ἴῃς ἰοχῖ, ὈΥ 
τεηάογίης “6 θουπά [οδςοΠ42 δηά ἢ15 ξονοῦ- 
ὨΟΌΓ8.ἢ ζοϑέρβυο, [ο]ονίης ἴδ6 Ηδοῦτενν, 
ἴἄγοννβ π0 ᾿ἰψδϊ οὐ {86 βυδ]εςῖ. 

41. ἐπε δὶ: οαυη ἐμ υ, (οιμραζο ἴδ οχ- 
ἴοῃ “τε δΒουβε οἵ Πῖ5 ροά," υϑεὰ οὗ 

ΘὈυς Δ Π62ΖΖΑΣ ἴῃ [2 4η. 1. 2; ΨΏΘΓΟ 4130 (ἢς 
τηοητἊοη οὗ “ 2αγέ οὗ ἴΠ6 νεβϑϑοὶβ οὗ ἴῃ μουβἊ 
οὔ σοά "ἢ 85 ὑείπρ ςαττίοα ΔΥΤΑΥ νν}}} 11 ϑἴταῖα 
πε ἰαησυᾶγε ἤθσθ. Ἐοσ (ἢε ϑρεςΐδὶ ἀδνυοίίοη 
οὗ [}15 Κίηρ ἴο Βε]- Μεσοάδοξ, [ἢ Βαρυ)οηϊδῃ 
Μαδϊῖβ, 8ε6 3 ποῖθ οὔ 2 ἀδγοη. χχχυίΐ, 7. 
Τδδὲ ("5 ἱποϊάδης βῃουϊὰ δὲ πιοποηθα ἴῃ 
ΟἸὨγοηΐο οβ, δυῖϊ ποῖ ἰὰ Κίηρβ, δΔοοοτἀ8. (ἢ 
{με μεοτΥ οὗἁἉ Τεγεπηίδι δεΐηρ [μ6 σοτηρίϊεν οὗ 
[6 Ἰαϊίεν (οὐ 115 ἰδῖοσ ρου οη), δὰ [ϑδηϊοὶ οὗ 
16 ἔογηλοσ. 866 ἃ͵50 ἴδ ποίς οχ ἰϊ. 1ο. 

42. Οοἴῃρ. 2 (ἤτγοη. χχχυὶΐ, 8. 



{4 Τετ. ς2. 
8, δ. 

593. 

Ι. ΕΘΏΕΚ.ΑΞΘ. 1. 

41 Απά 7οδςείπι 8 ϑοη τεϊρπεά ἰῃ 
ἢϊ8 δίεδὰ : ἢς νγᾶβ τηδάς Κίηρ Ὀείηρ 
εἰρβίδβεη γολῖβ οἷά ; 

44. Απά τγεϊρηϑά διυὲ ἴῆγθα τποητἢβ 
Δηά ἴδῃ ἀδγβ ἴῃ [εγυβαίαπι; δηά ἀϊἀ4 
εν] δείογε τς Ἰνογά. 

45 ὅὃο δῖίϊεγ ἃ γεᾶὰγ Νδδιιςβοάδοποβοῦ 
δεηῖ Δἀπη4 οδιιβεὰ ἢΐηιὶ ἴο Ὁε δγουρῆξ 
ἱπῖο Βαδγίοη τυῖτἢ τὰς ΠΟΙΥ νε88ε}85 οὗ 
τῆς [,οτά ; 

46 Απά πιδλάς Ζεάες ας [κίπρ οὗ 
7υάοα δπὰ 7}6γιβαίεπι, τγβεη ᾿ς ννᾶ8 
Οἠς δἀηά ἔννεπίγ γοᾶῖβ οἷά ; ἂπά ἢς 
τεϊσπεά εἰενεη γΘδΓ8 : 

47 Αμπά ἐδε ἀϊά ον! αἷϑο ἱπ τδε 
δίρμε οὗ τῃς [,οτά, δηά ςαγεά ποῖ ἴογ 
(ἢς τγογάβ [ἢλϊ σγεγε βροεη ιπίο Ἠΐπὶ 
ὉΥ τῆς ρῥίορμεῖ Θγεγ ἔτοπι {Πα 
τοῦτ οὗ τῆς Ινογά. 

48 Αῃηά δἤεγ τπδὲ Κίπρ Νδδϑυςβό- 
ἀοποβοῦ ἢδὰ πιδάς ἢϊπὶ ἴο ϑννεᾶσ. Ἐγ] 
(ῃς πᾶς οὗ (πε Τ,ογά, ες ἐογδίνοῖο 
ΠἰπΊ861ξ, ἀπά γε ρε ]6ἀ ; Δηα διαγάδηϊηρ' 
ἢ8 πεοῖκ, δηὰ ἢ18 πεαγῖ, ἢ {γδῃ8- 

ε886ἀ τῆς Ἰδνγϑ οὗ τῆε [μογά (σοά οὗ 
3ΓΔ6]. 
49 ΤῺς ρονεγηοσβ αἷϑο οὔ [δε 

Ρέορὶς δηὰ οὗ (ἢς ρηεβϑῖβ ἀἱά πηδηΥ 

[ν. 43--54- 

«Ππρ8 δραίηβε τῆς ἴανγβ, δπὰ ραβϑϑεά Β. ς. 
αἷξ. 503. 

4}1 τἢε ρο]]υτίοπβ οὗἁὨ 41} παίίοῃβ, δπά 
ἀεῇ]εά τῆς τεπιρὶς οὗἩἉ {πε Γ,οτγά, ψ ἢ ῖς ἢ 
ννᾶ38 βδηςτ πεά ἴῃ [ειβδίεπι. 
0 Νενευμεῖςεθθ τε (ὐοά οὗ τΠεῖγ 

ἔλΊΠοΥβ δεηΐ ὉΥ ἢ]8 πηδβδθηρογ ἴο ΟΔ]] 
δηλ δάςκ, θεσδιιβε ἢς βραγεὰ τἢεη 
Δηά ἢ]5 [θεγηδοὶς 4150. 

51 Βυῖ {ΠῈῪ Πδλα ἢὶβ ΠηΕβΒΘΠΡῈΓὅ 
ἴη ἀοπβίοη ; δηᾶ. ἰοοκ. ψῇθη τῆς 
Ιοτά ϑρᾶκε υπῖο τδῃεπὶ, {Πα τηδάς 
ἃ ϑρογῖ οὗ ἢ15 ργορῃεῖ : 

52 ὅο (χγ ἔογίῃ, {δὲ Πα, δείπρ; 
στο σι ἢ ἢΐδ Ρεορὶα ἔογ τῃεὶγ ρτεδῖ 
ὈΠΡῸΔ]Π635,) Ποπηπηχαπάε4 τς Κίπρβ 
οὗ τῆς (δι ἄθβεβ ἴο σοῖα ὉΡ δραϊηϑβῖ 
τοι : 

53 ὟΝΒο 5]ενν τποῖγ γουηρ τηεη 
ἢ τῆς δυγογά, γεᾶ, Ἔνθ ψ ἢ ϊη τῆς 
ςομηρα88 οὗ {Π6]Ὶ ΠΟΙΥ τε ρ]ε, ἀπά 
δρΑΓαα ΠΕΟΙΤΠΘΙ γουηρ ΠΊΔΠ ΠΟΙ τηδὶ ἀ. 
οἷά πιᾶῃ ποῖ οἢ]]ά, δπιοηρ {πεπὶ ; 
ἴον ἢς ἀεἰϊνεγεά 411] Ἰηῖο ἢ εὶγ Πδπάϑ8. 

54. Απαὰ {ΠεῪ ἴοοῖ 411] τἢ6 ΠοΙΪγ 
γεβδεὶβ οὗ {πε ἰδ, θοῖἢ ρστθαῖ δηά 
81π|4}}, ἢ τῆς νεβ86}8 οὗ τῆ6 δκ 
οἔ (ὐσοά, δηά τε Κίηρ᾿β {γεδϑιιγεβ9 δηά ᾿ 
σΑττθ ἃ τΠ6πὶ ἀνγαγ ἱπῖο Βαῦγίοη. 

48. .οαορμ.) (δ) εὰ ἴῃ δες Α. Γ. οἵ 
4 Οδγοῃ. [εοποιδοῃίη. ὙΠΟ ἀρ6 ΠΟΤῈ δϑϑίρηρθὰ 
Ὠίη ἃ νι 2 Κίηρβ χχὶν. 8, δηὰ ἰβ Τλοσα 
Ῥτγοῦδθ!α μὴ 86 οὐσδὲ γεᾶγβ οὗ 2 Ἁβτσοῃ. 
ΧΧΧΥΪ. 9. 

4δ. δὺο ἴεν ἃ γεαγ.} Τηαῖ 18, ἔσοτι τδ6 
ἐχροάϊίοη τεῖ ἴο 'π σ΄. 40. 

δε δον σε“ε..1 Ὑδαῖ 15, δυο ἢ 85 ψοῸ 
Ἰεῖ αἴογ (ὃς ραγίϊδὶ βροϊδιίίοπ σεϊαϊθαὰ ἴῃ 
τ. 41. Ἴδα ἤηδὶ οἰοάσγαποο ἰ5 τηοηςἰοηοά ἴῃ 
υ. 54. 

46. Ζεάεεῤῥία.)ὺ ὍὙθὸ τυτῖϊογ ἀνοϊάβ (ἢς 
ΔΡραγθηΐ ΕἸΤΟΣ οὗ ς8]]}}ρ δἷπὶ [86 Ἰαῖς Κίηρ 8 
ὁγοΐδεογ, ἃ5 15 ἄοῃθ ἴῃ 2 Οἤτ͵ζοη. χχχνΐ. Σὶ. 
Βείῃς ἴδε βοὴ οἵ [οβίδῃ δηὰ Ηδιηυΐδὶ, ἢθ ννᾶ8 
ποῖος ἴο Ϊεδμοϊαδοπίη, Η5 τη, νδο ]διης 
Ομαγδασοῖοσ 185 ψὲ}}] ἀεβογροὰ ὃν Μτ, Μ΄. Α. 
νντίρῃς ἴῃ δα ἀσῖῖο]ς ἴη “ Ὁ ]ςῖ, οὗ (ἢς ΒΙ60]6;,᾽ 
111, Ρ. 1834. 

47. οαγεά 320 γ.1 ἐνετράπη ἀπό. Τα σοη- 
δἰγυςςοη 8εεπβ ψόσίδ οἰςρ 45 (Ὠγονὶηρ 
Ἰχϊ οἡ ἴῃς ο]455:ς.8] ἐντρέπεσθαί τινος, ΜὨΪΟΣ 
οδηηοῖ δυο τρθδῃ “ἴο ἴυγῃ Ζοευαγαάς ἃ 

ΟἹ ἢ (45 ἐχρ δἰηεά ἴῃ 1,1.4161]}] αηὰ ϑοοῖ), 
υὑἴ ταῖΠοΥ “ὁ ἴο ἴὐγ ἴῃ ὉΡΟοη Οπσβ6 1 3,0», 88 

ἃ 8141] ἀγανίηρ ἰῃ ἰἴ5 Ποσγηβ, δῃὰ 80 “ ἴο 
δίδῃὰ ἰῃ ἂννε οὗ," “" χενθγοηςθ." 

εγοηγ.} 6γ. χχὶ. γ.τ- 7, δῃὰ τΊΔΩΥ ἰδίον 
Ῥᾶϑϑαροϑ, νου] ΔΡΡΙΥ Βεγο. 

49. 9 1δε ῥγὲεε..2 ὝὙὝαῖ ἰ5, [6 ςἢίοῦ οὗ 
[8 ῥγίοβδίβ, ἃ 8} 120]6 ννογά μανίηρ ἴο ὃς 5ὺρ- 
ΡΙεὰ τοῦ “ χονογῃοτβ. Εογ [Π6 ρβϑηργαὶ 
8ι10)6ςΐ, 866 2 (Ἔγοη. χχχυϊΐ. 14, δηά ἴδε ῃοῖθ 
Οἡ σ΄. 24 δῦονε, ἴῃ σοπηοοϊΐοη τ ΕΖεῖ. 
Υ. χο--τό. 

50. »"6: Ἐπ α2..} Ιῃ 2 Οἤγοη. ἴῃς νογὰ ἰ8 
ΟΙυγαὶ, “ ΤὨΘΘΘΘΏΡΟΙΒ; ἢ (ῃδΐῖ 15, [6 Ργορμοίβ. 
ΙΕ ΔΩΥ 50Γ658 18 ἤθσε ἴο Ὀδ ἰδ ἃ οἡ [Π6 βἰησυΐαγ, 
ὍΘ ΤὨΔΥ 8:10 0ῇοδβα Ιεγεπηιδῆῇ ἴὸ δᾶνα Ἀθη 
τηθδηῖ. ΟοΙΏΡ. ἴδ6 ποχί νεῦβα. 

δΩ. 10 εοπε μὴ, Θ᾽ Ἐδῖμοσ, “ ἴο δγίης 
ὉΡ δραίηϑδέ {ποτ τῆς Κίηρε,᾽ ἄς. ; [τῆς νοτγὺ 
ἀναβιβάσαι Ὀεϊηρ [Γδηκιἶνα. 

54. ἐδὲ “ε:-εἷς 9.) ἐδε αγξ.}] ΤῊΪ8 18 [ῃ 6 
τοδάϊηρ οὗ ἴμ6 Αἰάϊπε, τὰ σκεύη κιβωτοῦ. Βαϊ 
(Π6 681 τοχῖ [45 καὶ τὰς κιβωτοὺς, “ δηὰα ἴδ6 
ΑΥκ5,᾽᾿ ΟΥ σμοβίβ, Ἔχρ δἰποάὰ ὃγ Εὶ ἴο Ὀ6 {Γθὰ- 
δυγου Ποϑῖβ.Ό [ἴ ἰ5 δραϊηδί (ἢϊ5 νίονν ἰμδῖ, 
Δ μουσῃ ἴῃς ψοσὰ ΤΔΥ ἢδτο [ἢϊ5 τησδηΐϊηρ ἴῃ 
οἴδεγ Οασεεὶκ δυΐμοῦβ (845 ἰὴ ἴπ6 ραββϑᾶρε οὗ 
δυϊάα58 ηυοϊεὰ Ὀγ Ε.), ἴῃ ὉΠ] ς4Ὶ Οτθοκ ἐξ 
ἌρροᾶΣα ἴο θ6 υϑεα ΟἿΪΥ ἴοσ ἴδ6 ατῖκ οὗ (86 
(ονεοηδηΐ, δηά ἴον Νοδῇῃ᾽β δῖκ (ἔοσ ννῃὶςὶ (ῃς 
Ἡδρῦτον ἴοστῃϑ ἀγα ποῖ [86 5324π|60). ΤῈ νογὰ 



ΒΟ. 
ὧν, «88. 

ν. 55---3.} 

ςς ΑΚ ἔογ [ἢς δουβε οὗ τῃ6 Τ,ογά, 
ἴπογ διιγηΐς 1, ἀπά Ὀγακα ἀονῃ τῆς 
νας οὗ [εγυβαίει, δηὰ 8εῖ ἥγε ὑροη 
ΠΟΙ ἴοννοῖϑ : 

56 Απὰά 48 ἴογ μεσ ρἱογίουβ τη ΐηρϑβ. 
ἘΠ εγ πενογοθδβθα {Π|Π6 γ ΒΔά σοηϑιπιθα 
δηά Ῥγοιρῃῖ τπεπη 81} τὸ πουρῆξ : ἀπά 
τε ἀϑε ἢ τῃαῖ ψεγα ποῖ ἴη νι 
τῆς βννογά δε σαγγιδὰ υηῖο Βδθγίοῃ : 

ςη ὟΝ ο θεοδηια βογνδηῖβ ἴὸ ΠΪπὶ 
δά ἢἰ8 οἰ] ἄγη. 611] τῆ6 εγβίδῃβ 
γεϊρῃεά, τὸ ΠῚ τῆς Ὁ νοτὰ οἵ 
τῆς [ογὰά ϑροκεη ὉΥ ἴῃς ποιῇ οὗ 
Ϊετεπιγ : 

κ8 ὕμε ἴδε Ἰληά Πδά εἰογεά ἢΠΕΓ 
ΒΑ Ὀυδῖῃβ, τὴ6 τ ὨοΪς τἰπια οὗὁἨ μεῦ ἀεβο- 

β θα ἰλτίοη 5}4}1} 8ῆ6 ᾿ γεβῖ, ὑπ} τῃ6 4] 
ἴεΓπὶ οὗ ΒΕ ΠΥ ΥΘΆΓΒ. 

ΙΪ, ΕΒΏΒΚΑΒ. 1.11. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝ Π. 

1 ὦ γως ἐς νιουεὰ ὧν Οοά 1ο διε α ἐδέ ἐρρεῤίσ, 
5. σμαᾶ ρσείλ ἔκασό ἐὸ ἐς ὅειος [ο γείμγη, αγνπᾷαὶ 
εορμέγιῤμίς ἰ9 ἐξ, τἱ 4,1 ἀἐείοενρείλ αραΐ δέ 
φερνε; τολτολ λαα δέῶε ἑαξόηε ἠλόμποσ, 25 .44γ- 
ἑαχεγχές ογ΄ ἐλε ϑεῖυς 19 δια ἀπ» 
7207. 

Ι οὔ τῆς Ρετγβίδιιϑβ, ἴδε τῇς ννογα 
“6 

{πε “ ἢτβῖ γεᾶγ οὐ ὕγγυβ Κίπρ εἰν. 536. 
4.2 (Ὦχον. 

. 22, 23. 

οὗ τη6 μογά πλίρῃς δὲ δοςοπιρ 864, Ἕστα ες. ε, 
παῖ ἢ6 μά ργοπηβεά Ὀγ τἢς πιουῖὴ 
οἵ Ϊεγεγ ; 

2 ΤῊς [Γ,οχγὰ γαϊβοά ὑρ τῆς βρί γι οὗ 
Ογχυβ τῆς Κίηρ οὗἩὨ τε Ῥεγϑβϑίδηβ, δπά 
6 πιδάς ρτγοςϊδηγχαϊίοη τῆὔγουρῃ 8]]} 
ἢἰ5 Κίηράοῃι, ἀπὰ 4'δο ὈΥ͂ στιτ ηρ. 

2 ϑαγίηρ. Τυδ 541 ὕγτγυβ Κίηρ 
οἴ τῆε βείλης ; Τπε [,οσά οὗ [ϑβγδεὶ, 

υϑοὰ ἴῃ τς ΓΧΧ. ἔογ ἴδε ατγὶκ 'ι) νος ἢ Μοβ68 
ὙΓΔ5 ἰδία, 8 θίβις. 

66. “454 α«« ῶν, Ὅς. Το ΕΠ 158} ΠΟΓὰ 15 
ϑοϊῃονδὶ ἔτος, ἴον “ΤΟΥ ἤηϊβῃεοὰ [πὰ νου 
οὗ ἀεπίζογίηρς ποὺ σἰοσίουιιβ [Πηρ5. ὙΒΟΓΟ 
ΤΏΔΥ, Βουγουοσ, δ6 δὴ ἱπηϊδίίοη οὗ 4 Ηοῦτεν 
1.56 οὗ [Π6 ἰηδηϊτῖνο ἴῃ [6 Ρῇγαβθ συνετέλεσαν 
ἀχρειῶσαι, οὐ ΜΏΪΟΒ 566 ΝΥ Δ], “. Ὑ-. 

σίαῖσι αὐὴόὸ ἐδὲὸ “ευογά.}] ΤὮ ἰγαηϑίδίου ννᾶ8 
Ῥετῆδρα ἱηβυοηοοὰ ΟΥ̓́ ἴδδ χοδάϊηρ οὗ {δ6 
ΑἸάϊης, ἀπὸ ῥομφαίας, Μ ὨϊοΒ ψουϊὰ 5ιυρερεκῖ 
115 θείην οουροα νῖῖ ἐπιλοίπους. Βυΐ ἴῃς 
Ὀεϑσὶ τεδαϊηρ ἰ8 μετὰ ἡ (ας, “ὙΠ (ἢς 

ἐὰ ξ θρόνο με ϑυοσά δνογά;" (ἢδί 15, " 6 
ἴη μαηα" (ἐκ: δϑεδευεγὲ ἱπ ἀεν Ηαπά, Ἐ.), 5 ἢ}5 
σδρὔνοϑ. 

68. [ἴ 15 ποῖ ςεγίδίϊη τ θογε [6 ρϑι86 ἴῃ 
Πα ϑθη86 οὐρῇξ ἴο Ὀ6 τηδάθ. [}η ἴπε Ηοῦγεν 
(2 Οἤγσοῃ. χχχυΐ. 21) ἴθ ννογάβϑ "' ὑηῃ],᾽ ἄζς, 
81:6 Τςουρίο νι} τνῆδὶ ργεοεάθβ. ὙΠθη ἃ 
ἔτεβα βοηΐθηςο νουϊὰ Ὀορίη ἴλι8 : “ ΑἸ] τῆς 
εἰπε οὗ Ποσ ἀθϑοϊδίϊοη 5}4}} 8η6 τοδί, Ὁ ἴο," 
ἄς. Ιἔνε γα ἴο [ὯΚ6 ἃ γεξαῦ οὗὨ Ἴδριν Ὁ 5 
Τερτοβεπίίηρ ἴπῈ σοτηρθηβαίίοη ἔοσ ϑᾶςῇ 5δὉ- 
ΑΓ ΓΔ] νοᾶγ οὗ τεϑῖ ποῖ Ἂεπ)ογεὰ ΌΥ [6 ἰδηά, 
(Βε6η, 45 Ἀθιι55 ροϊηΐβ ουΐ, νὲ 58οι)]ά ἢανο ἴο 
ξο ὈΔΟΚ 490 γεοδγϑ, οὐ ἴο 86 ἴτηθ οὗ ᾿ αν!ά, 
ἴογ ἴπ6 Ὀεριπηΐης οὗ ἴῃς ροτοὰ οὗ πορίοςϊ. 
Βυΐῖ, 245 τ. Β[556}} οὔδβογνοϑ, ""ἰξ 18 [6 [Π60- 
ἰογίςδὶ, ποῖ τὴ6 οἰγοῃοϊορίοδὶ, ἰάθα τδαῖ 
Ρτεσοπιηδίοβ." 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺ 1ἹΙ|. : 
1. 7 1δὲ ἥγ:: γεαγ, Ὁ ὙΠῸ νυτϊογ πον 

ἴο ἴΠ6 τεβίοσζαϊίοη οὗ ἴῃς [δνν8]η 538 Β.0. 
υἰκὸ τη6 δυΐποσ οἵ (ἢς ϑεοοηὰ Βοοῖς οἵ 
ΟὨΒγοηίο]εβ, ἢς ἰ5 ϑἰἰδηΐ αδδουΐ 4}1 1πδὲ ἰηίογ- 
γεηθὰ δ Βαδγίοη. ΤὍῇὲ δδσγυρῖ επάϊηρ οὗ 
2 Ομ σγοῆ., καὶ ἀναβήτω, ἰ8 ᾿Ιηκοά οἡ ἴο νῆα 
[οἱονν58, ἴῃ ΕΖΊΆ ἷ. 3 ἀπά ἰῃ συ. 5 οὗ ἴδ! ὑγεβϑεηῖ 

᾿σπαρίογ. ΤῊς δογιρίηθ88 18 ἢοῖ 80 ποῖίϊςθ- 
αὐϊο ἰὴ (6 ΑΟ Ν,, Ὀυΐ ἴῃ τολ ΠΥ, 45 θυ 885 
οὔϑβεσνθβ (΄ [πἰγοά.᾽ Ρ. 10), [86 ρῥγοοϊδπιδοη 
οὗ Ογτγὺβ ἰ5 ὑσοόκθη οδ ἴῃ ἴῃς πηάάϊε οὗ ἃ 
δεῃίθῃςθ. Εογ ἴῃς ἀδίε, 5866 ϑαγοθ᾿β " [ηἰγοά. 
ἴο {πε Βοοῖϑβ οὗ Εζγα, Νοδογλίδῃ, δηὰ Ἐϑίπον ἢ 
(1885), Ρ. 19. ΒΥ “ἢγβί γεᾶγ᾽ ἰβ τηδδηΐ [Π9 

γοῶσ οὗ Πΐ8 σεϊζῃ ἴῃ Βαυ!οηΐδ. 

δαὶ δὲ ῥαά τω χορ ΤΉο56 ᾿Ογ 8 Δ’Θ 
ποῖ νδηϊο. Ἴμὲ Οτεοῖκ 158 ᾿ΙΓΟΓΑΪΥ: “ ἴοτ 
τῆς ΕἸ ΠΙποηΐ οὗ ἴΠ6 ψοτὰ οὗ ἴδε [ογὰ ὉγΥ 
ἴῃ πιοιτ ΟΥ̓ [ἐγεπηΐδἢ,᾽ ΠΟΑΓΙΥ 48 ἴΐ 18 ἴῃ ἢ 6 
Οεηενὰ Νεγϑίοη. ΕῸΓΣ [Π6 Γείθγεηςθ, 566 [οὕ 
ΧΧΥ. 12, 113; ΧΧΙΧ. 1Ὸ 

4. Τόε 1ιογά γαϊεά ωρ.1ὺ Οη [6 ροϑβϑῖδὶθ 
ςοηΐδοϊ οὗ Ογτι5 νὰ [Δηΐο] δἱ Βδδυίοη, 
δῃᾶά ἴῃς Κηον]εάρσο Π6 ΠΙΔΥ ἢδάνς μαϊποά οὗ 
Ηδοῦτον Ργορποοῖΐθβ, 866 [6 ποῖθ οἡ ΕΖΓΔ ἷ. 1. 
ϑᾶΥς6 (Ρ. 17) ξῖνε8β γεᾶβϑοηβ οὗ νου αν ΡΟ] οΥ͂ 
ὙΏΙΟΝ ΙΏΔΥ πάνθ ἰπΠπιιοποοα ΟΥ̓ :--- ἔχρο- 
τίθης 6 πα ἐααεδὲ Ογτυβ ἴπς ἀδηρογ οὗ δ]]οιν- 
ἱπξ ἃ αἰβαβεςοῖοα ρθορὶς ἴο ᾿νε 'ἰπ ἴΠ 6 σοι ΠΕ ΓῪ 
οὗ {δεῖν ςοηᾳιετοσβ, Ηδ {δπεγοίογε σονεγϑθὰ 
[6 οἱ ΡοΪοΥ οὗ ἴῃς Αβογγίδη δηά Βαθδγυ]ο- 
πἰδὴ Κίηρϑ, ἡ ϊο. σοηπίϑῖοα ἴῃ ἰΥΔηβρουης 
τῆς Ἰαγρεῦ ρογίίοη οὗ ἃ ςοπαιεγοαὰ ροριϊδιίοη 
ἴο δηοῖμοῦ σουΠΥ, δηὰ βουρῆς Ἰηδίοδα ἴο 
νΐη {μοῖγ σταϊτίτυάα δηὰ δβδοϊίοη ΟΥ̓ δἰϊον πες 
{Ποηὶ ἴο τεΐυσγῃ ἴο τοῖν ἡφίῖνα ἰδηάὰ, Ηδ 8δνν 
ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΟΓΙ [4 τῃ6 [εἐἰν8, 1 σοβίογοά ἔγοπι 
6Χ]6, ψουἹὰ ποῖ ΟἿΪΥ ρῥχγοΐεοϊξ [ῃ6 βου[ῇἢ- 
νοβίοση ΟΟΣΏΘΓ οὗ [5 εἰηρίγα ἔτοπὶ [δ6 
Επγριίδηβ, θαΐ ννοι]Ἱὰ ἔοστῃ ἃ 456 ἴογ 8 ἴῃ- 
τοηάἀεὰ ἱπναβίοη οὗ Εργρί 1150]. 

ὦν «υγἱηρ 115 “ὉΥ Ἰειίοτ5,᾽ οὐ “" ἀθβ8- 
ἴςἢ 65, διὰ γραπτῶν,---ἃ τάτε ψοτά, ἔουπάὰ 

ἴῃ 2 Μᾶςς. ΧΙ. 15. 

8. ἀἰπρ οὔ ἐδ Ῥεγείαηθ.) Οὐ ἴδε ῥγορσγίει Υ 
οὗ 1819 116, 8δὲ6ὲ ϑάγοθ, " ΕΥΘΘἢ Πὶρμῖ ἔγοῦλ 



τπαῖ ἀννε δῖ ἴῃ ΓΘγυβδ θη, 
6 ὙΝΒοβοενεγ τἢθη ἄννεὶ! ἴῃ τῆς 

Ρίασες δδουῖΐῖ, ἰεξ τπεπὶ Πεὶρ Πίπι, 
[Πο56) 1 547, [πδῖ δὲ ἢ|8 πείρῃθουγβ, 
νὴ ρο]ά,, δηὰ τυ 5 νεῖ, 

η νὰ ριῆβ, στ Πογβαβ, δπὰ 

1ο Κίηρ γτγυβ αἷδο Ὀγουρῆς ἔσσῃ 
(Πς ΠΟΙΥ νεβ86}8), ψῃῖο ἢ ΝΑΡυςΠποάο- 
ΠΟΒΟΓ Πα ολδιγίεά νὰν ἔτοπι ογυ- 
88 ]6π|., δηἀ δὰ δεῖ ὉΡ ἴῃ 18 [Ἐπ ρ]8 
οὗ 14ο]8. 

24 Ι. ΕΒ. Δ5. 1]. ἷν. 4---12. 

ΒΟ. ἴδε πιοβὲ ΒΙρἢ Ιμογὰ, μα πιδάς πιὲ δηὰ τῃς 1 ενίςεβ, δηὰ 4} ποῪ γθοβς Β΄ Ὁ. 
τ 536. Κίηρ' οὗἩ τῆς ΠΟΙ του], πιϊηά τῆς 1 ,οτὰ μδά πιονεὰ ἴο ρὸ υρ, “--Ξ 

4 Απὰ οςοπηπηληάεά πιὸ ἴο Ὀυ14 λδηά ἴο δι: ἃ δὴ Βοιιδε ἔογ τε [ωογά 
᾿νϊπὶ Δ4Π Βουβα δὲ [ϑγιβαίθπὶ ἴῃ [ενγγ. δὲ [εγυβδίεπι, 

ς Ἐπτῃεγείοσε {ποτα Ὀ6 δΔὴγ οὗ γου 9 Απάὰ τοὺ τπᾶὶ ἀνεὶς τουπὰ 
1ηλῖ δἵε οἵ ἢἰ5 ρεορῖίς, ἰεῖ τῆς 1, ογά, δδοιξ πεῖ, δηά δεϊρεὰ ἔἤεπι ἴῃ 4} 
Ἔνθ ἢἰ8 [ογά, θὲ ψττῃ ἴα, δηὰ ἰεῖ τῆΐηρβ ἢ 5] νεΓ δηά ροϊά, ννπὶ 
πὶ ρὸὼ ᾧρ ἴο εγυδαίεπὶ (Πδὲ 15 ἱπ ᾿Ποῦβεβ δηά δῖε, δηὰ ἢ νεγγ ΕΗεΡ. 
]υάδὰ. ἀπά δυϊὰ τῆς Πουβδε οὗἩἉ 1ῆ6Ὲ πιδηγ τες ρῆβ οὗ ἃ ρτδδαΐ ΠΌΠΊΡΟΓ Ἑστα .. 6. 

1 ον, ἑἀῖς. ᾿ογά οὗἩ [βγδεὶ] : ίογ ' ἢε 18 τῆς [ογά ψῇοβε παπᾶ β ννεγε δεἰγγεὰ τ ρ τΠογεῖο., 

11 Νον ψβεη Ογτγὰβ Κίπρ, οὗἩ δε ἰφάαια. 
Ρετγϑίδηβ μδά ὑγουρῃς {Πεπὶ ἔοσιῃ, με ἀρσανς, 
ἀεϊ!νετοὰ (δοπὶ τὸ Μιτγιάδϊοβ ἢ 15 ῥαρέ οἦ δε 
ἘΓΘΔΘΌΓΟΓ: 

12 Απὰ δὃγ Πΐπὶ {δε 
Ἰϊνεγεά το " ϑαῃδθαβϑαγ 
οἴ ]υἀε8. 

νγἢ σδίι]ς, δηἀ οὐπμογ τηΐηρβ9 νῃὶςἢ 
μανα δδεη 8εῖ ἔστ ὈΥ νοῦν. ογ (δε 
ἔεηιρὶς οὗ τῆς [μοτὰ δ [6γιβδίἝπι. 

8 4 ἼἽΠεη τῆς οἢϊεῖ οὗὨ τῆς ἔληι!- 
1185 οὐ Τυάθα δηά οὐ τῇς δε οὗ 

ςΟ» 7 ἐγ 

ψεῖε ἀ6- δ ανα 
6 ΡΌΨΘΓΩΟΓ “οίκε δε- 

.ονε. 
Εστα:. 8. Βεη)απιίη βζοοά ὑρ ; ἴῃς ρηεββ δἷβο, 

ἴῃς δηοίϊοης Μορυπιθηΐβ, 1884, Ρ. 153: δηᾷ, 
ἔογ ἴπ6 χεϊρίουβ ἴοηθς οὗἁὨ 818 ὑχγοοϊδιηδίίοῃ, 
ἘἈ.᾿5 ποῖΐδ οἡ ΕΖζὰ :, 2. 

4. ὕεαυν)7γ.}ὺ Το ἰοηάηθ85 οὗ ἴπ6 ἘΠρ] 15} 
ἘΓΔΠΒΙδίου ῸΣ Ὑδγ ΟΥ̓ 15 βἤθνγῃ ἴῃ (ἢ6 υ56 οὗ 
Ἐ|ι18 ννογὰ Βογε, δηά οὗ “ [υἀδα" ἴῃ [6 ποχῖ 
γοῦβ6. ἴη ἴῃ6 Οδησνὰ Νογβίοη θοῖ ὑνοσα 
“Τυάσα,᾽ 85 ἰη τῃε Οτεοκ, 

Θ. 2ίαοι:.) τόπους, “ ἀϊδισς 8." ὍὙῆο ἔοτ- 
τηδϊϊοη οὗἩ [π6 ννογάβ τοπάρχης πὰ τοπαρχία 
Βεεη5 ἴο 8δμοὸνν [δ [ἢ6 ννογὰ νν8 δοηυισίηρ 
βοπιοιδίης οὗ ἃ ργεςῖβε δηᾶ τθοβηϊοδὶ πιθδηϊηξ. 
ΑἋ οἷοϑβεῦ τγϑηϑίαιίοη νου Ἱὰ Ὀ6: “Α8 ΤΔΩΥ 
ἘΒογεΐοσε ἃ58 ἀἄννθὶ ἴῃ {πὸ ἀϊπιγὶςῖα, 1οῖ το πὶ 
[δὲ ἄγε ἴῃ 15 ἀϊξίγιςξ οὶρ μϊπ|ὶ," ὅζο. 

7. ῥογ:ε:. Ιἴ 18 οὐϑβεσνδῦϊε {μδὲ ἴῃ πὸ 
ῬΑΓΔ116] ραβϑϑᾶρο ἢ ΕΖΓᾺ ἴβογα 18 ἢῸ πιοηξίοη 
οὗ Βοῦβεβ 48 ρατί οὗ πε ρῆβϑ. Τδο ἔδπι6 οὗ 
[ἴῃς Αϑϑυσίδῃ μοσβϑε8 δἴ [18 {πὸ (ςοιΡ. 
ΗδΔὉ. 1. 8) ψουϊὰ πιᾶῖκο ἔπεσ ΒΡ ὮΪΥ ῥγζοά ; 
Δηά, 45 ἃ πιδίίον οὗ ἔδεΐῖ, γὸ πὰ [πὸ υσθοΓ 
οὗ ([Ποβὲ Ὀσγουρῆῃῖ Ὀδςοῖς, 736, σΑΥ ΕΓ Υ τοοογάθά 
ἴῃ Νεῖι, νἱ!, 68, 

8. υμάεα.) Τῖβ δβουἹὰ θὲ “7υἀδῇ,» 
Ἰούδα. 

“ἰοοά μΡ.}] Βοῖιι Βοτγε, δηὰ ἰὴ ἴδε 1ΧΧ. οὗ 
ΕΖγΑ 1, ς, ἴπογα 15 ἴῃς ναγδϊίοη οὗ καταστάντες, 
" βία παϊηρ Ρ,᾽ ἴογ {πὸ ὈοιοΥ- 6528] 15Π6ἀ 
τοδλάϊης καταστήσαντες, ““ 56{{Π|π|,᾿ ΟΥ “Γο- 
βοϊνίηρ :᾽) δηὰ ἴῃ θὰ ἴπ6 βθηΐεῃοα 15 ἱποοὰ- 
ΡΙεῖθ. ὙΤΒῈ Α. Κ΄. πιᾶκοβ ἴ86 δεῆϑε βᾶϑύ, ὈῪ 
τεπάογηρ ᾿ἴ 85 ἃ πηδίη νοῦ. 

«ροῦν η»ἱηά ἐδε Ζογά ῥαά »Ἴουε.1 ὍΤᾺΪ5 
δον (πὰ [Π6 ἀσβίγε ἴο σχεΐυγη νγὰβ ποῖ 
υηΐνετϑαὶ. ΟΥ̓ [Π6 1], ενϊῖε5, ἰῃ ῥαγιςιαγ, ΟὨ]γ 

βενεηίγ-ΐου. ψεπί ὕδοκ ἴο {πεὶς πδῖνα 
οουηγ. εν ψου]ὰ τοποθοῦ 4 ἰδηὰ ἰεῖϊ 
68 γεᾶτβ ἅψο; δηὰ τηοίϊνοϑ οδὴ σ ϑγ ὃ6 
ἰτααριποὰ {παῖ ψψουἹά πλᾶῖκο Ὠυγαθεῖβ ὑγεῖοσ ἴο 
δίαΥ ψοσα {ΠΟΥ ψνεσα. 

9. ὅεὲε σἰ.. εὐχαῖς, 1|, “ νοῖϊνε οϑεῦ- 
ἴῃ 55." ΟΟΙΡ. συ. 7. 

10. “δε ῥοὶν υδ:“ε:.1] ὙΒοτε ψουϊὰ Ὀ6 δὴ 
οὈνϊουβ ἀἰβογοράπου Ὀδεΐννδεη [818 βίδϊοσηθηΐ 
δῃὰ (δὲ ἴῃ ἷν. 43 σ44.. ὄ 1 ννὰ δβαὰ ἴο τορασὰ 
οἰι5. 1ἰϊ., ἦν. 88 ἔοιτηΐῃρ ρασί, δοης σὴ 1815, 
οὗ ἃ οοπεπιουβ Ὠἰδίοσιοδὶ δοσουηῖ. δες ἴδ6 
[πτοά. ὃ 11. ΤΟ νοζγά σεηάογοα “βδεῖ υὉΡ ἢ 
(ἀπηρείσατο, “ ἀεροϑί[εἀ ) 15 [Π6 54Π1|6 45 ννᾶ5 
ιϑοὰ ἴῃ ἱ. 41, δηά ἰ5 ξοιιηὰ 4130 ἴῃ ἴμ6 (ΟΠ 5δη 
Μ5. οὗ 48. :. 2. 

11. ΜΜμόγίάαι ἢ ΑΑποῖδον οὗ [8 Ὡδηὴδ 
18 πιοηϊἰοηθὰ ἰῃ σν. τό δεῖίονν. Α8 πιοδηΐηρ 
“« ίνοῃ ὃν ΜΙ| γα," (ἃς βυη-ροά, ἰξ ψουϊὰ θ6 
ἃ δῖ ΟἿΘ ἴοσ. Ῥογβίδηβ ἴο θθᾶσ. Τ86 
μᾶπιο οὗ ἴῃς οἴος θογῃο ΟΥ̓ [15 ΜΙΕΗγΙ δίς, 
γαζοφύλαξ, οὐ ᾿ΓΘΔ5ΌΓΕΓ, ΟΧρΙαἰη5 [Π6 συτίουβ 
δαάϊίοη οὗ βόα Οαπαδαν ἴῃ ἴῃ Νυϊεαῖς, ἀπὰ 
οὗ Γασβαρηνός ἴῃ ἴδε ΧΧ, οὗ ΕΖτα ἰ. 8. [ἴῃ 
ΘΑΓΟὮ ς8986 1ἴ ἰ8 ΞΙΏΡΙΥ 4 πιἰδἰηζογργείδιίιοη οὗ 
(6 Ηεῦτενν χίχδαγ, ΟΥ [ΓΕΑΒΌΓΟΓ. 866 [86 
αὶ. ΜΙΤΗΒΕΡΑΤΗ ἴῃ " Ὠἱϊςξ, οὗ (ες ΒΙ0]6.᾽ 

19. δαπαδασ αν. ὙΠ6 ἔοσαι οὗ ἴῃ ὩδηιΘ 
ἴα [6 ΄οῶονα δογϑίου, “6 Αὔαββαγ," Ψ111 ΒοΙΡ 
ἴο οχρί δίῃ [86 πλᾶγρῖπαὶ ποῖα ἰη ἴῃ ΔΑ. 
δδουΐϊ 186 ντοὴρ αἰνίβίοη οὗ ψογάβ. ὙΠ 
Οτθοῖκ ἰ8 παρεδόθησαν Σαναβασσάρῳ, δῃὰ ἰΐ 
5 βυρροβίθα ἴμδὲ {πε σὰν 848 ροῖ τράου] δά. 
ἴῃ ἴπ6 ΑἸάϊπο ἀβασσάρῳ ἰ5 ἴῃ ἴλεΐ τεδὰ, Βυΐ 
[Π6 χοδάϊηρς οὗ [δὲ ἴα Μ9598.,) Σασαβασάρ, 
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ἐς, 13 Απά 1818 νγὰβ 16 πυπιδεῦ οὐ σεῖε “ ἔνε τπῃουβαπά ἔους δυπάτεά ΒΟ. 
τς ἰδεπι; Α τῃουβαηά ροϊάδῃ οἰρ89 ἀηἀ τὨγεεβοοῦα δηά ηἰπα. ἩΣΣΝ 
ἐν ἃ (βουβαηά οἵ 8[ἴνεσ, ᾿ ςθηβεῦβ οὗ δίἱνεῦ τις ἼῊεβε νγεῖς δγουρῆς δας πο" 
ἔπιν9 ἘΜΕΠΕΥ͂ πίπο, ν]4}8 οὐ ρ0]4 ταϊγιγ, ἀπά ϑδπδθδββαγ, (ορεῖμογ νγτῃ τῆεαι οὗ τμε τον μέρας 
»ὐφ Οἱ βι|γεγ ὁ ἔσο τῃοιιβδηά ἔοιγ Ὠυπάτεά σλρεντγ, ἔτοαι Βαργίοη ἴο [εγυβαίθπι, Ἀνάν. 
ἤπια λῃᾷ ἴξῃ, Δηἀ ἃ τῃουξαηά οἴ ΕΓ νεβ8ε8. τ6ό 4Βυὲ ἴῃ τἂς εἰπ|6ὸ οὔ Ατῖδ- « στα 4. 
μα, 14. ὅο 411 τῆς νε5886}5 οὐ ροϊὰ δηὰ 

οἔ εἰἶνεῖ, νυβῖο ἢ σγεῦε σλιγθὰ ΔΥΤΑΥ, 

ΟΓ Σασαβασσάρ, δρτεείης «ἢ ἴῃς Ἡοῦτεν 
ὙΞΟ, τλακος [ἢ15 ωργοῦαθὶθ. ΤᾺΣ οοπη- 
τοη Ορίηΐοη [πδὶ 586 ϑαΖΖΩΓ 15 ἃ ΒΑΌΥ- 
Ἰοπίδῃ πᾶπιθ ἴοσ Ζεγιδῦαθοὶ ἰ9 αἰϊδοκοὰ ὉΥ͂ 
Ὡς ϑδυ]ογ, ὁ Ετυὰς ΤοΠγοποϊορίηις ἀε5 ᾿ἰντοβ 
ἀἘβάγας, ἄζς., 1868, Ρρ. 7, 12) οἢ ἴδ στουπὰ 
ὑὲ [6 ἀϊδεγεηςς οὗ ̓ 15ῖ5 σίνθῃ ἰπ Ε.ΖΤᾺ 11. πὰ 
Νελ. νἱῖ., τορεῖμεσ στ (6 εχργεββίοη “ γυὶ 
τεϊασιοὰ " 1 Ὁ. 5. ΟὗἉ ἴδ Ἰδίζοῦ βαβϑαρθ, πηλκε8 
ἢ οὐάοπί ἴπδὲ ΠΟΤῈ νγᾶ8 δὴ δαυὶϊοῦ εοπυοὶ 
ὑπόογ 5: βῆραζΖζασ, ΤῊ ἀγριυπιθηΐ ἀο65 ποῖ 
ΟΠῪ τυοῖ πνεῖ, δὅ66 Ενδὶ 5 “ Ηἰϑί. οὗ 
ἰωδε]᾽ (ἃΣ. ὉγΥ (αγρεηίοσ), τοὶ. ν. Ὁ. 87. 
ξουεγπογ.) προστάτῃ. ἨΐΪ5 οὔἶἕοΘ 566Π18 ἴο 

ἔστο δεθ (ἢ 58πις ἴῃ γϑηῖκ 859 [ἢδλί δβογναγὰβ 
δείά ὈγῪ ΝΕδοτ δὴ ; πλπλεὶγ, {πὶ οἵ Ῥεκηδῆ, 
οΓ τυῖεν οὗ ἃ βυ -ἀϊκίτὶςϊ, πάν [ΠῸ δλίγΡ, ΟΥ 
τεῦ οὗ ἃ ργουίῆςε. ὙΏς πψογὰ “" ξονοστοῦ ἢ 
5 υϑεὰ ἰη (ἢε Α, Ν'΄. ἴο τεηοῦ ΤΏΔΩΥ ᾿ν 1 6]γ- 
ἀϊβεγεης ἰθιτηβ. ὅ86ε6 ϑαγοθβ “ ΕΖΊδ, ἄζς,, 
Ῥ. 23; δηὰ ΕννΔ] ἃ, 45 ἀθογο, Ρ. 87 5. 

18.ὄ ἴ νὴ} 6 οὐβοσνοὰ τηδὲ [Π6 βορδαγαῖθ 
ΠΌΠΙΒΟΙΒ ἰῃ [158 Ῥάβθαρὲ πιᾶκα ὕὑρ [ῃ6 (οἰδὶ 
οἵ Ξεόφ ἴῃ Ψ. 14: ἈΠῸ ἴΠοδε ἴῃ [ἢ6 σοῖτε- 
δροιϊηρ ρίδοε οὗ Εζγα ἀο ποῖ διηουηῖ ἴο ἢλ] ἢ 
(δὲ οἱ κίνοθ. Βυῖ 1 ἄοοβ ποῖ 1δογοῖοσα 
ἰοονν [δὲ [86 Ἰδῖοσ δυϊ μουν ἰ5 τίρηϊ. Ἐθυ58 
δυξρεςῖ 5 [86 τνογὰὰβ8 χοηδογοα “ οὗ ἃ βοοοπὰ 
801 ἢ Ϊἴὴ ΕΖΔ 1. 10. 

αῬ.)] ὙΝμδαῖ {8686 δῃηὰ {6 “' σθῃ 865 
ΤΟΙ τγότὸ 15 ἀιδίου] ἴο ἀοίοιτηϊπο, 89 τῆς 
Ἠεῦτενν ττοστάβ ἴοσ δδοῖ ἰῇ ΕΖγὰ ἂζὲ ουπὰ 
ΒΟΝΠΕΤΕ αἶ56, τυ Β1]6 [6 Ττεπάοσίηρ οὗ (Βς ἢχϑί 
ἢ ἴδε 1ΧΧ. 15 ψυκτῆρες, “ σοΟ]ο15," δηά ἴῃ 
[815 ραϑϑαρὸ σπονδεῖα, “ν6596}5 ἕογ ᾿ἰθδΈοα :} 
δηὰ τῃαἱ οὗ [Ὡς βοοοπά ἰβ ἰη τε ΧΧ. παρηλ- 
λαγμένα (ΞΞ “ υἱαϊεὰ ψοτκ," “ αβκεῖβ᾽"}), δῃὰ 
βετε θυΐσκαι, “ὁ ΠαΉΞ615." ὍΤΒς Νυϊγαῖς σέῤέσες 
5. ῬΙΟΌΔΟΙΥ͂ ΟἿΪΥ 4 οοττιυρίίοη οὗὨ Ζόγένεε, 
θυΐσκαι. Ἀ ου.55 ΓΕηοΓ5 [ἢ ς Δϑῖ, σοπ) ΘΟ ΣΑΙ, 
ὉΥ ἐπεεηοἱγα. 

16. Αψὦἱ (δΐς5 ροϊπξ ἃ ἔγοβϑι δεοίΐοῃ 6 }η8, 
ἀησσετηρ ἴ0 ΕΖΓᾺ ἰν. 7-24,) ἀπ τετηουθα ὉΥ͂ 
δῇ ἱπίεσναὶ οὗ ἴθ ἔτοῃα Ὑνδῖ [85 ζΟηΘ 
δείοτε. Τὸ υπάοτγβίδηά ἰξ αἱ 811, ἴ6 ϑβθηυθῃοα 
οἵ ετεπίβ 25 ρίνθῃ ἴῃ ΕΖγὰ 'ν. πιυϑὲ 6 
ἴῺ τοὶ, Ὅν ες μετὰ σεδὰ μπαΐ [6 πψοσὶς οὗ 
δυπάϊην ἴῃς ἐπρὶε ννᾶ8 δἰηάοτοά, {πγουρα 
ἴδε ὑείοιιξγ οἵ δαάνεσξασίεβ, “411 ἴῃ ἀδγ58 οὗ 
(Ὑπι Χἰπρ οὗ Ρεσβίδ, Ἄεὐύβὴ ὑπ] ἴῃς τεΐξῃ οὗ 
θατῖυ κίην οὗ Ρογβίδ" (υ. 5). [ὰ ἴδε τείρῃ 
απ ΑΒΑϑυοτι" (υ. 6) ἃ ἔτεβὰ Ἰεϊζες οὗ δος" 

ΧεΓΧαβ Κίηρ οὗὨἁἍ 1ῃ6 ΡῬετβίδῃβ ΒεἸδθπγυϑ, 7 
δὰ Μιιγιάδίεβ, ληά ΑΡθε 118. Δηά 

βδῖίίοῃ 18 βοηξ ἰο [86 Κκίηρ. [π ἴῃ6 ἀλγ8 οὗ 
“ Ατΐδχογχοϑ, δηοῖποσ ἀοουπιοηῖ, [Β6 σοηϊδηϊδ 
οὗ τυ δῖοἢ ἄγ σίνθῃ δἵ ἰδησίῃ (υν. 7-16),) νγ88 
ξογυνΑτάδα οἡ ἔδο 54π|6 βιιδ)εςΐ, Δηὰ δῃ Δησνοῦ 
ἴτοσὶ ἴδε Κίηρ τοοείνθα ; ἴῃ Τοηβοεαύεηςε οὗ 
ΒΟ ἴἰς [ἐγ νΈγα ΓΟΓΟΙΌΙΥ “τιδάς ἴο 
ςολ36 ἢ (υ. 22) ΠΌπι ἴδε Ψψοτῖκ, 45 ἴ ἀρρδδτΣ, 
οὗ τοδυάϊης (ἴῃς οἷν. [,Δ51]}γ, ἴῃ συ. 24 Μὲ 
ἃτὸ το]ὰ : “ὙὝΒοη οεαϑεὰ ἴΠ6 ψόσκ οὗ ἴδ6 δοινέ 
97, Οοὐά νος ἢ 15 δὲ [ογυβᾶίθπι. δ0ο ἰζ οδδβεὰ 
υπΐο [ἢ ϑοσοοηὰ γεᾶγ οὗ ἴϊς σείρῃ οὗ ᾿αγίυδ 

- Ἦν ἜΕΙΙΝ. (185, ἴὔἴγεες τῷ Το οχρίδίη (5, δογίο5 ργεβοηῖ 
εἰ τιρει τεῦ, ᾳ) Αβϑυμαηρ [6 αγίυ5 ἢγσὲ 
τηορητοηδὰ ἴο ὃς Πατίυ5 Η γεβίδϑρίβ (Β.Ο. 521-- 
485), νγὙὰ ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΘΘ ΑΠΔΒΌΘΓΙΒ ἴο Ὧδ 5 δοη 
Δηὰ βυςςοββοῦ ΧΟΥΧΟΒ (ἔοσ ἴῃς Ρογβίδῃ ἔοστα 
οὔ [86 Ὠβὴδ 5366 οἡ Ἐβίδβοσ ἱ. 1), γδο τγεϊγηοὰ 
ἥοὰ 48ς ἴο 46ς: ἴμοῃ Ατίδαχεσχοβ Ὑ}}} Ὁ6 
Ἰ,οηρίπηληυ8 (465--425), δηὰ ἴΠ6 Π Ατὶι5 δ [Β6 
εηά οἵ ἔδπο οδμαρίοσ 1} Ὀ6 Πλατίυ5 Νοῖδυδ 
(425-405). ὍΔΕ οδ]οςίου ἴο [85 15 [πδξ ννὲ 
βδδουϊὰ μᾶνὸ ἴο δάπιξε (δι [ςἐ5ῆυς δηὰ Ζεγυὺ- 
δαθεὶ, ψῃὸ τεϊυγηδὰ ἴῃ 538, ἡνΈ γα 5[1}} αἰϊνο δὲ 
(ῃς ἀεαϊοδίοη οἵ [πὸ ΤἜΠΊρΙΘ ἴῃ ἴμε 5ἰχῖ ἢ γεαν 
οὗ 1815 ἰδὲ κί ρ β γτεΐρῃ ; νυ Ὡς ἢ 15 ποῖ σγεα 0 ]6. 

(2) [ἴ 15 δεδυπιδὰ ἴπδῖ Απαβυεγυβ (ΕΖτγὰ ἵν. 
6) 15 Δῃοῖπου πᾶς ἴὉΓ Οδιθγϑεβ, ἴῃ6 500 
δηά δυςςοβϑοῦ οὗ Ογτι5 [6 Οτολῖ (529--522), 
δηὰ ΑΥΆΧΟΓΧΘΒ ἃ ΠΆΠ16 ἕογ ἴς Ρβευάο-δηιογα 5 
(522) ψῆο υδυγρεά [με ἴδγοης ἴῸΓ ϑενεῃ 
τηοηΐ5 δἔοῦ πηι. ΤὭυ5 ἴῃς Παγίυβ οὗ ΕΖγὰ 
ἶν. 24 ουἹὰ Ὀς ατῖι5 Ηγϑίαβρίβ, ἴο τυβοπὶ 
186 παγγαῖνε ὙνὩσἢ ἕο ]ονν8 τνουὰ ῬΓΟΡΟΣΙΥ 
ΔΡΡΙΥ. ὙὨ5 15 ἴπ6 βιυρροπί(ίοη ἀρργονεὰ ὉΥ 
Ἐν ϊηθοη, δηὰ ἴῃ ἃ 408]1Π6 ἃ Τηδῆηοῦ ὉΥ͂ 
Ἀρυβ5. ΤΊα παπιο8 νου ϊὰ τ[Ὠ6η Ὀ6 σοποϊάογεά 
ἴο θ6 ἀγηδείῖς. [ἴ 5 ἴη ἄνουν οὗ (158 τῃδῖ 
οβορἢυβ (’ Αητ4α.᾽ χὶ. 2) τρδῖκοβ [με Ἰεϊζεῦ οὗ 
δε ἴο Ὀς Δἀὐαἀτεβϑοὰ ἴο (δηλθγϑ865. 
4) [1 18 βυρροβεά τῃδὶ 11 Ὀδεῖννεεη οὐ. 5 

δὰ 24 ἴῃ ΕΖΙΆ ἰν. 15 ὨΓΠΘίῖςΔ] ; [86 
βίορραξε οὗ ψοσὶς δ ἴπε “Γορὶς ὑρΡ ἴο [86 
τεΐγη οἵ Πϑαγίυβ θείην τεϊδίεὰ ἴῃ συ. 5, δηὰ [5 
τεδυπιροη ἴῃ ἴῃς βεοοηὰ γεὰγ οὗ [μδὲ Κίην 
θείης γαίῃ ποξορα ἴῃ τ. 24. [ἴῃ ἔδνουγ οὗ 
(15 διιρροπίξίοη 18 {86 ἔδςξ, {παῖ 41} [ῃς ἱπίογ- 
γεηΐηρ ρασγί σεϊδῖεβϑ ἴο ἴῃς Ὀυϊ]άϊηρ οὗ {πε οἷν, 
δηά 80 τηΐϊζςϊ 6 ττεδεα 85 ἃ Ἰοῃξ ρασθηίβεβῖ5, 
δηὰ δἷϑο ἰδὲ ἰξ τοαυΐγεβ Ὠ0 ἔογοθὰ ἱηϊεγργείδ- 
οῃ οὗ 16 ΡΙΌΡΟΣ Ὠδπιεβ. ΤῊΪ8 ΤΒΘΟΣῪ ἰ5 
δάορίοά ὈΥ ὅϑάγοθς. [1 1 Ὀς ἴδε τίρῃῖ στενν, 
(βοὴ τὸ τηυβκὶ οοποϊιιὰς ἴδλὲ ἴπ6 ττῖῖεσ οὗ 
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Β. Ὁ. 

Ι. ΕΒ ΒΑΘ. |. 

 Ελιίδυπιυϑ, δηά Βεεϊιεϊμπγυβ, δηά 
εἶτ: 555. 1. Ὁ. 6 ]]1ὰ8 Πα βεογείδγυ, υνῖτἢ οἴ ΠεΓὅ 

Ι δαΐλι» 
"εν, ἀνα 

ὡΑδὰ ὲ 
ὑσωεα ε ΜΙΟΙΘ ὑπο Ηἰπὶ δρδίηϑε {π6πὶ τῆδῖ 

ὥν σῤί- 
ἐδ ἐο ἐάσ 

ἐς; 
εἰ λρηρα 

ἘζΖτΆ 

(ἢδὲ νγεγα ἴῃ σοπιηλ βίο τσ τἢ ἘΠ δη,, 
ἀνε ]ηρ; ἴῃ ϑαπιδγία δηὰ οἵδε ρἰδοαβ, 

ἀἄννεὶε ἰῃ [δά δηά [εγυβαίεηι {Π|686 
Ἰεξῖεῖβ [Ὁ] ουσίηρ ; 

17 Τὸ Κίηρ Αγίδχεγχεβ οὐυγ ἰογά, 
. [ΙΔ ϑ8ογναπθ, Ἐδίμυπιιβ τῆς βἴογγ- 

νυτίϊεσ, δηὰ δϑὲεπι] 8 τΠπ6 δογίθε, 
δηά τῆς τεϑὲ οὗ τῃςεϊγ σουης!], δηά τῃς 
Ἰυάρεβ (δλὲ ἅτεὲ ἰῃ (ὑεϊοβγγία δηά 
ἢεηϊΐςοδ. 
18 Βε ἴξ πον ἰζηονγῃ ἴο ἴδε Ἰογά 

Σ Ἐπάγλβ πιϊϑιιηδογοίοοα ἢδ158 δυϊπογι[165, ἔοσ 
ἴῃ ν. 18 οἵ ἴδε ργϑϑεηΐ σβαρίου 6 ἰηο 65 
186 ψογκ δ (6 ὙδρΙΘ 48 ρατί οἵ [ἢς 
ξτὶονυδηςοβ δ᾽] ορεά. 

16. Βείρ6, Φε.7 ΤΎΠΟΥ 5. βοὴ σο- 
δυδίοη ἰῃ [Π6 ὈΓΙΟΡΟΙ πᾶπηθ5 ἤσγὸ, ἢοΐ τηδάς 
Οἰδασεσ ὈΥ [86 τλγρίηδὶ πιϊϑργιηΐ οὗ Βαβυπλι8 
ἴοΣ Βαϊμιμηυϑ8. ΤΠΒ6 Ῥαγα οὶ [1518 δῖὸ 88 
ἔο]]ονν8 :-- 

Ιν ἘΖβα. Ϊν σ ἘΞΌξαΑδ. 

ΒΞ] τη. ΒοΙοσι5. 
Μιιγοάδιδ, Μιιηγἀδῖοϑ. 
Ταῦθοὶ. ΤΑῦο]1105. 
Ἐδδυτ, Ἑαϊδυτηυς. 
ΘΗ 5 αὶ. Βοοϊ οι πιυς. 

ΘΟΙΏ611105. 

ΟΥ̓ (πεβο, Βιβῃϊαπη ἄοθβ ποῖ ἂρ ἴη τἢς 
1, ΧΧ. οἵ Εζγὰᾷ 48 ἃ ὈΥΌΡΟΥ Πᾶπι6, υῖ νγὰ δυο 
ἰηδιεδὰ ἐν εἰρήνῃ, “ἴῃ ρεοΔς6. Τ]5 Ἰοοῖβ 83 
1 τὴς τταηϑίδῖον δὰ Ὀδθῇ στηϊϑίεὰ ὉΥ {Π6 [οΓπκὶ- 

Ὠδίίοη οὗ [86 πᾶ Ὀρυὗξ, Βμδεϊδηι, ἀπὰ υπ- 

δἰοοὰ ᾿ξ 85 Ὀρυ᾽, (Ὡς Ομαϊάδε ἔοστῃ οὗ οἷν, 
“δαϊόηη, “ Ῥϑᾶςε ; 25 1 1 δὰ Ὀδεη {Π6 στοοιπε 
δὲ [6 Ὀσρίπηίΐηρ οὗ 4 Ἰεϊΐεγσ. ἘΧΔΟΙΥ ἰπ (ἢ 6 
ΒΆΤΩΣ ὙΔΥ͂, ἰῃ ᾿54]πὶ ἰχχυ(-νῖ.) 2, ψγῈ ἢδυθ 
ἴῃ (6 ΓΧΧ.. ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τύπος αὐτοῦ 
ἴογῦ “αἱ ϑαίεηι 8 ᾿ΐ8 (Δ στηΔς]6." Βυῖ τῃὲ 
ἴοστη Βήλεμος ἔουηὰ ἴῃ [ἢΠ6 ρῥγεβϑθηζ ρδϑβᾶρὸ 
δΌΡΡροσίβ (Π6 νἱοὸνν (δαΐ ἃ ρσορεῦ Πᾶπὶς 18 1ἢ- 
[οηἀο. Μιτηγάαἴο58 δηά Ταῦςοὶ τ- Ταῦθοδὶ, 
[34]. νἱ]. 6) ποοὰ πο Ἴοπηηθηῖ. Τὴ ἔοστηοῦ 
ἰ5 (Ββουρμξ ἴο πᾶνε Ὀδεη βαῖσαρ οὗ δγτίδ, δηὰ 
(ἣς Ιαϊῖοσ ἢ5 βϑεογὸ Ἀδιίμυσλυβ ἰ5 ἃ 
Οτεοϊβοὰ ἔοστῃ οὗ Ἀδδυμ. Βοο οἴ ἤτηυ5, 45 
(86 τρᾶγρῖηδὶ ποΐς 1 ρ}165, 18 Ὠοΐ ἃ ὈΓΟΡΕΟΓ 
Ὠάτὴο δὲ 41}, δυζ 4 ὉΠ 6 οἵ Ἀδἤ πηι, Βε᾽ )]- Το ἔρι, 
“Ἰογὰ οἵ ιάρτηεηϊ." [Ιη [6 Οτθοκ ἰὰ ἰ5 
Τοπἀογεα ΟΥ̓ ὁ τὰ προσπίπτοντα (8ς. γράφων), 
5 [6 σῃγΟΏΙΟΪΟΣ "ἢ ΟΥ̓ “' τοοογάοσ." ἴη συ. 17 
ῖδο Δ. Υ. τοηάοῦβ ἰἰ “ βίοιυ--ντίίεσ," ἀϊβοδγά- 
ἱπῃχ ἰἴ 88 ἃ ῬΥΌΡΟΣ πᾶτηο; δυῖ ἰῃ Ὁ. 2ς, ΌὈΥ͂ ἃ 
δίγζδησε ςοηξιδίοη, ἀυσς ἴο [6 ΑἸάϊΐης ἰοχῖ, 
ν6 πᾶνο “ Καξῥιρπ: ἴῃς 5ἴοῖγ- ντιϊογ, ἢ δηὰ 
Βεε μειῤνιως 48 ἃ ἀϊδιηςῖ ροβοῃ. Ῥχγοΐδβϑου 

[ν. 17--20. 

τῆς Κίηρ, τας τπ6 [εννϑ τΠδὲ ἅγε σοπὶὲ Β. Ὸ. 
ὉΡ ἔτοπι γοιι ἴο κ.5, Ὀείηρ' σοπλα ἰηἴο 
]ετυβαίθη, ἔπδὲ γε δε] ]!Που 5 δηά το Κοά 
οἰἴγ,) ἀο θυ} 4 τῆεα πλδυκει-ρίαςοβ, δπά 
τερδῖγ τῆς νγα}}8 οὗ 1ἴ, ἀπὰ ἀο ἰδγ τπ6 
ἰουπάδτίοη οὗ (ἢε τε ρί6. 

19 Νὸον [[ τις οἰ δηά τῆς νν2]]5 
τΠεγθοῦ θὲ πιδὰθ ἃρ ἀρδίῃ, {ΠεΥ ψ}]}} 
ποῖ ΟἹΪΥ ταίβα ἴο ρίνα {πθυῖς, δυῖ 
Α͵80 γεῦε] δραίηϑε Κίηρβ. 

20 Απά ἰογδϑμυσἢ 85 τῆς {πὶπρβ 
Ρεγίδίηίηρ ἴο τῆς τθηρὶς δῖε πονν 
ἰη παπᾶ, χε τῆϊηΚ ἰτ πλοοῖ ποῖ ἴο 
περίεςξ βυςἢ 8 πλδζζογ, 

ϑάγοθ ἐχρίδίηβ [6 {16 458 βἰρηησίηρ “ Ἰογὰ οὗ 
οὔῆοἰαὶ ἱπίθ} !ροηςο," ΟΥ̓“ ροβίμιδϑιου : “τῆς 
ννογὰ ώ᾽ ἐγι Ὀεηρ [6 το ἢ ηϊς 4] ννογὰ υϑεὰ ὈΥ̓ 
(6 Αϑϑγσίδῃβ δῃηὰ Βαδυ]οηϊδηβ ἴο ἀσποῖθ {Π6 
τορχυΐδῦ σορογίβ ἕογιναγαάεα ἴο ἴμ6 Κίηρ ΟΥ̓ ἢ 19 
οἵδποϊαϊ! ςογτοβροπάθηΐβ δυγοδά. “Ἅ δ: )5Π4ὶ,; 
με δάά58, “" “ἢς (δῖ Ὀεϊοηρβ ἴο (6 ϑιη-Ροά, 
νν48 ἈΘἢΠλ᾿ 8 ΘΘΟΓΕΙ ΔΙ " (’ ΕΖΓΙΑ,᾽ ἄζε., Ρ. 25). 

δαὶ αὐεγὸ ἐπ εορηγισσίοη «υἱέ ἐδεγι. οἱ 
τούτοις συντασσόμενοι, ἐογιρη εοἰΐεσς (Νν Δ}]), 
δΟΟΙΠῚ5 ἴο ΔΏΒυνΟΥ ἴ0 “1Πε τεϑβὶ οὗ {πεῖν σοιπο!] 
ἴῃ 16 ποχί νϑοῦϑο ὍΤἢδ φρϑορτδρῇῖοδὶ παη65 
οὗἩἨ [ὃς νδγίουιϑ οι ]θπιθηῖβ, οϑῈ ΤΟΡΓῸ- 
βοηϊδίινοβ σοπιδίηοα ἴῃ {115 ἀδεραίοϊ, σὰ ἤοσδ 
οπλεα ΟΥ̓ 186 νντίζογ. 

17. απά 1δὲ ὑἡμάσε:.) καὶ κριταί. ὙΠ656 
ΟΣ8 ἀγα οπιοὰ ἱη ἴπ6 ΑἸεχαηάσίδη Μ9., 
δηὰ Ε΄. (ΒηΚ5 τθπὶ ἄϊ6 ἴο ἃ τηϊϑιπαάοτγοίδηά- 
ἱηρ οἵ τς Ηεῦτενν νοσὰ σοπαογοὰ “ Ὠιηδιῖο5,» 
(ῃ6 ἤγϑι οὗ 16 56Γ165 οὗ Ἰο. 8] Ὡδιηθϑ ἴῃ ΕΖ2ΓᾺ 
ἷν. 9. Βυΐῖ ἴπε Ἔχργθβϑίοη τάδε ἔκρινε 'ῬΡεοὺμ 
κιτο λ. η ἴδε ΠΧΧ, οὗ ΕΖγα 5 ἴῃ ἕδνουγ οὗ 
κριταὶ ἴῃ ἰΐ8 ΟΥΑΙ ΠΑΙῪ 5656. 

Οὐοεγγὶα. Ῥτορουνυ, [ἢ ῥἱδίη Ἰγίηρ Ὀεΐνοοη 
Ι,Ἔθαποη δηὰ Απἰ-1,οθηοη. ὍΤῊΘ Ππαπια σᾶπιδ 
ἰηἴΐο ι.86 Αἴογ [6 {π|ὸ οὗ ΑἸοχαηάον ἴῃς Οτεαῖ. 
866 186 ασί. (ΟΕ ΜΕ ΘΎΚΙΑ ἰη “ Ὠἱϊςῖ. οὗ [Π6 
ΒΙΌ16.᾽ 

18. ἐδαὲ γεδεϊδοι;, (5. Ασοοτγάϊηρ ἴο Ε.8 
πποζυδίίοη οὗ ἴῃ6 Οτθοκ, τῃ6 5θῆϑθ6 νου] 

: “ Ββανίηρ σοτηο ἱηίο [ογυβδίθπι, ἀγα Ὀυ Πρ 
[6 τοῦθ] ουβ δπά υνϊςκοὰ οἰΥ, ἀγὸ σεραϊ σης 
ὈοΙᾺ (Π6 τραγκοῖ- ρΪδοθ5 δηά ἴδ: 6 νγα]}}5 οὗ ἱξ, 
δηᾷ δζὲ Ἰἰδγίηρ," ἄς. 

19. Νοευ ἐῦ 1δὲὲ εν ὙΒοΓα ϑθοπ5 1Ό{Π|Ὲ 
ἀουδὲ τπαΐ ἃ νογὰ [5 βἰϊρρεά ουῇί Βεσε, δὰ 
ταὶ 1 5ῃου!ὰ Ὀς, ““Νον ἰ{ [ἢ15 “ΕΥ̓ Ὀὲ ὈΜΠ, 
δηὰ τὸ νν8}15,᾽ ἄς. [{ ἰ5 80 ἴῃ ἔπῸ σθπονᾷ 
ΜΝοεγβίοη, δῃά τς Οτεοκ σεηυΐτοβ 1 : ἐὰν οὖν ἡ 
πόλις αὕτη οἰκοδομήθῃ. 

2δεν «υἱϊ! ποὶ οπἷν γε. ΎὍΒεὲ Οτεοῖὶκ 15 
5 ΠΡΙΥ “ΤΕΥ ψΜ1}} ηοῖ δηάυγο," οὐ μὴ ὑπο- 
μείνωσι. 

2Ο. ἀγὸ ποαὺ ἐπ ῥαμά.)] ἐνεργεῖται, “' τὰ 

οἷς. 5224. 



ΒΟ 

ν, 21--30. 

21 Βιι ἴο βρεὰκ υπῖο οι ἰογτά τΠ6 
ἜΣ Κίηρ, ἴο ἴδε ἱπῖεης τηδῖ, [Εἴ θὲ τὴγ 

ρίεαβιγε, ἰξ ΤΥ δε βοιιρῆξ οὐυΐ ἴῃ τῃ6 
δοοκϑ οἵ ([Ὦγ ἔδιΠεῖβ : 

22 Απά τδοι 5}ἷῖς ππηά ἴῃ ἂς 
σἤγοηῖο εβ τνῆδῖ 15 νυπτίεη σοποεγη- 
ἵἱπρ 1Π686 {πίπρϑ9 Δη4 8415 υπάετγ- 
δίδηδ τηλι τῆλ οἰ νγᾶ8 γερο! ]!ου8. 
που] πρ; θοΓἢ Κίηρβ δηά οἰ 68 : 

212 Απὰ τῇῆδῖ {πε [ενν8 ψεγα σεῦε]- 
Ἰίουβ, ἀηἀ ταἰϑεὰ δἰνναγβ νγᾶγβ τπεγείῃ : 
ἴογ τῇς νι ῖοῃ σαυδ6 ἀνε (ἢ 5. ΟΥ̓ 
3 τηλάς ἀεβοΪδίς. 

24. ὙΝΒεγείοτε πον γγχὲ ἀο ἀδβοΐδγε 
πὑηῖο τες. Ο Ἰογά τῆς Κίηρ, τῆδὲ ᾿ξ 
118 οἰγ δὲ δ} ἀραίη, δηὰ ἴῃς νγ21]5 
{πεγεοῦ 8ὸ6εῖ Ὁρ δῃενν, ἴδοιι 81.411 [τόσα 
Βεποείοσι ἢ ἢᾶνε πὸ ρᾷββᾶρα ἰηίο (ὑεἶο- 
ϑγτίὰ δῃ!ὰ ῬὨεηΐςε. 

2Ζς ΤΒεη τῃς Κίηρ ψντοῖς δδοῖκ 
ἰη το Εδίδυπιιβ τῆς 5[ογυν τεῦ, 

ΠΤ Βεειιρυκηνς ῖο ϑεαι ἥμιν τἂε 
δογίδε, Δηά ἴο [ἢε τγεβϑὲ [ῃδλὲξ νσγεῦε ἴῃ 
ςοιηπηϊϑϑίοη. Δηἀ ἀννε ]εγβ ἴῃ ϑδηηδγδ 

θείην υτγεὰ οἡ. Τῶς νογὰ ἰ5 [86 88πη6 485 8 
τοηάδοτοα “ὁ δα τοσο ἕοσοο᾽, ἴῃ ὟΝ 154. χνΐ. 17. 
ΤΒὸ Οδῶσνδ Νεγβίοη [85 “"βοε ζογινασά." ΤῈ 
ὙΠΊΟΥ οτο ἐονυϊδῖοβ ἔσομλ [86 56ῆη86 οὗ ΕΖΙ8 
ἵν. 14, ἴοτ ψ ΒΊΟΝ 566 [Π6 τηλτρίηδὶ μοῖρ ἴμοσα. 

21.ὄ 2 ὦ) δὲ “ομρδὲ οι} Ἐδίποσ, “ἃ 
ΒΕΆΤΟ ἢ ΙὨΔΥ͂ τηδλᾶθ," 825 ἴῃ ἘΖΓΔ ἰγ. 15. 
(ΟΡ. ν. 26 δεῖονν. 

φΓ τὁγ 2ε1δὲεγ.. Ἀδίδεσ, “' Ὠ] ἢ πανα σΟΠΊΘ 
ον ἥονε ΤΥ ἔδῖπεϑ," ἀπὸ τῶν πατέρων. 
μδὶ (εϑὲ ψεγα, ΠΊΑΥ͂ ὈῈ υηάδεγϑίοοα ἔπῸΠὶ 
Ἐδῖδοσ ἰδ. 23; νυἱ. 1. ϑυςῇ ἀγοῆῖνοβ ἀσγὸ Το ]δὰ 
ἴῃ (Ὡς πεχὲ νεῖϑε ὑπομνηματισμοί (ν. 1. ὑπο- 
μνήματα), τῃεΤῊΟΓ188, ΟΓ βίαϊε τοοογάβ. Οομρ. 
1 Μᾷδος. 1]. 13, Δηά ἴδε ““Ὀοοὶς οἵ τοπιεῖ- 
ὕσγδηςε " οὗ Μ4!. 11. 16. ΒΥ ““ἈΔΓΒΕΥ5᾽ ΤῊΔῪ θῈ 
ΒΙΓΡΙΥ τηοδηΐϊ ὑργεύδοςβϑοσβ οἡ [δε [Ὡσοηδ. 

48. “πᾶ γαϊσεά αἰαυαγε «υαγ΄ ἐδεγεὶμ.} καὶ 
πολιορκίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος. 
Τῆς ἐχργοβϑίοῃ ἰ5 ρθουν ; 1ἰἰ, “’ δηὰ υπάεγ- 

ἵης 5ἰορεβ ἴῃ 11 ΠΟΠΓΠΟΔΙΥ͂ ΤῸΓ ονοσ." 
Ὀτ, Β1556}1 Ὄχριδίηβ ἱξ οἵ ἴς [εν οδυβίηρ 
(θοπιϑεῖνο ἴο ὉὈς δοπίορθά, τὨγουρ {πεὶγ 
τὐτυϊοηξς Τσοηάδυςῖ. Βυῖ 1[}}5 ψουϊὰ θὲ ἃ 
ἰογοθὰ τηρδηΐηρ οὗ συνιστά 11 566 Π18 
ἴογα ὨδίΓΑ] ἴο σοηηεςῖ ἰξ τ] δυ ἢ ΤΠ ΑΤῪ 
ἘΧρΡΟἸΟΏ5 85 ἀγὸ δἰ υὐδὰ ἴο ἴῃ Ὁ. 27. 

24. δὲ δωλῖξ αραϊπ.)] Ἐαΐδεγ, κδὲ 0}, 
οἰκοδομηθῇ. 

πο βαπαρσε, 67 Τῆς τηοῦνε ἴοσ ἴδε 
Εἴη 5 ἱπίεσγοηϊίοη, 48 βρίνεη ἰῃ ἴῃς Ηδθῦτγενν 
οἵ Εζτα ἵν. 1ό, ἰ5 {μβαῖ δε τννου]ὰ οἴδμεγνν θα 

Ι, ΕΒ. Α5. 11]. 

δῃηά ὅϑγγδ δἀπὰ Ρμεηίςς, δε (ἢ18 
ΤΑΔΏΠΕΓ ; 

26 1 ἰᾶνε τεδά τς ερί 5116 νυν ίο ἢ 
γε ἢᾶνε βεηΐ ὑηΐο πὶ: ἱβεγείογε 1 
σοπητηδη δα ἴο τηλκα αἰ] ρεηῖ βεαγο 
δηά 1[ἴ Ὠατῇ Ῥεθη ἐουηά τῆδὲ παῖ οἰΥ 
νγ»58 ἴτοπλ (6 Ὀερίηπηϊηρ, ργδςβιηρ, 
ἀρδϊηβῖ ΚΙηρβ ; 

27 Απά τῆς πηθὴ {ποεῖ ὑνεγα 
σίνεη ἴο το ρε]]Ἰοη δηά τγὰῦ : δηὰ {πᾶῖ 
ΠΡ Κίπρβ δηὰ ἤσιοα σψεῖα ἰῃ 
]εγυβαίεπι, ννῆο γεϊρηεὰ δηά εἽχαςιθά 
τηθυῖ65 ἰη (ὐεἰοσγτίδ δηά Ῥἤδηῖςα. 

28 Νονν {δεγείοτε 1 ἤδνε Ἴοπ- 
τηληάἀθὰ ἴο ΠΙπάογ {ποϑ6 πιδῃ [ΤΌΠῚ 
θυ Πρ τῃ6 οἰςγ, Ὧἀπὰ Πεεά ἴο δὲ 
Δ Κοη τἢδῖ [ΠοΓα τς ΤΟ ἄοηο ἴῃ ἴῖ; 

29 Αμπά {μδῖ [Ποβ6 νίοκεά ὑνόγκοῖβ 
Ριοοθθά πὸ διγθοΓ ἴο ἴ[ῃ6 δῃηῃογδπος 
οὗ Κίηρϑ. 

40 ΒΕεΩ Κίπρ Αγίαχεγχεβ ἢΐ8 ἰεῖ- 
ἴεΓ8 δείηρ γεδά, Εδίδυχαιϑ. δηἀ ϑεπ)ς]- 
Ἰυ5 τῆς 5ογίδε, δηά τῆς γεβῖ (ἢδλῖ σχεῖε 
ἴΏ σοπητηϑϑίοη ἢ τΠπεπὶ, ταπιονΐίηρ, 

“Ὦανα πὸ ρογίίοῃ οἡ 1ἢ}8 8:46 [ῃς σῖνοσ," -- 
(παῖ 18, ννοϑὶ οὗ ἴῃ ΒΡἢγαίαβ : ἴῃ {1 ΕΧΧ, 
“παῖ δ ψουἹὰ ποῖ αν ρϑᾶςς :᾽᾽ δηά ἤοσγο, 
[παῖ "5 μαβϑδᾶρε ἱπῖο Ῥαδιοβίιπο ἔγσοτῃ ἴῃ6 ποσἢ 
ψουϊὰ δ6 Ὀαττεά. 

45. 186 «“ἐογγευγϊεγ. 866 ῃοῖς οὔ υ. τό 
δαῦονθ'ι ἴη ΕΖγὰ ἰἱν. 157 ἴἴ 15 “" Ἀοῆυμι [Π6 
σμδηςεῖϊον, δὰῖ ἴῃ ἴῃς ΓΙ ΧΧ, ἱῬεοὺμ Βαλτάμ. 

αὔενρ τὶς νιαππογ Τῇ Οτθοὶκ νοσγὰ 
ἸῺ 0]165 {παῖ τὴς Ἰεζοτ 15 βυι)]οϊηθ, [Ι͂ἢ ΕΖγα 
ἷν. 17 ᾿ἴ5 ΤΌΓΠΊΔΙ 5υρουβοιρίίοη 8 κίνθη: 
“Ῥρδςο, Δηἀὰ δ βυςἢ ἃ {ἰπ|6 ;᾽ [αἵ 15, “ Ῥοδςθ, 
δηά 50 οἡ.᾽ 866 Ε.5 ποῖρ ἴδπεγα. 

26. ῥγαειλεὶπς ἀσαΐπ...} ΟΚ. ἀντιπαρατάσ- 
σουσα, “53ε[{ἴῦ 1156} αραϊηϑί. ΕΟΥ [δ6 
ψοσὰ ἴῃ ἴτε Α. Ν΄. σομρ. 58δῖβρ. “1..1.. 1,.᾿ 
ϊ. τ: ες 11} ρῥσχγαςῖίβε δραϊηϑὲ ἴὔθς πὰ 
Ροϊβοη. 

47. γσίυεπ!ο.) 1,1,“ ζοστηηρ,᾽ ΟΥ̓ “ δΔοςοπι- 
Ρ᾿ Ιϑδΐηρ, συντελοῦντεςς. Οομηρᾶγα ἴδε ἴοστὴ8 
ιιϑοὰ [ἴῃ Ὁ. 22. 

28. 4οηε ἐπ ἢ Ἐδίδον, “ τ[μδδὲ ποίδίηρ Ὀ6 
ἄοῃο σοηίγασυ δοετγοῖο.ἢ 

49. ἐῤοιε «υἱεζεά «υογζεγ:.] τὰ τῆς κακίας, 
ἃ Ηοργαίσπι ἔὼγ τὰ κακά, ΟΥ αἱ κακίαι, ἃ5 ἴῃ 
1. Μᾶδος. 1ἰ. 25. [ἴ 5δοιιϊὰ σδίμεγ Ὁς, “ δηά 
τπαῖ 16 τι ]βο βίο ργοοθθὰ πὸ διγῖμογ," ἄζο. 
ἸῈ ἰογα οσο ΔΗΥ͂ Δυ ΠΟΓΙΥ͂ ἔογ οι ηρ [ἢ 6 
τὰ Ὀείοτε τῆς κακίας, ἰὶ ννου]ὰ εἶνε [Π6 5 τρὶς 
ταοδηΐϊης οὗ ρσοοβεάϊῃρ ἴο ἃ ἔστ μεν ἄερτεα οὗ 
ὐ]οκοάῃ685. 

80. “ἐγίαχεγχές ῥὲν ἰεσ ὌΠ “ ἢ8 ἰ5 
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Β. Ὁ. 
εἰσ. 522. 

ον, ἃ 
΄αΐ 

Ι, ΕΒ ΑΒΘ. 1Π|. 

ἢϊ58 8ι0]ες 8, ἀηὰ υπίο 411] ἢἷ8 πουβε- 
Πο]ά, «πὰ υπίο 411] τῆς ῥγίποεβ οὗ 
Μεαΐδ δηά Ρεγϑβίαδ, 

2 Απά ἴο 4} τῆ6 ρονθγηοῖβ δπὰ 
ςδρίδίῃ8 δηά [Ἰευτεηδηῖϊβ τΠδί σγεγε 
ππάεγ πη. ἔτοπλ [πάϊᾶ ὑπο ΕἸΠΙορίᾶ, 

[ν. 1---4 

ἴῃ διαβίς τονναγὰ εγυϑαΐθπὶ τι ἃ 
ἘΓΟΟΡ οὗ δογβεηλεη δηὰ ἐδ πιυἰϊε τὰς 
οἵ ρβορὶβς ἰῃ δαῖιὶα ἀῖγᾶγ, Ὀερᾶη ἴο 

πμνιόεν ο΄ Ἠἀ6Γ τς Ὀυ ]ἀεγβ ; ἀπά {με θυ]! η 
ΠΤ οΚὶ τῆς τεπιρίς ἰῃ 7εγυβαίεπὶ ει 
εἰσ, 520. ἘΠῚῚΪ (6 δεσοηὰ γϑᾶγ οὗ τῆς τείρῃ 

οἵ [λατίυβ Κίηρ; οὗ [ες Ῥεγβίδηβ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝΒ ΠΙ. 
4 72γεε εἰν σε ἐο ἐχεοῖ κατά οὐδ᾽ ἐπ τοῖφε “ῥεέελέ:. 

9 7λεν γεν τλενρεσείσες ἐο 1ἦξ γμεάργδρε οὗ ἐδέ 
ἀέμρ, 1τδ8 746 “γε ἀκείαγειά ἐλέ εἰσερρίλ 
1016. 

Ν ΟΥ̓ νβεη ἴα γεϊρῃθά, ἢς 
τηδὰς ἃ ρτεαΐ ἔδαβί ὑπο ἃ]]} 

οὗ δὴ πυπάτγαά ἵννθητ δπά βονθη ρτο- 
νΙΠς 68. 

2 Απά ψῆδη {πῸγ Πιδά δδίοςη δηά 
ἀγυηκεη, δηά Ὀείῃρ 84ῖτ,5ῆε4 τγεγε 
ϑοης δοηια. ἴβθη ΤἸληυς τῆς Κίηρ 
ὑγεηΐ ἰηΐο ἢϊ5 Ὀεάἀομαπηθογ, δπα βἰερῖ, 
Δ βοοη δίϊεγ ἀυνδκεὰ. 

4 ἼΠεη τῆτεα γουηρ πιδη,) ἴἢδῖ 

δΔΏ οἷά Θοαυϊναϊοηΐ ἔον [δες -ες οὗ (6 φοηϊενα, 
85 ἃ ([ε οπὰ οὗ ἴΠ6 ῥγάγεσ ἴοσ ΑἹ! ϑογίβ δηὰ 
Οομαϊθοῃβ οὗ Μεη. 

γεουΐηρ.) ἀναζεύξαντες, ἃ ΤΑΙ ΠΑΤΥ ἴοττη, 
ἱπιρὶ γίηρ τῃδὲ {ΠΕ “ πηατοποὰ οὔ" ᾿κ δὴ 
διτηοα ἔογος. Οοιρ. ΤΒυς. νἱῖϊ, τοϑ. 

ἐδὲ “οεομαῖ γέαγ, 49. Β.0. 520, 8550 η 5 
Πατῖυβ ἴῃς δοὴ οὗ Ηγϑίδερὶβ ἴο ὃς πηδδηΐ, 
866 ἔπε ποίς ἄδονς (Ὁ. 25) Οὔ Ὁ. τό. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΠῚ. 

(. 1:---ν 6.) Τα εὐτίουβ ορίϑοάς ψΏΙΟΝ 
ξο]]οννβ, σοιηροβοά, 45 [ἃ ννουϊὰ 566 πὶ, ραΥΓΥ 
ἴη ἱπηαϊίοη οὗ ἴῃς Ὀδρίηηίης οὗ ἴ86 Βοοῖ οὗ 
Ἐϑίδοσ, δηὰ ῬαγΕῪ ἔγοτῃ βοπῖα ουγτοηΐ βίου 8 
οὗ ἴῃς Ῥογβίδῃ (ουγῖ, ρΡρθᾶγβ ἴο δᾶνθ Ὀθθῃ 
Ἰηϑογίοα ἤοσὸ 85 ἃ πη6δῃ5 Οὗ βἰσι ρίηρς ἴμ6 πδ- 
ταῖϊνο ἴοροῖμοῦ; 80 Δσ, δῖ ἰθαϑῖ, 85 ἰἴ ὑγοΐδϑϑεϑ 
ἴο δοοσοιυηΐ ἔογ ἴΠ6 τοδαϊηθϑβ οὗ ᾿ασίυβ ἴο 
ΒοΙρ ἴἢς [εν8β. ὙΠῸ ἴῃς βδᾶπιε ἰάθδ, ἀρρᾶ- 
ΤΟΏΠΥ, οὗ πιλικίησ ἴμς ογάθσ οὗ Ἵνεηῖβ 56 επὶ 
ΘΑΘΥ ἃπὰ παίυγαὶ, [οβορῆυβ, ἢο τεροδίβ [6 
δίουυ Ἱἢ Θπ106}} 15 πιοη8 οὗ 5 οὐ (ΑηΠη4. 
ΧΙ. 3), Γεϊδῖεβ ον ᾿Πᾶσίι8, ψνἈ}]6 γεῖ ἃ ὑγίναϊβ 
Ῥεγβοῃ, δὰ νονϑὰ {μαῖ, 1 ἢ6 δῃου]ά ὄνοσ 
διίδίη [ἢ6 τσγοηθ, ἢ6 ψουϊάὰ βδθηὰ δαςοῖς ἴο 
7εγυδαίεπι 4}} (ῃ6 βδογεὰ γεββε]5 οὗ ἴῃς Τεηρὶα 
8111} τεπλδιηΐηρ ἴῃ Βαῦγίοη. Εὐγίπον ἴο ἔς} }- 
{ τηδίϊοσβ, Ζοσόοῦδθεῖ, ννῆο δὰ Ὀδοη σΠοβθῦ 

ΕΓ (ἡγεμών) οὗ ἴῃς εἀρῖνε [ἐγϑ, μδὰ 
ἰαϊοὶγ ἐν ζώει ῳ Βαθγίοη ἔτοπι με Γπρα 
δηά ὑεΐηξ ννεϊσοπηθὰ ΕΥ̓ Παῖυβ (ἴο οχρίαϊη 
ὙΓΠΙΟΝ Β6 18 τηδάδς ἴο βάν Ὀδθη ἃ ἔγίεηά οὗ 
οἰὰ 5ἰδηαϊηρ) 15 πηδάθ ομα οἵ ἴχγες Ὀοάγ- 
ξυατὰβ (σωματοφύλακες) ἴῃ δἰοπάδησε οἡ [Π6 
κίης. Ηον οἰ 15:17 βυς ἢ Ἰηνοηϊοὰ δοοουηΐς 
Πδηρ ἰοχοῖμοῦ ἰ5 δ: ΓΚ ΡῚΥ 1]υδίγαϊεὰ ἴῃ [Ὡς 
Ῥγεϑοηξ ἰῃδίδηςθ. 

1, Νοοὺ εὐδὲπ αγίμς τείψποά.} ΓῊΪ8. τεῆ- 
ἀστὴρ ἰ5 ἀυδ ἴο ἴδ6 τοδάϊηρ οὗ (ῃς ΑἸάϊης, 
καὶ βασιλεύσας Δ. Το δεδῖ τεδάϊηρ 15 καὶ 
βασιλεὺς κ- τ. Δ.) ΞξΞ “ δηά Κίηρ Ὠατίυβ τοδάς,; 
ἄζο. 

“πῶΐε α Ξγέαὶ! ζ2α.3.} Α5 Ὧγτ. Β͵556}1 ροϊῃηΐβ 

οὐ, [815 ἐχργεββίοῃ 15 ἘΧδοῖΥ γερεαϊεὰ ἴῃ 51, 
[υκὸ ν. 29. [ΙΓ ΟΟΟυΓΒ 480 ἴῃ ἴδ Αὐἀάϊοη8 
ἴο Ε5ΙΠΘΥ, ἱ. 9. 

δοινεδοϊ Δ [11ῖ, ““Βουϑβθενῦοσιι 5ἰανοθβ, 
τοῖς οἰκογενέσυν. Τῆς 11] ἴεγπὶ οἰκογενὴς 
δοῦλος 15 ἐουῃὰ ἰη Ὠἱοάογυ δῖοι 8, 

Μεάϊα απά Ῥεγ:α.}ὺ Ὑῇδ ογάορ ἴῃ τῆς 
[86 Ὠδπι68 ογῈ οσσὺγ βῃουϊὰ ὃς ποιϊςοά, ἰῃ 
Τςοηηροίίοη δ [6 Τόνογβα ογάογ ἰῃ σ΄. 14. 

Ὡ. 1ο αἱ! 186 σουέγπογι, Ὁ ὝὙὍΒα ἴοσπιβ 
ἴῃ 106 οτίρίηδὶ δῖε σατράπαις, στρατηγοῖς, 
τοπάρχαις. ἘῸΓ ἴΠ6 “' 52{Γ2ρ8,᾽ 566 ἢ .᾽5 ποῖα 
οη ΕΓ ;, 3. ΤὮΟ στρατηγοί, ΟΥ̓ Κ΄ ΞΘΏΘΓΔΪ5,᾽ 
ψουὰ δὲ [86 πλΠ  ΠΔΥΥ͂ σοπιπιδηάογ8 ὑηάεῦ 
ἴδδπι, Ὀυΐ ΣΕΒροηβιῦ]6 ἴο [Π σρηΐγαὶ σονοσγη- 
τηθηῖ. 866 δᾶγος (' ΕΖγα, ὅζς., Ρ. 55). Βν 
“ ζ0ΡΆΓΟ0ἢ8᾽ ψνὲ ΠΊΔΥ͂ υηδεγβίδη {Π6 γῸ]6Γ5 οὗ 
αἀἰϑίγιςῖ5, βυςἢ 45 τὰς [ἢγεθ “" ξουδγῃχηθηῖβ ἢ 
(ἐοραγοῤίε) οὗ τ Μᾶδος. χί. 26. 

οι 1πάϊα, 61 Οομρ. Επίδον ἱ, τ, δηὰ 
Ἀ.᾽8 ποῖς ἴπεγθ. 86 ὨυμδοΓ οὗ “ ΡγΓουϊηςοβ ἢ 
8 ἴΠογΘ 4150 ρίνθῃ 485 1272. Βυΐ (δουγῇ (δ6 
Οτθοῖκ ἴοεστα ιἰ8εὰ 18 σατραπείας, 6 ἅτ ποῖ 
ἴο ΒΌΡΡΟΘῈ 50 ΠΊΔΗΥ “σἰγαῤίος ἷῃ (6 ῬΓΌΡΕΓ 
Β6Ώ56 Οὗ 1Π6 ννοτά. δυθ-Ργονησθβ τηυδῖ 6 
τηοδηΐ ἴο Ὀ6 ἱηο]υάοά, ὁ’ ᾿αγίυβ Θπυπιοσγαῖοβ 
{υννοηΐγ-ῆγες δὲ Βεῃϊδίυη, δηὰ ἔνθ ΠΠ6 
ΟἹ ἢ]8 ἴοπιὶὸ δὲ ΝΆΚἢ5-:- ἢ υδίοιλ," (δάᾶγος, 
μδὲ σμῤ. Ὁ. 54.) 

8. απά «ἰερὲ, ΠῚ: ΎΒοΙο ἰ5 ἃ ψδηξ οὗ 
5111} ἰπ [86 ννΑῦ ἰῃ υνῃϊο [ἢ 6 ονθηΐβ ἃτῸ ἢοτα 
βίγυηρ τοροίῃοσ. ΝῸ γχϑάβϑοῃ ἰ8 ρίνοῃ ὙὮΥ 
[86 Ὀοάγ-υάγάβ δῃοιυϊὰ ργοροϑὲ {πεὶγ σοσὰ- 
Ρεϊίοη, δηά τποὶγ 5οσο] 15 ρἰδοθά ὑπάογ [Π 6 
Κιηρβ δῖ! ονν (υ. 8) 85 1 δὲ ννεῦα 511}}} 4βθθρ. 
]Ὀϑορι8, ΠΟΣῈ ΠΟΙ 556 ΠΥ, τηλκο5 [6 Κιησ 
ΘηΐΕΓ ἱπίο σοῃγνεγβδίίοη τ ἢ͵5 δἰἱοηάδηΐ, 
ἃ5 ἃ Τοϊοῦ ἔτοπη ναοῦ π685, δηὰ βυρρεϑβῖ 
[ῃ15 οοιμροξκίοη ἴο [Π6ηι. 

4. ἡῤγεε γομπρ π25.} Ἀδῖμοσ, “(6 (ἰσεα 
γουηρ πΊθη,᾽ οἱ τρεῖς νεανίσκοι. [1 18 ἀἰθῆςυς 
ἴο Τεοοηςῖϊα [πς τι56ὲ οὗἩ [6 ἴογτηῃ νεανίσκος, ἃ5 
ΔΡρΙἰεὰ ἴο Ζεγυδθαθεῖ, νυ οὖν ἰάεα8 οἵ 
Βιδίοσι δὶ ργοργιεῖγ. Ὑμδῖ 840] ββουϊὰ ὃςἊ 



Υ. 5---α4.} 

σνεγα οὗ τῆς ρυατγὰ τῆλι Κερί [δε [κἱρ 8 
Ὀοάγ, ϑρᾶκε οὴβ ἴο Δποῖδεγ ; 

ς εἰ ΘΥΘΙΥ͂ ομα οὗ υβ8 βρεϑᾶῖκ ἃ 
δεηΐεηςε : ἢς τῆδξ 5}4]1] ονεγοοῃηθ, 
δηὰ ψῆοϑβε βεηπΐεπος 85}4}] 8δθεπλ νυ βεῦ 
(ἤδη ἴῃς οἴδεῖβ, ὑπο ἢϊπὶ 81|4}} τῆς 
Κίηρ ᾿αῦῖυβ ρίνα ρτθδῖ ρ! 8) δηὰ ρτεαῖ 
τὨϊηρβ ἴῃ 1ὌΚΘη οὗ νἱςίουυ : 

6 Α58, ἴο ὲ οἰοτπεά ἴῃ ρυγρῖςο, ἴο 
ἀτίηκ ἰῃ ρο]ά, δῃὰ ἴο βἰδβερ ὑροη ρΌ]ά, 
ΔηΔ 4 οδαγίοι τῖτῃ Ὀγά]68 οἵὗὁἨ ροἱά, 
Δηἀ δὴ ᾿εδάτιγε οὔ ἔπε ]ἰπθη, δηά ἃ 
οΒδίη δῦουϊ Πἰβ8 πεςκ : 

7 Απὰά Βε 58}4]} 51: πεχὲ ἴο [λασγῖι8 
θεσδιιβα οὐ ἢῖ5 τυϊϑάοπι, δηά 5}14}1 Ὀ8 
οΔ]|1εἀ [ατγῖιιβ ἢἰ5 σοιιβίη, 

8 Απά τπδη δνεΎ οἠς ψτοῖς ἢἰβ 
βεηΐεξηςα, ϑ8ελὶεὰ 1, δηά ἰα!ἀ 1ξ υπάετ 
Κιηρ [λαγίυβ ἢΪ8 ρον ; 

Ι. ΕΒΌΒ.ΑΞΘ5. 111. 

9 Απά 5α]ά τῃδῖ, ἤδη τἢς Κίηρ; 18 
Γίβθη, 80η16 γ}7}}] σῖνα Ηἰπὶ τῃς ΓΈΏΡΒ ; 
δΔηά οὗ ψγῇοβα 8:46 (6 Κίηρ δῃά τῇς 
ἴγεα ῥιποαβ οὗ εγβία 53}2]} Ἰυάρε 
(δὲ 18 β8εηΐδθηος 8 ἴπ6 ννίβεβί, ἴο 
ἢἶπὶ 8}21}] τῆς νἱοΐοσγ ὃ6 ρίνεῃ, 48 νγᾶϑ 
Δρροϊηζεα, 

Ιο ΤῊς ἢγβϑὲ σοῖς, νίης ἰ8 τὴς 
βιγοηρεβῖ, 

11 ἼΤὮα βεοοπά ψτοῖς, ΤῊς Κίηρ 
18 ϑιΓοηραϑβῖ. 

12 ἼΠε {πϊτά σοῖς, ογγεη ἅγε 
ϑίγοηρεβῖ : δυῖ “ ἃῦονα 411] τῆϊηρβ 
Ὑτυτῇ Ὀολγεῖῃ ἀναγ τς νἱςοτγ. 

11 Νον νψ θη τῆς Κίῃρ νγᾶβ 
τίβθη Ὁρ,, ΤΠΘΥ ἴοοῖ {πεῖν νυ! ηρ8, δηά 
ἀεἰ!νεγεὰ τἢεπὶ ππῖο ἢΐπη, Δηα 80 ἢδ 
γοδλὰ τῃεπὶ: 

14. Απά βεπάϊηρ, ἰοσῃ ἢς ς4]εἀ 4]]} 

ΟὩ]ε ἃ νεανίας ἴῃ Αοῖἴβ ΥἱΪ. ς8 ἰ5. δι Ππ||6 ἴο 
ἴπ6 ροϊηῖ, Τα δεδὲ ἀσἔδιος οὗ ἰξ ψουϊὰ 
ῬεΥᾶΡρ8 ὃ6 ἴο τορασγὰ ἰξ δ8 ἃ γ] ἸΠ ΑΥῪ ἴοῖτη, 
ΞΞ 50] ἴεσβ, 85 ἴξ 15 ἔουπά ἰη Ῥοϊγθίυδ. 80 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ [6 “ γοιηρ τηθη,᾽ οἱ νεανίσκοι, οὗ 
Ματῖκ χιν. οι, 1 τὴ6 τεδάϊηρ θ6 φεηυΐηο; Ὀαυΐ 
ἢ 15 σεὐεςϊεὰ Ὀγ ὟΝ εβίοοϊξ δπὰ Ηοτί. 

δ. δὲ ἐδαὶ «ῥαϊϊ, δ΄. ΤὨϊ5 ἰΘ 4 στοησ 
αϊνισίοη οὗ [ἴῃς βοηΐθποθ, Τῇ 5θῆϑε 8 “Ἰεΐ 
ΘΔ ςἢ οὗ τυ. Ῥγορουηᾷὰ ἃ {πΠο5}8 {Πδὶ 5}}8}} ὕσε- 
τ]. ΤΠε νογὰ “ βοηΐθησο᾽ ἴὴ τῆς Α. .. ἰ5 
Βεσα υξοὰ ἔογ ἵἴνο ἀἰδεγεηῖ ννογάβ, λόγος δηὰ 
ῥῆμα, οὗ Ὡς (τς ἤχϑὶ ἀδηοῖοβ (ἢ 6 Ὀγοροϑβὶ- 
Ὥοηῃ ἴο 6 δηιποϊδίεα (5εε6 ὟΝ Δῃ}, νγῇο αυοῖοϑ 
4 Μδος. 1. 1), ἀπὰ ἴῃς βοοοηὰ ἴδ ἐἰὐεΐεῦε ΟΥὉ 
διξυτηεηΐ ἴῃ βιρροτί οὗ ἰϊ. 

Ἄγεαξ ἐδίπρ, ἐπ ἐοζεπ 9 ἱείογγ. δι,ΡΙΥ, 
“1 σγολί Ῥγ12Ζ65,7 ἐπινίκια α. 

6. 41:, 1ο δὲ εἰοἐδεά. 1 τ, “ ΒοΙΒ ἴο τγθᾶγ," 
ἄχος. ἘτιίΖϑοδο Π]υπίταἴε5 [Π 686 Ῥογϑίδη ρ]οσίθβ 
ἔγοτα ἴῃς Βοοῖβ οὗ ἴῃς Μδοσδῦβοβ; [6 ρυσρὶς 
ΤΟΌα ἔγοτῃ 1 Μάδςς. Χ. 20, ἀπά οἰϑενβογο, δηΐ 
(ῆ6 116 οὗ Ἰδατί 55 Κιηβϑίηδῃ ἔσοπλ υ. 89 οὗ 
[δῖ βάτηθ σῃδρῖοσ. ΕῸΣ ἴῃς ροϊάθη ἀσίηκίηρ- 
ΓὔΡ5 ΤΟΙΏΡ. τ Μάδςς. χὶ. 58. ὙΒῈ ““ Ποδάζγο 
οὗ Βηε ᾿ἴηθη,᾿" κίδαρις βυσσίνη, ἰ8 οἰϑεννῃογα 
υϑοά οὗ ἴπε ἄλγα οὗ (ῃς Ηἰρι Ῥχίοβδι (ΥΝ ἰϑά, 
χὶν. 12); 8116 (μ6 μανιάκης, οΥὁ σἰαῖη δδουξ 
ἴΠ6 ὩΘΟΚ, νγὸβ βοπΊοι π)68 56 ἴοσ [86 
γοξηβαρὰ ΟΥ Δηοῖ, σοῦ ὉΥ Οδυΐϊθ δηὰ 

ΕΓ5. 

7. εοἰσπ. ΟΚ, νής, “Κιηϑπηηδη. 
“ (ουπίη,᾽ {κὸ 15 ἀάκυη εν εομποδγίμις, σΆΤΩΘ 
ἴο πᾶν ἃ τίοσγε οχιοηάδὰ κἰσηϊβοδίοη. Οουηρ. 
1υκὸ 1. 58. 

8. ῥέε ΦΌΕΥ οπε, 5.1 [Ιἷῃ Ϊοβορῃυ8, 
ἀλὸγ τὲ Κίηρ [28 φίνθη πρῶ τὸ (6568, 
ΒΕ ζοῦθβϑ ἴο τοδί δἀραϊῃ. ὙΒθη, ἰπ ἴπ6 τπογῃ- 

ἷπῦ, δ6 σοηνοηθβ [8 οοὐτέ ἴο ΕΑΓ {δεῖν 
ΔΥσυχηεηῖβ.. 

9. “ογηε «υἱ}} σίυε δπἢ 1ἴἰ. “ ἘΠΕΥ ψ}} 
εἶνε Πϊπι,᾽" ἃ σοπγίοη ἰἀϊοτλ ἰῃ 6 Οτεοκ οὗ 
[με Ν. Τ. ΟομΡ. [ὁδὴ χυ. 6, ὅζα. ; ηὰ ὙΝΊΏοΥ, 
Ῥ. 544. 

97) «υδοιε εἰάε, 5.1 Μοτε 5ἰπρΙΥ, “ δηὰ 
δθουζ ᾿ΒοπΊΒΟΟνοΓ [Π6 ἰχίηρ... 888}} ἀδοϊά6.; 

δέ ἐῤγες ῥγίμμα "ἢ Ἐ, Ροϊηῖ8 οιἱἔ (παῖ 
Δοσοσάϊηρς ἴο ΕΖΓΔ Υἱῖ. 14 δηᾶ Ἐδϑίθοσ ἱ. 14 
[Π6γ6 ψνογα βεύθῃ “σου 56 |10Γ8᾽ ΟΥ̓ “ ὈΥΪΏΓ65 
ὙὩΟἢ δα ἴῃἢ6 Κίηρβ ἴδςς᾽ δ ἴῃ οουτί 
οὗ Ῥογϑία (ου ψῆϊοι σοιρ. Ηδτγοά. 111. 84), 
δηὰ ϑβιυρρεβίβ ἰμαξ ἴῃς τηρηϊίοη οὗ ἴζγχεα 
ΠΟΙΘ ΤΏΔΥ Πᾶνα Ὀδθη τηδάθς ΜῈ σείδγεησα ἴο 
ἴῃ ἴἢγες σοι ρει ΟΥ8. 

10-12. Α Ἰαγρεὲ Ὡυπιῦεῦ οὗ 5ς ἢ} ῥσορο- 
δἰὕοηβ, ἢ τὰ6 “ τεϑο τ] ο5᾽ οὗ {δμοπὶ 
(βἰχίγ-ϑἰὶχ βυςΐ ἴῃ 411), ῃΔΥ Ὅς 86θ ἴῃ [86 
νοῦ οὗ [ἢ Ρδουάο- Αγ βῖθαϑ οἡ [ἢ " Απῃοϊθηΐ 
Η!ἰβίοτυ οἵ ἴδ δερίυδρίητ᾽ (Επηρ. ἰγ. τό8 5), 
ῬΡ. 96-154. ΤΟΥ͂ ἅτὲ ἴπεσεὰ ργοροβαά ἴῃ {πε 
ἔοττη οὗ φυσϑίίοηβ ἴο [Π6 [Θνν]ϑἢ οἰ 6 Γ8, 85 [ΒΟΥ 
βαὶ δῖ ἰδδϊο, ρῃξ ΌγῪ Ῥιοϊδιηυ Ρμϊ δά ε]ρῆυ5. [ἢ 
[Π086 ἴῃ ἴπ6 ἴοχῖ ψοῦα στεραγάθα 458 δηϑΊΟΣΒ 
ἴο ἴμ6 φυεδίίοη “ δι 15 Ξἰσοηροϑβῖ"" [86 Ὺ 
γννου]ὰ Ὀδς γεΙῪ 5:0} ἴο [ποτη. 

12. δωξ αουε αἱ! ἐδίησε, ὦ ς.7ὺ Τῆς (τὰ 
ΔΌΡΘΑΙΞ ἴο ἢᾶνα ἃ ἀουδίε {Π65818 ἴο τηδί ἰδίῃ, 
1815 ἰηἰογίοετίηρ ΜΙ [ῃ6 βυπιπηεαγ. [ἢ 
Ἰοβορβυβ ἴπε ἢγϑβί ἰ5 οζεά ὈΥ ἴδε Κίηῃρ ψγδε- 
πο. τῖὴθ ἰβ (86 π5βἰσγοηροβῖ ; ἴῃς 586,οῃ, 
ψβοῖμοῦ [Π6 Κκίηρ 15 850; ἴῃ6 τϊγά, ἩὙΒεῖθον 
ὙΥΟΠΊΘη 8416 50, ΟΥὁἹΎ ΨΠΟΊΠΟΥ “ΤΟΓΟ (Π4η ἴΠ686 
(ΞΞδδῃ 8}} ἴμεϑε }) 18 ἐγ 1}. 

18. “δεῖν αυγἱεἴπ.. Ἐδῖδογ, κἴδε ντϊεηρ," 
οΓ' ἀοουπιεηῖ, Τδ6 ψνογὰ τγουρηουΐξ 15 ἴῃ 
τῆς 5ἰΠρΏΪΑΓ. 
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Ι, ΕΘΏΌΏΒ ΑΒ, 111Π..1ν. 

16 ργίποςβ οὗ Ρεγϑία δηά Μεάϊδ, δηά 
[86 ρονέγποῖβς δηά (6 ςδρίδίπβ, δηὰ 
τὰς ᾿ΙουοηΔη5, Δηά τ[ἢς ςἢϊεῖ οΒςοἴ8 ; 

Ι1ς Αηὰ 8δ4ῖ ἢϊπὶ ἄονγῃ ἰῃ τῃ6 
ἔγογαὶ βελῖ οὗ ἰυάρηιεπί ; ἂπὰ τἢς 
ὙΓΓΠρ8 νγογα γοδά Ὀεΐίογε {ἢ 6π]. 

16 Απά ἢε 5414, (.8]] τῆς γουηρ 
ἸΏ6η,) δηὰά {ΠῸΡ 5}4}} ἀδοίαγε {πεὶγ 
ΟΥ̓ 86ηΐθησαβ. 80 Π6γ ψγεῖα οδ]]θὰ, 
Δηἀ οληια ἰη. 

17 Απά ἢς 8414 υπῖο τδεπὶ, [)6- 
οἶδα ὑπῖο υ8 γοι πιϊπἁ σοηοογηίηρ, 
[6 ψητηρθΒ. ὙΠδη θέρη (ἢ ἢγϑῖ, 
ο Πλὰ βδροΐβθῃ οὐἩ [}6 βίγεηρτῃ οὗ 
ἍΙΠ6: 

18 Απά ἢε 5414 τῆι. Ο γε πιεῆ, 
ΠΟ οχοθθαϊηρ βίγοηρ 8 τίμα ἰ ἰξ 
σδυβεῖ 411} πλεη ἴο οὐγ τἢδί ἀγίηϊς ἰἴ: 

Ι9 [τ τρᾶκεῖ της τη οὗ τὰς 
Κίηρ; δῃά οὗ τὰς ἐδΊ οι 688 σἢ]] 4 το ὃς 
411} ομα ; οὗ τῆς θοπάπηδηῃ δηὰ οὗ [Ἂς 
[τεεηλδῃ. οὗ {πε ροοῦ τδη δηά οὔ τῃς 
ΤΩΝ : 

20 [ἴξτ τυὐγηοῖῃ α͵80 Ἐνεσγ τθουρῆῖ 
ἱπῖο 10] γ δηὰ ταί, 80 (Παΐ ἃ πηδῃ 
ΓΕΙ ΘΠ θογαίῃ Ποῖ Ποῦ βϑοσγονν ποῦ ἀεῦῖ : 

21 Απά 1 πηλκεῖ δνεῖν Πεατῖ 
Το, 80 [πδῖ ἃ σπδὴ τσειπεθεγοῖῃ 
ΠΕΙΒΟΓ Κίηρ Ποῦ ρονείπογ; δηπά ἴξ 
ΤΆ ΚΕ ἴο βρεᾶῖ 11} τὨϊηρβ ὉΥ τ] 18 : 

[ν. 15--- 3. 

22 Απά ψἤδη {Ποὺ ἅτε πη {δεῖγ 
σαρ8, {Πεγ ἰογρεῖ τῆεῖγ ἴονα Ὀοῖἢ ἴο 
ἔπεη ἀ8 δῃ Ὀγεζῆγεη, δηά ἃ {ππ|6 δίϊοσ 
ἄγαν οὐ βνγογάβ : 

23 Βυῖ ψθδη {ΠΕ ἅτε ἔτοηὶ ἴδε 
νδῖηα, (ΠΟΥ τεπηθρεῦ ποῖ ψῃδὲ {ΠῸῪ 
δανε ἄοπεο, 

24 Ο γε πιδη, ἰ5 ποῖ ψῖπα τΠς 
δίγοηρεβί, [Πδΐ επίοσςοι ἴο ἀο τδυκὺ 
Απά ψ ἤδη ᾿ς ἢδά 80 βροΐκεῃ, ἢς Πεἰά 
ἢϊ8 ρεᾶςδ. 

ΟΗΑΡΤΈῈΕ ἹΡ. 

1 7Άε ««ο»μά ἐἰεεζαγείΛ {δέ σα ξένρ. 13 
7Δλε ἐἀίγά, ἐλΦ χογες οἱ τυογιέῃ, 13 ἀπά 97 
φ, 41 7λὲ ἐλέγά ἐς ἡμαϊσεί ἐσ ἐξ τοὶ 
47 ακα οὐέαίνμείλ ἐρίζεγς ο77 ἐλέ μιν ἐο δεξζα 
ΤΣ 58 272 2γαξεοίά Οοά, ανπα' τἀξισεξα 

ἷς ὀγείλγερε τυλαξ ἀξ λἀαάὶ ἀθ». 

ΗῈΝ «ἂς ϑεσοηά, δὲ διαά 
βροζβη οὗ τῆ6 βίσεηρτῃ οὗ τῃς 

Κίηρ, δερϑῃ ἴο 547. 
2 Ο γε πιεη, ἀο ποῖ πιεη δχοεὶ ἴῃ 

βίγεηρτῃ, τμλῖ ᾿θΘΑΓ γυ]α ον 868 δηὰ " Οτ, α 
ΕΔΝΑ, 

παν. ἰληά, δηὰ ]] πὰ ἰη τῇσι ἢ 
4 Βυς γεὲ τῇς Κίηρ ἰδ πῖογε 

τη ΠΥ : ἔογ ἢς 5 ἰογά οὗ }} ῃεβε 
τΐηρ8) δΔηἀ ἤδῖῃ ἀοπιρίηίοῃ ονεγ ἴδηι ; 
δηά τ ηδθοενεσ με σοιηπηδπάςξιῃ {Πεπὶ 
ΠΟΥ ἀο. 

14. από ἐδε βουόγποῦς, (ο"..1] Ἀδῖδον, “Κ ΒοΙἢ 
δαῖΤΑΡΒ, δηὰ ρβεποσαὶβ,᾽ ἄς. ΤΠοτο ἰ5 0 

ΤΩΔΥῪ τεραγὰ ποτ 85 41} ἱποϊυάδα υηάδοῦ [ῃ6 
Ποδάϊηρ οὗ “ῥγηςο5 (μεγιστᾶνες) ΟΥ τοδρ- 

16. 4δε γογαὶ τεαὶ οὗ ἡμάφηιεπι.] 
τιστηρῳ. ΔὮΪ τεηάεῖβ [815 

17. δὲ “αἱά ὠρηο ἐδερι.}] ὍῊ15 15 [ἢ6 σεδλάϊηρ 
οὗ {πε ΑἸάϊπθ. Α Ὀεϊογ ἰοχῖ ἰ8, “δηὰ {ΠΕῪ 

τε. ΕῸΓ [}6 1άἸοπὶ 566 ηοΐδ Οἢ σ΄. 9. 

19. »ἰπά. διάνοιαν, ἴ!6 8άπι6ὸ ψογὰ ἃ9 15 

νυϊραῖς τοδάϊηρ υαπαηι, ἴον “οῃθ,᾽ 8 ἴῃ 4} 
ΡΓΟΔΌΙΕΥ ἃ οσοττυρίοη οὗ ὠπκαη:. 

ἴῃ δ οδα ῥΓόθεποθ Β6 ΙΏΔΥ 6. |΄ϑθρῆυβ 
Εἶνεβ 88 δὴ εηιϊναϊθηΐ ἀναισθήτους ἀπεργάζε- 

ὃγ ἐαἰεη..} ἘΠΡΒΕΥ Ἐχρίαϊηθὰ ὉῪ ΝΥ 88], 
“ὁ (ρ 1Ἀ}}κ 1 κε ἃ πη] οηδισε ἢ (α΄ οὐ ἐν Με οπεπ 

ΔΙΈϊο]Ὲ τῖῖ [686 ΘΘΥΘΓΔΙ [ΘΙ ἸΏ8, 50 (πδὶ ννὸ 

ηδῖθ8, 

ὃν Ἰμ 
- »ηγι67., “' ΘΟΌΠΟΙ]-οΠδιη θεν. 

βδἰὰ υπΐο [Ὠοτῃ;" 2.5. [ὴ6 ΟΥ̓ΔΘΙ ννᾶ8 ρίνθη 

τεηδογεοά “που ἰὴ ἴΠ6 Ὡθχὶ νοῦβο. ΤΟ 

4]. γενιοριδεγεῖφ, ("5.10 ΤΒαῖ 5, δε ἕοσγρεῖβ 

ται) “1 τοπάοσβ [ἴθ ὑποοηβοιουβ οὗ" ὅζα. 

δεε4ε)ὴ. ὝΜΕεΙε ἰ6 ἃ νεΐῃ οὗ Βυτϊηουγ ἴῃ ἴδ6 

ἀοδουρύοηῃ μέσο, ἴο το τὰ ταῖρῃς δηάᾶ ἃ 
Ῥάγ4116] ἴῃ (86 ϑοοί 58} ροεῖ, Ὀὰζ νυϑῖς ἢ 889 
ὯΟ ρίδος ἴῃ [ἢς βἴοσῃ ρογίγαγαὶ οὗ Ρσον. χχιὶ. 
29--3ς, ΟΥ ΘΥΘῺ ἴῃ ἴΠ6Ὸ λοσε το οσδηξ πηλχίπιβ 
οἵ Εςο]υβ. ΧΧΧΙ. 2ς--321. 

48. «ευὐδεη δὲν γε ὕγορι.) Α θοϊῖοῦ σοδάϊην 
8 ὅταν . . . ἐγερθῶσιν, “ ΜΏΘΩ {Β6Υ Βᾶνὲ 
νακοὰ δΌμα ἢ {Βεῖγ ἀγυηκοη δυο Υ (τονε 
Ἡρείπεοδίαγε, Ἐ.). Ἰοβερῆ 4150 γοργοϑοηῖδ 
1βοτι 458 8ἰθερίης οὔ [᾿ς εἰες(5 οὗ [ΠεὶΓ νἱδο. 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 
Ὡ. 40 ποῖ πη, 5.7 οδορδιβ οχραηαᾶς [δ 6 

ύζυμηοηῖ δηά τλο5 ἴξ οἰθᾶσοσ. Βεβο]ά [δ6 
ΒΊΨΑΥ ἰμδὶ τηθη δχογοῖϑα οὐοῦ ἰδηὰ δηὰ 568! 
ΤὨς Κιηρβ5 δ ρίγα 15 ΟΥ̓ΟΣ ἐδ. “ ἈΘξΕ5 ἴἢ 
ρϑοβ ἱπιρεγίυπι ε5ϊ. Τῆς ψογάβ “ἴῃδὲ Ὀδὰγ 
τυ]. βῃουϊὰ ταῖμεῦ θ6 “ἰῃ Ὀεασίηρ συ ]6," 
ἴῃογα Ὀεοίηζ 20 ΔΙΈςΪΟ. 

8. 97) αἱ! 1δέε ἐδίπρ:.77 ΤὨΪΒ τοηδεσίην 15 
ἄυδ ἴο ἴῃ6 πάντων οὗ ἴῃς ΑἸάΐηο, δυῖ 1 5ρο1}8 
[86 ςοηποοίίΐοη, ὍΒο σῖσῃϊ τοδάϊηρ 18 αὐτῶν, 
Ξε "δ ἰ5 Ἰογὰ οὗ [πὶ (}.. οὗ τη). 80 δὲ 
[δ εηὰ οὗ {Π6 νεῖϑβο, ἕοσ “ΠΟῪ ἀο " (ποιοῦσι) 
ἰξ δδουϊὰ Ὀὲ “ΠΟΥ ΟὟΘΥῪ ἢ (ὑπακούουσὼ). 



νυν. 4-17.} 

4 Ιξ δε διά τῆεπιὶ πιᾶκε ὑγᾶγ τῇς 
οὔς δρδϊηβί ἴῃ οἵδοῦ, [Π6Υ 60 1 : 1 
ἢς 86επὰ τΠδπλ οὐ ἀρδηϑῖ [ἢ ΘΠ ΘΠ, 168. 
{ΠεΥ ρο. δηά Ὀγεαὰκ ἀοννῃ πιουπίδίηβ, 
τυ Δ 115, Δα τούνϑσβ. 

ς ΤΕΥ 5147 δηὰ δῖε ϑἰδίπ, δηά 
(γάπβρτεβθ ποῖ τῆς Κίπρ᾿β σοιητηδηά- 
τηεηῖ : [ἢ τῇεγ ρεῖ τῆς νἱοΐογγ, ΓΠ6Υ 
δυηρ 411} το τῆς Κίηρ, 248 ννὲ}} τῆς 
8ρ0 1], 45 411 τ] ρβ εἾβ6. 

6 1, ἸΚενγῖβε ἔογ τποβα τπδῖ γα πὸ 
801416Γ5. δηὰ ἤᾶνα ποῖ ἴο ἐο τὶ 
γγΑγ5) δι υ86 ΠυΒΡΔΠαγΥ, ἤθη {ΠΥ 
πᾶνε γΓεαρεά δρδίη παῖ ΒΟ {ΠΕῪ 
᾿ιλά βονχζῃ, πε Ὀγπρ ἴὸ ἴο τπ6 Κίηρ;, 
πὰ ςοπιροὶ οὔθ Δποῖμοῦ ἴο ΡΔΥ {Γ|- 
Ὀυΐε υπηῖο [ἢ Κίηρ. 

7 Απά γεῖ ἢ 15 θυῖ οης πηδῃ : ἰΐ 
᾿ς σοπιπηδηά ἴο ΚΙ], (ἢδγ ΚΙ]; 1 Βα 
ςοπηπηδηἀ ἴο βρᾶῦθ, ΠΟΥ 8ρᾶΓα ; 

8 1 ἢς Πσοπητηδηά ἴο δῃλϊῖε, {ΠΕῪ 
δηηϊζε  ᾿Ε ἢς Τσοπιπιληά ἴο λα ἀθ- 
δοϊδίε, {ΠῈῪ τπᾶκε ἀεϑοϊδίε ; ἴξ ἢς 
ςογηπηδηά ἴο δι]. {ΠῈγ δι]4 ; 

9 1 ἴδ ςοπιπηδηά ἴο οὐυϊ ἀονπ, 
{ΠΕΥ οὐ ἀἄοτνῃ ; ἱξ ἢ σοϊῃτηληά ἴο 
Ρἰδηῖ, {Π6Υ ρἰδηῖ, 

10 80 8}]] ἢΠ΄5 ρεορὶε δηὰ ἢϊβ δγῃγ 168 

4. ὀγεαξ ἐοαυη »πουπίαῖ. Ὑ86 ψογὰ σθη- 
ἀετεα “Ὀγοαῖς ἀν," κατεργάζονται (ε»ιο- 
δέειμσ, Ν Ὰ]Ρ.), ἀ065 Ποῖ δθεπὶ γΟΓῪ δρργορτίαϊθ 
ἴο "ποωπαίπσ. Βυΐῖ 1 6 ῬΡΓΟΌΔΌΪ πιραηΐ ἴο 
ΔΡΡΪΥ ΟΥ̓ ἃ κΚιηὰ οὗ Ζευρπηα ἴο 4]} [86 ἴῆγος 
Οδ)εοῖβ ϑβϑροκθὴ οὗ. Τα ϑυοσοοβϑὶνς ᾿ἰη68 οὗ 
ἀεΐξηοςο,---τηουηϊλη-σΠδίηβ, υν4}15, ἴοννοῖβ,-- 
4}1} ἅτε ἰογοβὰ ΟΥ̓ [6 ἰηνδάϊηρ ΔΣΤΩΥ. 

δ. α: «υεἱ! ἐδε “ῥοὶ!, ἢ Μοτε Ἰζογα γ: 
“ἐ χὰ {Βεγ ὑτίηρ 8}} ἴο (δ Κίηρ, 1 1Π6Ὺ γαίῃ ἃ 
ν]ςίοΙΥ, δά 1 ΠΟΥ τα ἃ ταϊὰ (ἐὰν προνο- 
μεύσωσι), ἀπὰ 8}] εἶπε (ἰπ |1Κ6 πηδηηοσ). 

Θ. εο»ιρεῖ ὁοπε αποδογ.) ὙΠΕΓΟ 8 ἃ ἄθορ 
γεΐη οὗ ̓ ἸΓΟΩΥ ἴῃ (1383. ΕῸΥ ἴἢ6 ψΒο]ε ἀδβοσρ- 
Ὀοῃ, σΟΠΊΡΑΓΕ 1 ϑά1η. Υἱῖϊ. 11--18.Ψ 

8. ΤΙ δὲ εονμμαμπά, 6 ὙΒὲε Οτεεὶς [δ5 
τοῦτα ἀθβοσρῖνε ροννεῦ: εἶπε πατάξαι, τύπ- 
τουσιν, κτὰ. “ἨΗΦ κῖνεβ [Π6 ποζγὰ ἴο 5πι|ϊῖο : 
ΠΟΥ 5ἴσκο," ἄς. 80 8}1} [πγουκὴ [Π6 τογϑβα. 
Οοιηρᾶζο ἴδ (δηζυσίοη᾽ Β δηϑινοσ, Μδἷί. υἱ]]. 9. 

10. δὲ ἤείδ, 6 Ἐδίδποσ, “ ἢς ΒΙπη56 1 γὸ- 
απο ἢ :ἢἢ τ[Π6 οτεαῖ ροϊθηϊδία Ὠἰπι86}} (αὐτός, 
͵ρ46) 15 δῖ ἃ Ὀδηαιεῖ. 

18. «ὐδὸο δα “ροζεη. Ἐλδίμοσ, 80 5ρακο.ἢ 

ἐδίς «υας Ζογοδαδε. [Ι{ ν}}} θ6 ποςρά ἰῃ 
Δί ἃ Ῥαγοηςοζίοδὶ Τ ΔΉΠΟΥ [18 18 ἱπΠΈΤΟ- 
ἀυςεά. ὍΤῆε δρεάκοῦ μ85 ηοὶ ὑθδθη τηθη!οποὰ 

Ι. ΕΘΏΒ.ΑΘ. ΙΝ. 

ΟΡΕΥ ἢίπὶ : ΓΈ Παγπιογε ἢ ᾿ἰεῖἢ ἀοτνη, 
ἢε εδίει ἢ δηὰ ἀγίη κεῖ, ἀπά τακοῖῃ 
ἢ8 Γαϑβῖ: 

11 Απά {ἢεϑὲ ἵκθαὲρ σαῖς ἢ τουηά 

δῖ 

δδῦουΐϊ πὶ) ΠΕΙΠΕΓ ᾿ΙΏΔΥ͂ ΔΠΩΥ͂ ΟὨΕ [ Οτ, “αν. 
ἀεραγῖ, δληά ἀο ἢ8 οὐγὴ διι81Π 688. 
ΠΟΙ 6Γ ἀἰβοῦαν ἘΠαΥ ἢἰπὶ ἴῃ ἀπν {Ππρ. 

12 Ο γα πιεης πον 5μου]ὰ ποῖ (ἢ 
Κίηρ ες πιὶρμείεβϑῖ, νυ ἤθη ἰῃ δυς ἢ 8οτῖ 
ἢς ἰ5 οδεγεάϊ Απά πε δμοϊά ἢ 8 
τοηριΕ. 

12 ΦἼ Ποη τῆς τπϊγά, σψτῆο Βιδά 
ΒροΚβη οὗ νοϊῆδη, δηά οὗ τῆς {γυτῃ. ἢ 
(118 ννᾶ8 Ζογοθδθε]) θερᾶη ἴο 8ρεᾶᾷκ. 

14. Ο γε πιϑη, ἰζ ἰ8β ποῖ ἴῃς ρτοδῖ 
Κίπρ, ποῖ τῆ6 τυτυάς οὗ πιεῃ. 
ΠΕοΙΈΠοΥ 18 ἴἃ τνῖη6,) τπαῖ | ἘΧοα] 6 (ἢ ; 1 Ηεδ. ἐς 
ΨὮο ἰ8 ἴἃ τῆεη δὲ συ] εἢ} ἤδη], ΟΓ 
Βα (ες Ἰογάβῃιρ ονεῦ τἢδηὶ ἅτε 
{ΠΕΥ ποῖ ψοπΊεῃ αὶ 

Ις ῬΝοπιθη ἤᾶνα Ὀογης τῃ6 Κίηρ 
δηὰ 411 τῆς ρεορὶα ἔμδαῖ δεᾶγ συ ὶα ὉῪ 
868 δηά Ἰδηά. 

16 νεη οὗ τπεπὶ σᾶπια {ΠΕΥ : δηὰ 
{ΠΕΥ πουτϑηθὰ τπ6 πὶ ἃρ τῆαϊ ρἰδηϊτεα 
[ῃ6 ν᾽ πεγαγά5, ἔτοῦι ἤεηος [ἢ6 ψίης 
ςοπηεῖῃ. 

17 ἼΠΕ686 4180 τηλῖζα ραγπηδηῖβ ἴὺγ 

ΌΥ πδπιῈ Ὀεΐογε, ὨΟΓ 15 μ6 δραίη, {Π] ἴῃ6 δηὰ οὗ 
[86 δοοουηΐ (ν. 5), δηὰ {πεγὰ ἴοο (6 Ιἀδης- 
βοφίίοη οὗὁἨ δϊπὶ τὰ οὔθ οὗ ἴῃς ἀἰδοἸδι 615 
ΠΟΠΊ68 ἴῃ 85 ἃ Κἰπὰ οὗ ΔΝ τ Βουρῆῖ. 

14. ἐς ποί, "1 ὙΜΒ6Ὲ δεηΐθηοα 15 ἴῃ - 
ἰοστοραῖΐνα : “δ ποῖ [Π6 Κίηρ ρμτοαῖ, δηὰ 
τηδηκιηὰ τΔΩΥ, δηὰ σἱὴθ τηϊρῃίγὶ ΨΏο 
[ἤδη ἰ8 Βα (παῖ, ἄς. ΤῊς ΑἸάϊης, ἃ9 ννο]} 
8ἃ8 ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓ ἶο4] οαἀϊίοηβ, μὰ5 οὐ μέγας ὁ 
βασιλεύς; ποῖ, 48 ἴΠ6 (ΓΔηΒΙΔΙΟΥ ΔΡΡεδῖβ ἴο 
αν γσεδά, ὁ ας β. Τα πιᾶγρίηδὶ σὸ- 
ἔδγθηςο “ Ηθδ.᾽ 15 4150 ἃ 5110 Ὸσ "" Οσεεκ. 

16. δε» δαὶ, "5.7 Ἀδίδογ, “1ὴ6 ῥ᾽ δηΐοῦβ 
φ οἵ [δὲ νἱπεγαγάβ ἐπεπιβοῖνοβ ἢ (αὐτούς). 

17. »παλε ψαγηιεη..} ποιοῦσι τὰς στολὰς, 
11. τηακο τῆς τοῦεθβ οὗ τηθη,᾽ τὸ “Ἰοηξ 
οἸοτ ς᾽ οὗ Μαγῖκ χὶἹ 38. [ἰ ϑϑοπβ πδίυγαὶ 
ἴο τείεγ ἴο Ῥσον. χχχὶ. 22, 24, 433 ἙΟδυτγίοη 
ἄοο5, ἴῃ 1 γδίοη οὗἉ [18. Απὰ γεῖ, 45 ἰδς 
τρλκίηρ οὗἨ οἰοιδίης 15 4 βογνίςθ, οὔ δεῖ οὗ 
ταϊηϊΞιγατίοῃ, 6 τη ο οὗ [ἴ φΟΠπΊ65 ἢ δοπιθ- 
νν δῖ 5 ὨΡΌΪΑΓΙΥ ἰῃ [6 πιάβϑὲ οὗ δὴ δηυπιογα- 
(ἰοη οὔ ἴΠ6 γᾶν ἴῃ ννῃϊοἢ ννοπΊθη ἤᾶνα ἸΏΟΤΕ 
ῬονΕΓ δηὰ β]οσυ ἴδῃ πε. Οουϊὰ [Πα ννογἀ8 
τῆθδῃ “οδιι56 [6 Ὄχρεάπἰοη8 ῸΓ τηθη.ἢ 
(Ακίηρ στολὰς ἴῃ ἴΠ6 56η56 1 [45 ἴῃ ΘΑΥ] ΟΣ 
Οτοεκὶ Τὴ ψουϊὰ δυὶϊς ἴῃ6 οὑνίουβ Γα- 
ἔεσεῃος ἴο 1) 6 }|8ἢ ἴῃ οὖ. 24; 88, ἴο 4 Οτεοῖ 

97,,“»γεεξ. 
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ΘΠ ; ἴἢ686 ὈΓΠρ ΟΙΟΥΥ υηΐο τηδῃ ; 
δηά πους νγοπλεη σδηποῖ τδη θε. 

18 Ὑελ, ληά 1 πιδὴ ἢλνε ραϊπεγεὰ 
τορεῖβογ ἀμ Δηά 5:] ναῦν. ΟΓ ΔΠΥ͂ οἴδιεγ 
ξοοάϊγ τἰϊηρ, ἀο {πεὺ ποῖ ἶονε ἃ 
γοηδη ΜΉΘ ἰδ ΠΟΠΊΟΪΥ ἴῃ ἔδνουΓ 
ΔηἋ Ὀεδιγ ἢ 
τ Απά ἰετείηρ; 411 τῆοβε τϊηρβ ρο, 

ἀο τῆεγ ποῖ ρᾷρε, δηά ἐνεη στ ορθη 
τοι ἢ χ {Πεὶγ ἐγεβ ἔλϑε οἡ ἢεγ; δηά 
ἢανα ποῖ 4}1} πηδῆ τῆογα ἀεβῖσα ὑπο 
ΒΕΓ ἴδῃ υπίο βιϊνεῦ οὔ ροϊά, οἵ ΔῃΥ͂ 
δοοῦϊγ τπΐηρ δ ϑοενογὶ 

20 4Α πιδη ᾿ἰελνεῖῃ ἢ8 οὐχ ἔλῖΠεῦ 
(δὲ Ὀγοιυρῆς Ὠΐπλ Ὁρ, δηά ἢϊ8 οὐ 
σουπίγγ, Δη4 οἸεανοῖι υηΐο ἢϊ8 τῖξε. 

21 ἢδς 5ςκεῖ ποῖ ἴο βρεηά ἢϊ8 
δ νὰ ἢἷ8. νυέδ., δηά σεπγειιδεγεῖῃ 
ποῖα δῆτ, ΠΟΙ πιοῖδμοῖ, ΠΟΓ 
ςΟυπίΓΥ. 

22 Ϊ 18:18 480 γε πγιϑβὲ κηον τἢδὶ 
νοπΊθη ἢανα ἀοπληΐοῃ ονοσ γοῖ : ἀο 

πλϊπὰ, [ἃ τουϊὰ γος 8}} Ηδεΐοη οὗ Ττου. Βυΐ 
} Οδερδ8 1ηἴοΓργεῖβ 1 οὐ ο]οτἰηρ, -τὰς ἐσθῆτας 
ὑφαίνουσιν ἡμῖν, Ξκιλοοἴπίης [6 ὙΨΑΥ ἴον ψνῆδῖ 
6 966 15 ἴο μάνα [εἴ δὴ δῦσγιρι {Π]υδιταϊίου, 
ὃγ ἢγϑβὶ βαγίηρ [πδὶ ἴπεγα 15 ἡοίἴηρ τυ ἢ γα 
ἀο ποῖ ονε ἴο (δε. 80 [ες ΟἹὰ 1, ,δἴϊη [89 
“σεσζε5, (που [ἢς Νυϊραΐς τεϊδιης ἢ ς οὐ ηδὶ] 
ψοχά, σΤοἶα:. 

18. 4ο δὲν ποὲ ἰους.}ὺ ΤῊ Ὁ] τὰς 
τολάϊηρ οὐχὶ ἀγαπῶσι. Α Ὀδεϊετ-5Ξυρροτίοά 
ΟἿΘ 15 καὶ ἴδωσι, ἴΠι15 πηακίηρς ἴῃ6 586 σοῦ- 
ηυουβϑ: “δηὰ [ξ (ΠΟΥ 566 ἃ Μοιηδῃ, ἔϑῖσ ἴῃ 
ἕοστη, ἄς. Το “ δηά  δἱ ἴῃς δερίπηίηρ οὗ 
“Ὁ. το ψουϊὰ [Βοη Ὀὲ οπκἰἰεά. 

19. χαρε.1 Οοπιρ. νυ. 31. ΤΒο ψοσά μετὰ 
ὑδοὰ 1 ἴΠ6 οτἱρίηδὶ, ἐκκέχηναν, 15 ὈΟΓΒΔΡ5 
ποῖ ἰουηά οἰβενβογο. ΝΕΙῸΣ ἐκχαίνω ΠΟΓ 
ἐκχάσκω 158 τεςορηϊβοα ὈΥ [,. Δηὰ 85... ΚΝ 88] 
Εἶνεβ ἃ Ῥγεδεηΐ ἐκχαίνω, Γείοττίηρ ἴο 1 υςίλη, 
“Τιηοη;, ὃ 21, δηὰ Απδογ. " Οδσι.᾽ χσχίϊ. 12. 
Βυΐ ἴῃ Ὀοῖὰ [686 ραββᾶροβ ἰξ 15 [ὴ6 βἰπιρὶα 
ΡαΓΕς. κεχηνότες ΜὮΪΟΝ ἰ5 υϑο. ΤΒΘ ἔοττῃ οὗ 
ἴῃς τοιτηϊηδίίοη 15 {Πυϑιγαίοὰ ΌὉΥ ΨΝΊΩεΣσ, Ρ. 88. 

21. Ηε “ἰἰοζείδ ποῖ, ϑ ε.}ὺ ΤὨΪ5 τεπάογίηρ 
8665 ὈΠΟΔΙ δὰ ἴοσ. Τὰ Οεπονὰ Νογξίοη 
[ι25, ΠΊΟΓΕ 5 ΠἸΡΪΥ, “δηὰ ἴογ [6 τοϊζδη δὲ 
ἡεορασγάδιῃ μῖ5 16. 1, ΥᾺ γ ἰξ 18: “δηὰ 
δίοηρ σῖῖἢ ἢἷ5 ννἱδ δα ρίνοι ἢ ὑρ ἴπ6 σβοβί,» 
καὶ μετὰ τῆς γυναικὸς κτλ. Ὑδδῖ 8, 485 
ὮὯγ. Βί55611 οχρὶδίῃβ ἰΐ, ἢς σεχηδὶπβ ΟΥ̓ 8158 υνἱδ 
111} ἀεαῖμ. Τῆς σἤδηρο οὗ [6 ννογά “ ννοσηδῃ 
ἴο “ νυἱῖε " 15 ἀν κυνασὰ (16 Οτεεὶς ψογὰ Βεϊης 
[8 βαιθ), θυϊ ΡΕΓΠαΡ5 ππανοϊ 8016. 
22. 1ο ἐδε «υογνιαπ.)] ἈΔΙμοΣ, “ἴο γουγ 

ψυῖν 5," ταῖς γυναιξί, ΡΪ. 

[ν. 18--29. 

ε ποῖ ἰδθουγ ἀπά [01], Δη4 ρίνε δηά 
ἐπῆν 411 το τς τσοπηδῇ ἡ 

232 Ὗδελ. ἃ τηδῃ τίει ἢ ἢ8 βνγοσζά, 
Δη4 ροείῃ ἢ18 ὙΨΔΥ͂ ἴο τοῦ δηά ἴο 8ῖ6δὶ, 
ἴο 8411 προη τῃς 864 δῃά τροῃ ΓΙνΟΙΒ ; 

24. Απά ἰοοΐκεῖδ ὕροη ἃ ]ΐοη, δηά 
ὉΘΙἢ ἴῃ τὴς ἀλικηεβ8; δηα ἤδη ἢ6 
Δἴ} βἴοϊεη, 8ροὶ]εά, δηά γοῦδεά, δες 

ὈΠΠΡΕΙΝ ἴξ ἴο ἢ ἰονθ. 
ὡς ὉΝΒοιείοσε ἃ πᾶη ἰονεῖῃ [18 

νυῖς δεζίεγ ἤδη ἔΔΙΠΟΓ ΟΥ̓ τηοῖθογ. 
26 Ὗε8, τδηγ ἴδογε θ6Ὲ τῆδι Βανς 

ἔγαη οὐ οὔ {πεὶγ νυν ἔοσγ ψόγλδη, δ ἃ 1 Οτ, 
Ὀεςοπης 8εγνδηῖβϑ ἔογ {Π6ἰγ 88 κ68. 

27 Μάδῃγ αἷ8ο ἤανα ρεβῃθά, δᾶνα 
ετγοά, δηὰ βἰπηβά, ἔοσ ὑνψοπλθη. 

28 Απάὰ πον ἀο γε ποῖ δοεΐϊενε 
τοὶ ἰδ ποῖ τῆ6 Κίηρ ρστοαῖ ἰῃ ἢ15 
Ρονγεγ ἡ ἀο ποῖ 41} γερίοῃβ ἔδασ ἴο 
τους ἢΐπ αὶ 

29 Ὗξεῖ ἀἰά 1 5εε Πῖπὶ δηά Αρᾶπιε 
τἢς Κιπρ᾿β σοπουδίης, τς ἀδλυρῆζον οὗ 

28. 10 “αἱ ροη 1δὲ “«α.}Ὶ εἰς τὴν θάλασσαν 
πλεῖν. [Ιἰ 158 ἀἰῆςυς ἴο Ὀοϊΐενα τ[δδί ἐπὶ τὴν 
κ᾿ τ. λ., ἴῃς τελάϊηρ οἵ Α]ά, ἀηά ϑοτης ἱπέεσίοσ 
Μ955., 5. ποῖ ἴδ σιρῆϊ οπθ ἤογο. ἍΔΕ] εῖνοβ 
Χεη. “Ηε]]. ν᾿ σ᾿, 16 (ϑου!ὰ ὃς ν΄ Σ, 6) ἃ5 δῃ 
ἰπβίδῃςε οὗ πλεῖν εἰς, Ὀυΐϊ [δα 18 ΤΊ ΤΕΥ ἴδ 
ΠΟΙ ΠΟ υϑᾶρα Οὗ εἰς ψ τ (6 ὨΔηὶς οὗ ἃ ἴονπι. 
Τεδομοὰ ὉΥ͂ 568. 

24. Ἰοοξείδ ρὸν α ἰομ] ἘἈδίδεσ, “το 
ἸΙοη," τὸν λέοντα. ΒΥ “ἰοοκοῖβ υροῦ,} 
θεωρεῖ, 15 τιραηΐ “Ρᾶ4Ζε8 υπάϊϑιπαγεά ρου, 
κα ἩογδοἊβ “αυἱ τες 5 οςι}}}8. .. νἱ το" 
ΤἼ6 τοίουοηςθ βθοη8 ἴο Ὀ6, ἰῃ ρΡαγί αἱ ἰεδϑί, ἴο 
{δε βἴοιγ οὗ ϑαπιβοῃ, [υὰξ. ΧΙν. 5 “44.; Ὀυῖ 1 
ΤΑΥ͂ αἰϑὸ ὃς ἴδίζθῃ 45 ἃ ζοῦνεγβα ρισΐυγε ἴο 
(Παῖ ἴῃ Ῥτον. χχίϊ. 13: “"Ὑἢς οἰυφραγὰ 58 ἴα, 
ΎΤΒοΓΟ ἰ5 ἃ Ἰίοη ψἱϊπουῖΐ, 1 5384}1 Ὀς 58ἰδίη ἴῃ τὰς 
βίγθοίβ.; 

426. δαυε γωπ ομΐ, 49"..71 8ε6ε [86 τηδγρίη, 
ῬΟΥΏΔΡΒ “αν τόν αἰκδισαςίϊεα ἰη {ποῖγ 
τηϊη 9" ψουϊὰ Ὀ6 4 οἰοϑοσ σεηάογίηρ. ΤΟ 
δα άϊτιοπαὶ ἰγαὶξ οὗ “" Ὀδοοπιηρ σἰασυες ἢ ϑεοτηϑ 
Αραϊῃ ἴο ἰηάϊοδῖα ϑαῃηδοη. “Εοσ, ἴπ [δ]5 
ΟΥ56, ΤὩ6ΔΏ5 5(ὙἸΓ ΕΥ̓ “Οἡ δἼοοουηΐ οὗ" ποξ 
ΦοΥ 1η6 846 οὗ" ψβῖο πψουϊὰ θεῖον κυϊ 
δυο ἢ τὰ ἜΧΔΙΊΡΪῈ 45 [δὶ οὗ [Δοοῦ 5εννίης ἔῸΣ 

28, 20 ἰομεϑ. ὙΤὨδῖ ἰ5, “ ἴο πιοάἀ]ς τ," 
ἃ8 ἴῃ 5. ον. 1ς: “" Τομο ποῖ τῦϊηδ 
δῃὰ ἀο ΠΥ ΡτορΒοῖβ ῃ0 Βαγῃ.ἢ 

49. ἐδ 1 :ε.}0 ἭΜοτε εχδοῖϊγ, “1 νᾶδ 
νγαϊοίηρ,» 6] νγ͵ὰβ ἃ 5ρεοίδίοσ οὐ" ἐθεώρουν, 
[ἢε ννοτὰ υβοά ἰῃ 1ὺὑκὸ χ. 18, ΜὨΙΓΘὮ 15 πιλάς 
τους ἢ τοτα ὀχργοϑϑῖνα ὈΥ [(Πδΐ γσοηάοσίηρ. 

Ζποιῦκ 
ἐσεβένει 



ν. 30---20.] 

"Πρὸ, τὰς δάπλίγδθ]ς ' Βατίδςυβ, ϑβἰξείηρ δ 
καρ» ἴῃς τρις Βδηά οὔ ἴῃς Κίηρ, 
πα 40 Απά τακίηρ, τῆ6. ογονγῃ ἤτοι Τίσι: 
“- ςῆς Κιηρ᾽᾿β Πελά, δηά βοϑι(ίηρ ἴξ ὑὉροῦ 

ΠΟΙ οὟη Μιολὰ : ες 4150 βἴγιις κ {πς 
Κἴηρ τ μον ἰες μδηά. 

ῶ 21: Απᾶ γεῖ "ίογ 4}} τἢϊ8 ἴπ6 Κίηρ 
ραρεά δηὰ ραζεά ὕροὴ μοῦ ἢ ορθη 
τποιἢ : [Ε 5886 ἰδιρῃμαὰ προη Πίηι, ἢ6 
ἰλυρῃεὰ 4150: δυῖ ἰξ 886 ἰοοῖς ΔηγΥ 
ἀϊβρίεδϑιγε δὲ ἢΐη, ἴῃς Κίηρ' νγᾶβ [δίη 

ἊΝ τὸ ἤδζίεγ, τπδῖ 886 τηῖρῃξ "δε τεσοη- 
κὐὶ λώς. ΟἸἸςἀ το Ἀἷπὶ Δρδίη. 

22 Ο γε πίε, πον οδη ἰξ ὃς δυῖ 
ΨΟΠΊΘΩ 5δοι]ἀ δε 5ίτοηρ, 8δοίηρ {ΠΟΥ 
ὧο τῆ ὃ 

23 Ἴ εη [δε Κίηρ δηἀ (Π6 ῥγηςα8 
ἰοοκεά οὔς ὑροὴ ἃποῖμεγ: 80 [6 
δερδῃ ἴο βρεαῖ οὗ τῆς (γυτῃ, 

244 Ο γε πιδη, ἃ16 ποῖ ψοιηθη 
δίτοηρ ὃ ρτελὶ ἰ5 ἴπ6 δδγῖδ, Πρ 18 
(ἢς ἤδάνεη, δ ἰ8 τὴς βϑ0η ἴῃ ἢἰ8 

Ι. ΕΘΒΌΒ ΑΚ. 1Υ. 

σΟΙΓ86, [ὉΓ ἢδ σοιῃραβϑεῖῇ ἴῃ 6 πεανθη8 
τουπά «δουΐ, Δηὰ ἐεζομεῖῃ Π8 σουΐβα 
ἀρϑίῃ ἴο ἢἰ5 ονγῃ ρίδοβ ἰη οὴς ἄδυ. 

25 185 Π6 ποῖ ργεδῖ παῖ σᾶ κεῖῃ 
{Πε86 Ἐπίηρβὶ τπειείοσε ρτεαΐ 8 τῆς 
τγυτἢ, ΔΠ4 βίγοηρεγ [ἤδη 4] {πη ρ8. 
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26 ΑἹ] τἢς φαγί " Δ] ἢ} ἀροη τῆς "ΟΣ 
ἔγυῖῃ. δηά τῆς ἢεξανθῃ Ὁ] ββαῖὶ ἴξ : 41] ζζε ἐσμέα, 
ΜΟΓΚ8 δηδῖε δηά τγειαθ]ε δὲ ἴτ, δηά ἀκ: 
ΜΠ 1 15 πὸ υπτρῃίεδοιι8 τῆϊηρ, 

47 Νίηε 185 ψιοκεά, τὰς Κίηρ ἴ8 
νυ Κοά, πογλεη δὲ ψὶοκεά, }1} τῆς 
σἢΠ]άγεη οὗ πχεη γε τίς εά, δὴ 30. ἢ 
ἃ16 Δ] {Ποῖγ νυ Κεά τγουκβ; δηά τἢογα 
Ϊἶδ Ποὺ ΠῚ ἴῃ ἴδ; ἴῃ {ποὶσ υη» 
ΠΡΗΘουιβη 688 4͵50 {ΠῈῪ 5112} ρεγίβἢ. 

8 Α5 ἔογ τῆς ἐτυῖῃ, ἰξ δηά 
Δη4 15 δἰνγαὺβ ϑίζοηρ; ἰξ ᾿Ινεῖμ δ 
ΠΟΠΔΙΘΓΟΙΝ ἔοὺγ ἘνεγΠΊοσα. 

49 ΝΙΝ Βεγ τῃογα ἰβ πὸ δοςερίίῃ 
οὗ ρϑΊβοῇ8 Οὔ γζαυγαγάβ; Ὀυΐ 8316 Πρεὶπ 
τδς τηϊηρβ τΠδῖ ἅγα 1ιι8ἴ, Δηἀ Γείταϊπεῖῃ 

ἍΑῤῥα»".)ὺ ΤῊ πᾶπὶὸ 185 κηονγὴ ἴο δᾶνε 
θεεη Ὀογτς ΟΥ̓ πιοῖα ἴθδῃ ομς ᾿δαγ οὗ τδὴκ 
ἴῃ δηθαυϊίιγ. ΤῊΣ τροῖμεσ δηὰ ἀδυρῃίεν οὗ 
Απθοοσδ ϑοίεσ νόσος Ὀοϊδ 50 οδ]]ο. [ἢ 
Ἰθερμας [815 Αρδᾶτὴς 15 βα᾽!ἃ ἴο ἰᾶνε Ὀδεη [ἢ 6 

υξθῖοῦ οὗ Ῥαβεζάκης ὁ Θεμάσιος. 1ἢ [δὶ 
τεδαϊης Ἵοουϊὰ Ὀ6 ἀορεηάεά ὑρου, Ἀδθε- 
74.065 ΟΙΪ ἃ ΡΥΟΡΔΌΪΥ Ὀ6 ἢο τόσα ἴμδη Ἐ δὺ- 
8 Κοῖ, τὴς [16 οὗ οἶοθ. Ῥεϊίυβ (φυοϊοὰ 
ὉΥ Ηυάδθοῃ ἐπ ἴοε.) τπΐηκα ἐδδὲ τ πογὰ 
τεηάετοῦ “ δάτηγαῦ ]ο,᾽" θαυμασίου, ΤΟΥ τηοΔη5 
“ἄοῃῃ Μουπξ Ὑμδυπιλβῖυ5," τηεδηίηρ, 1 8ὺΡ- 
Ροβα, [6 Ῥἷδοθ ἴη ὙΤ βεββαῖυ, 80 δ ]οὰ ἔτοσὰ 118 
ἙΟΠΟΟΓῺΪ Ῥγοβρεοὶ. [1 50, Βς τοῦδε δᾶγα 
Τοϊγταϊο ἰο Ῥοιβϑίδ. [ἰ 18 Βοσο πδίασγαὶ ἴο 
ἴδΚο θαυμάσιος 848 8ῇ Ἔρ!Ππεὶ οὗἉ ταηκ οΥ οἕοο. 
ΤῊ πδπὶῈ Βασίδουβ σες815 [ῃ6 ᾿Αρταχαίης οὗ 
Ἡάϊ, νἱῖ. 22. 

γίφδε δαπά.} Οοτηρ. Ρ8. χὶν. 9. 
80. σέγμοξ. 11. ἐ ττλ8 δἰλρρίης, 7 οσ δι κίεν 

πιὰ τ(ἢς ὀρε δαηά, κὴ 
, 81. ἡπά γεῖ ὸγ αἱ] ἐδ..1 Ἀλδίμεν, “δηὰ 
τὸ Δα ΙΌΟη ἴο Ει15,7 καὶ πρὸς τούτοις. ἘσνΔ]ἀ 
(Ηἴδι. οὗ [δγ.᾽ νυ. Ρ. 127, }.) ποξοεβ “ἴῃς τἰ ἀἱ- 
ουΐουδ δἰτξυάε " ἴῃ νος 1) τί 15 Βεγε ροῦ- 
ἰπαγοὰ, [Ὡς δηοοάοῖς δεῖηρ ἴδχθη, 498 δ6 {πη Κ58, 
ἤοτὰ “ βοπια Ὀοοῖ οὗ Ρεσβίδῃ οουγί-δίοτίο8. 

94, χείοξεῖῤ δὲς σουγο ἀραΐμ.] πάλιν ἀπο- 
τρέχει, Ἰϊϊ, “ταμηοῖ δος δραίη." Οομρ. 

χίχ, 6 (Ο. .): “1 φοεῖὰ ἔτι ποῖα ἐἶὸ 
υἰϊειτηοσῖ ρασί οὗ (6 δεάνθη, δῃὰ χιρρεὶδ 
αὐοι πηῖο ἴδε εηὰ οἵ ἰξ ἀραίη.᾽ 

86. δε... Ἴδα ἀὐομάμμς ὁ ποιῶν, “ἴδ 
Μαῖον." ὙὍβε οοππεςεοη οὗ [πουδῖ ἴπ ττμδὲ 
[οί ονσα, τ ῖςὰ [ἢ γδηβίδίου 885 αἹδὰ ἴο ἰηάϊ- 

420ε.---- οὶ, 1. 

οδῖο ὈΥ̓͂ τεηάογίπρ καὶ “ 1ῃογείοσγς," 18 τηδάς 
ΙΏΟΓΟ ΘΑΘΥ͂ (0 ἔοϊΐονν ΟΥ̓ οβερῆυβ, 88 ἢ18 
ΤΏΔΠΠΟΣ 18 [πγουρῃουΐ [818 Ὠλγταῖίνο :.-- ΝΟ 
4}1 (Πε86 8ηρβ ἃγὸ δεῖ ἴῃ τιοϊοῃ δοοογάϊηρ 
ἴο ἴῃε 11 οὗ Οοά. Απὰ δὲ ἴ5 σι δηὰ 
Ἶυκι,᾽ ἄς. Ἡδησε (τυ, 88 δὴ αἰγὶ θυῖο οὗ 
Οοά, 5γεβ ΗΪ5 ρτεδίῃεβϑ. 

86. εαὐίελδ᾽ μβοη.] ΟΚ. καλεῖ, ν υἱρ. ὑπυοεαί. 
[{|1|5 ποῖ αυϊΐε οἶεαγ ἴῃ τ μδί βοηϑε (πὸ ψοσγὰ 
5 υδοὰ. 'ΓΗδι οἔὗἔὨ “Ἰηνοκίηρ 7 ΟΥ “ Δρρϑαδ]ης 
ἴο ̓ πνουϊά ρεγμαρβ Ὀ6 [86 δεϑί, Ε. ῥγείευβ 
[6 86ῆ56 οὗἁ ““ Ἰηνηρ ἢ (ἰπὐδὲ εἰς εἶπ). Αἴδ4- 
ὨΔ51115, ἰῃ τῆς ρῥᾶβϑβᾶρε σχείοσγοα ἴὁ ἴῃ [86 
τολυείη (6 ΟΥ. ἱϊ. ς. Ασίδη.᾽ ς. χχ) οχρ αἰπεὰ ἱἴ 
ὉΥ ὑμνεῖ, “ δἰηργεῖν οἵ: ἢ εἰ δὲ πᾶσα ἡ γῆ τὸν 
δημιουργὸν καὶ τὴν ἀλήθειαν ὑμνεῖ καὶ εὐλογεῖ 
καὶ τρέμει, κ. τ’ 

87. από σμορ γε, (5.1 ΤῊς 1Ιἴογὰ] τεπάογ-. 
ἴὴΡ ἰ5: “ δηὰ υησἱ χῆίζεουβ ἃσὲ 41} {Πεῖσ νου κ8, 
411 ους." ὙΤὲΒε δάδάϊξοη οὗ πάντα τὰ τοιαῦτα 
δῖ ἴῃς οηὰ ἸοοΚβ ᾿ἴκὸ ἃ χίοϑβθ “σι χμΐθουβ ἢ 
ΟΥ̓ “ υπη͵υδῖ " νου] ὃὈς ἃ Ὀοςίεῦ ἐαυϊναϊοηΐ ζῸ 
ἄδικος [Δη “ ψιὶοκοὰ," 411 (γουχῇ [815 νεσβα. 

838-40. ΤΙ ραϑϑᾶρε, στ (86 ΘΧοοΡΏοη 
οἵ ἴῃς ἰδίῖεσ ρατὶ οὗ υ. 29, 1ἰβ συοϊοεὰ ὈΥ̓ 
Ογρσίδη, " Ερ.᾽ ἰχχῖν. Ο(ουῖρασε αἷσο Δυρυδῖ. 
41)6 Αἰνῖ. εἰ, χυίἱἱ., ς. 26. 

39. οὕ" γεςυαγά.} οὐδὲ διαφορά, 11ϊ. “ὯοΓ 
ἀϊδόγεηος," 28 ᾿ξ 18 ΘΟΙΤΕΟΠΥ σεηάδογοὰ ἰη [ἢ 6 
Οεμονὰ νεγβίοη ; [δδῖ Ἔληρπ Ἴὐλαε ἴδογε ἰ8 
0 φαγί δ! γ. 8:6 “ἐπ )εγεηεν ταὶ ηἰϑίογϑ 
υδῖϊος;," ἴῃ ες οἷά ϑθῆβε οἵ ἴῃς ψοχά :-- 

41 οοἶκα ΟὨ (165) πτοῦρε ὙΠῚἢ δὴ ἡ 7.7 ΝΖ 
ΩΝ 

Ὁ 
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ἴῃς 5 πὴ λτ ἀοχοίορυ ἰῇ 1: Οἶτο 

Ι, ΕΘΒΏΒΚ ΑΒ. ΝΡ. 

ἤοτι 411 υπ͵υϑὲ ἀπὰ ψιοκεά ΓΠϊηρβ ; 
δηὰ 1] πηδεη ἀο νεῖ] κε οὗ πεῖ ὑγογζϑ. 

40 Νείεδεογ ἴῃ μοῦ Ἰυάρτηρηξ 15 ΔΠΥ 
κὐαΣ ἀνθ τη τεπβς ; 8ἃπη4 886 ᾿ τῆς 
βἴ τε ΠρΈ ἢ. οὔ, ρονγοῖ) δηά τηδ- 
ἐεβξιν ον 4}1} ἂρε8. Β]εββοὰ ὕε τῆς 
Οοά οὔτ. 

41 Αμά ψ τῆδὲ δε Πεϊὰ ἢΐ8 
Ρεᾶοθ.Ό ἊΑπά δ|] τῆς ρεορὶς {ἤθη 
8ῃοιίεά, δηά 5821, Οτεαῖ ἰδ Ἴτυτ, 
Δηἀ τα ρμιγ ἀῦονε 81} {Πηρ8. 

42 ἽΠΠεη 8λἰά τε ἰκίηρ υπίο δίπι, 
ΑΞΚ νῆδλὲ του ψὴ]ῖ πιο τμλη ἰ5 
Δρροἰπιδά ἰῃ τῆς τττηρ, ἀπά νὰ ννἹ]] 
δῖνε ἰτ τπες, θεσδυβαε του τὲ ἰουπά 
υίϑοϑε ; δηὰ τῆοι 8}4]ῖ δἱξ πεχί 116) 
δΔηά βῃαϊς θὲ ςδ]]εὰ ταῦ οουβίη. 

43 ἼΠεη 844 6 υπῖο ἴῃς Κίηρ, 
ἘἈειηεπῖδεγῦ [ὨΥ νον, ΒΓ ἢ τῆοιι Παβῖ 
νονγοά το δυ}]4 [εγιιβαίθπι, ἰῃ τῆς ἀΔΥ 
ἤδη ἴθου σαπιεϑβῖ ἴο ΤΥ Κίπράοπι, 

από γε, αἰπεὶδ ἤγονι, 5.3] ΤῊΣ τεδάϊως οἵ 
[6 ΑἸΙάϊπα, ἀπέχεται, τεηδετοὰ ΒοΙε ““Τὸ- 
ἐταϊποῖ ἔγοπι," πρᾶκοβ ἴ8ε 86ῆ8ε ΨΕΙῪ 51Π10]εῈ ; 
δυΐ 11 ΙΔ.Κ5 Μ5. δυϊδοσγ. 

40. “ὁ “πἰγεηρί, ἀἰηράονι, ὦ. ἴῃ 8 
ἀοδῖγο, οἴθῃ ββονσῃ οἰϑεμογε, ἴο ἁνοϊὰ ἴδ 
τορος οῃ οὗὨ ““ δηὰ,᾽" 30 ἔγεησυθης ἴῃ {π15 ὈοοΚ, 
[Π6 ἰγΓδηϑίδϊογ ἢ848 8ρ0 1} τς τγηγίῃπι οὗ [ἢ 5 
Ραβϑασα. [ἴ ννὰβ τὰ Ὀεῖίζοσ ἴῃ [6 Οθῆσθνᾷ 
Μεγβίοη : "δηὰ 8Π6 ἰ8 16 βἰσεηρίῃ, δηά τῆς 
κιηγάοαι, ἀπά ἴπῸ ροννεσ,᾽ ἄς. (Οοιραγο 4130 

Ὦ. Χχῖχ, 11: 
“ΤΗΐπο, Ο 1], ογὰ, 18 [86 στεδλίηθϑβϑβ," ὅζο. 

41. Ογεαὶ ἐς Ἵγωϊδ, δ. Τῆς ΜΝυϊγαῖς 
τεπάεσίης οὗ [(ἢ15 βοηΐθηςε ἢ88 ραϑϑοῦ, στὰ 
ἃ δἰϊρῃξς οἰδηρο, ἱπῖο [ἢ6 σοπιηοη Ρῥγονοσῦ : 
Μαρπα ε: σνεγήας, εἰ ῥνασυσίεδη. [πὶ ἴῆς Κ υἱϊς. 
"ι|15»γαυσίεί. Εοὸγ ἴΠ6 δρρίδυδο ννὩςἢ ζο]Πονοά 
1}}15 ἀδςἸδιηδίοη, σοτήραγα [86 5: τ} Γ ἰηπβίδηοο5 
ἴῃ Ατὶϑίθαδϑ, 45 ῸΣ ὀχϑηρὶο: “ Απὰ ᾿ ἤδη 6 
οοδϑοά, ἔπεσα νγᾶβ 4 Ὀυγοῖ οὗ δρρίδιιβο, στὴ 
βῃουϊπρ δηὰ Ἰου, ἴοσ ἃ οοῃϑβί θγαῦϊο {{π|6.᾽ 
(Ἤἴβι. ᾿ἰχχὶξ. [πἰογργεΐυμ,᾽ 1692, Ρ. 95.) 

42. εοιἷμ.1 866 ποῖς οὐ 11]. 7. 
43. ῥα" σπυο«ὐεα.] Ἐδίδετν, “ νονγοάϑί :᾽ δηὰ 

80 ἴῃ Ὁ. 45. ΤῊΪΐ6 νὸν [85 ποῖ Ὀδοη Πἰηϊοά 
δῖ ὨΠΠοτῖο. ]᾿ϑορἤυ8, ΓΔ Πρ 4 ποτα σοη- 
πεοῖδα 58ἴοΟΥΎ, δορίῃβ ΟΥ̓ πηδητοηΐηρ [Π]5 νον 

Ὁ. 126. 

44. “κά 1Ἰ΄ο “επΔ αευαγ.}] Ἰμο “δηὰ" 15 

[ν. 4ο--- 47. 

44 Απά ἴο βδεπά διννλδὺ 4}1] ἴδε 
ν6356}8 τ[ῃδλί νγεῦα ἴδκθη διναῦ οὐδ οὗ 
]εγυβαίθαι, ψῃῖς ἢ Οὐγγὰβ 8εῖ δραγῖ, 
ΜΏδη ἢ6 νονγοά ἴο ἀεβίτου Βαῦγίοῃ, 
δηἀ ἴο βεηἀ {Π6ηὶ ἀραίη {ἘΠ Π6Γ, 

45 ἼΠου 4530 μαϑὲ νουγεά ἴο δυ}} 4 
ὉΡ ἴῃς τεπλρῖς, ὁ της ἢ τῆς ΕἸ ἀοηγῖτε8 ὁ ΡῪὲ. 137. 
Ὀυγπεά ψῆεπ [υάδα νναβ πιδλάς ἀε80- Ε 
ἰδλῖς Ὁγ τὰς ΟΠ δ άβςϑβ. τὰ 

46 Απά πον, Ο ἰοτά τῆς Κίηρ, 
[818 15. (δῖ ψῃο ἢ} [ ταχυῖΐγο, δηά 
ΘΒ 1 ἀεϑῖγε οὔτδθο, ἀπά τἢ]5 15 [6 
ΡΓπ εν 1 εγα Ὑ ργοςεεάϊησ ἤοπὶ 
τΠγβοῖξ: 1 ἀεβίγα τδεγείοσε τῃδὶ δου 
τΔΚς ροοῦ τῃ6 νοῦν, ἴῃς ρεγίογπιδηςα 
ψν ογοοῦ ἢ ἘὨπα οὐσ τοῦτ τποὺ 
ἢαϑὲ νονγοά το τῆς Κίηρ οἵἉ Πεᾶνεῆ. 

47 Τπεη απ τῆς Κίηρ 5ἰοοά 
ὉΡ. ἀπά Κιββθὰ ἢίπι, ἀπά νγγοῖς ἰεζίεῦβ 
ἴος πἴπιὶ υπίο 411] (τς {γεδϑιγεῖβ δηά 
ΠΙευτεηδης8 δη ἃ σαρίδἰπ8 δῃ ἃ ρονεγποῦϑβ, 

Ὀδειίοῦ οπεἀ. ΤῊς νοῦν νγᾶβ "ἴο βοηὰ δίναυ, ἢ 
ὅς. Εογ ἴδε εἰγουπηδίδηςοδ, σοΟΠΊΡ. ἱϊ. το. 48 
1 ΟϑΟΡΒ 5 ΟΧΡΥΈ585685 1ἴ, 1) γι “ ἀττδηρδὰ ἴο 
ἀο 41} ἰβδὲ ὕγγυβ Ὀεΐογε πἰπὶ νυ ἱϑῃθὰ ἴο ἀο, 
ὙΠῚ ταϑρεςξ ἴο ἴΠ6 τεβίοσδίίοη οὗ ἴῃς [6νν8.᾿ 

45. 2δὲ Ἑδοριε:.1] ὍὨδλὲ ΠΥ Πα ἃ 5ῃασε 
ἱπ ἴῃ6 Ὀυγηΐηρ οὗ (86 Τεπιρῖε, 48 Ε. οὔβεγνεϑβ, 
ἶα ποῖ δῇ οἸΩΡΙΥ ϑιρροβιίίοη. ὙΠ6 Ὀἱξῖεῦ 
ἔδο! ηρ Ὡϊο ἢ Ἰοηρ σδηκ]οὰ ἰῇ ἴπο Ὀγοαβϑίβ οὗ 
τῆς [ἐν ἰονσασὰβ 108 “ νἱηάϊςίνα δηὰ υἢ- 
ξοΠΘΓΟΙΙΒ Γᾶςο ἢ (845 Θ.2ΠΙΕΥ ς8115 {86 πὶ) Ὀγελκ8 
ουΐ ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ξε5 οὗ πὸ ἰαΐον στιηρε οὗ 
186 Ο.ΟὙΤ. “Ἀδποθεῦ, Ο 1, ογά, ἀχαϊηβί [6 
ομΠάτγοη οὗ Εάοπι ἴῃς ἀΔΥ οὗὨ [ογυϑαϊθπι; το 
δαὶ, δϑε ἰἴ, Ἀδβο 1ὸύ, θυθὴ ἴο ἴῆε Ἰουηάλίίοη 
[οσθοῦ (Ρ5. οχχχυῖ. ο, Ἀδν. Μεγ), 15. υΐ 
οΠ6 δυςἢ ἰποίδηςθ. ΗἩνίηρ ὕδθη δἱἹονγθὰ ὉΥ͂ 
[Π6 Ομαϊάθδηβ ἴο ΟΟΟΌΡΥ 5οπὶο ροσίίοη οἵ [Π6 
ςΠοῃαυογοα ΠΟΥ, ΠΟΥ͂ ϑσργοδὰ τυεϑιιναγάβ 
ἀυσίηρ ἴῃς ΟδρΕν, δη δηοσγοδομβοα ὑροη 
ϑουῖβοσγῃ Ῥιθϑίίῃθ ἃ5 ννῈ]}]. δοπὶς μαγίβ οἵ 
ἴπε56 δοαυ δ οης ΠΟΥ͂ ἀγα Ποῦ βροίεῃ οὗ 898 
θείης, σοιῃρε θὰ ἴο σεβίογε (συ. 590). Οοιρ. 
4130 ΕΖΟΙκ, χχυϊ. ς: 1 Μάδος. Υ. 2. 

46. 2γἱμοοῖν ξῥεγαἶγ.) μεγαλωσύνη, ΔΌΒΥΤΕΓ 
ἴῃρ ἴο δε ψοσὰ τεηδεγεά “ τλΔ) 65 .γ " 1ἴη Ὁ δῇ. ἵν. 
16. Τβε Οὐδῆενὰ ΝΈσβίου [45 “ τηδροϊβοθηςε." 

47. μι ΟΚ, τὰς ἐπιστολάς, “͵δε 
Ἰεϊίοτϑβ ;Ὁ .4.. [ῇοθε τς ἢ Ὧ6 ἀρδίτοά, 

ξουεγποῦ.) 1ἴῖ “ βλίγαρβ." ὅ86εὲε οὐ ἱϊ. 2. 
ΎΠεῈ νογὰ τεηδεγεδ “ {τεδϑυγεῖβ " 5ῃου]ὰ 
ταῖθοσ Ὀ6 “ 8ἰουνασάβ," 25 ἰὴ [6 τῃδγρίη οὗ 
υ. 4ς. ἴη Ἐοπι. ΧΥ͂. 223 [86 βᾶπὸ τοσὰ 
νγ258 σεηδογοα “' ΟΠΑι δοτ]δίη,᾽ δηὰ ἴῃς Ἄσῃοῖςθ 
οὗ ἴπ6 ννογὰ “ἸθδϑΌσο ᾿ 45 ἃ βυὐδϑίζυζο, ἴῃ 
(86 Ἀσδν. γογ., οὔϑοῦυγεβ ἴΠ6 ἰἀΘΠΕΥ οὗ [88 



ν, 48---6ο.] 

ἴδε {πὲ 8πουϊά 52} ΘοηνεΥ οα 
(δε σὰν θοΙδ Πίπι, δηά 41} {δοθς 
ἡξηῦ δο υρ 1} δίηι ἰο δυ}}4 [ετὰ- 

ΤΏ. 
48 Ης ντοῖς ἰοξίοιθ 4ἷ3ο υἱπίο τῃ6 

βευϊξεπαπῖβ τπλὲ σγεῖε ἱπ (ὐεἰοβγγία 
δηά Ρῃεηΐςα, δῃά υηΐο πο πὶ ἰη [,102-- 
Ὧυ8) [δὲ [ΠΟΥ͂ 8δου ἃ Ὀγίηρ σεάδγ 
ποοά ἔτοσῃ 1, ἰἴθδηιβ πηΐο [Θγιβδ θη). 
δηά (δαῖ {ΠῈῪ δῃοιϊά δι] 4 τῆς οἰ 
στ Ηΐπι. 

49 Μοτεονες δε νγοῖς ἔοσ 11 (ῃς 
]ἐνθ τἰπλὲ ψεηΐ οὐ οὗ δἰ58 γεαϊπὰ ἃρ 
ἱπίο [εὐστγ. σοποεγηΐηρ {Πεῖγ ἔτεθάοηι, 
ἰῃδῖ πο οξςετ, πο γυΐετ, ηο ᾿ἰευϊεηδηῖ, 
ΠΟΓ ᾿ΙΓΘΑΒΌΓΕΙ, 8Π 01} 4 ἔοσο ΒΥ πίε 
ἰπῖο {Ποῖγ ἀοοΓ8 5 

50 Απὰ τδδὲ 41} ες σουπίγ νυ ς ἢ 
{ΠῈγ Βο]ά 8ῃου!ὰ δὲ ἴτες ψίτδους τη- 
διῖα; δηὰ τῆδὲ ἴῃς Εδοσητε8 88ου]ά 
δῖνε ονεῦ (ἢθ ν]]ᾶρεβ οὗ ἴδε [εννβ 
ψ ς ἢ ἤδη πο γ Βεἰά : 

σι Ὑ68, τῃδί {Ποῖα 5ῃουϊ δ6 γεδιν 
βίνεπ ἔνγεη Ὁ ταϊθηῖβ το ἴῃς δυ] ἀπο 
οὗ τῆς τεπιρίθ, ὑπῈ]} τῃς τίηχε (ἢδῖ Ιἴ 
γεγο δ}; 

52 Απά οἵδε ἴδῃ τίθης γεδυγ, 
ἴο πιδίητδίη τς Ὀυγπξ οἴεγίηρβ προη 
ἴα δἰἴῶσγ δνεσ ἀδλγ. 28 {Πὰν δὰ ἃ 
φοιηπηδηηηοηΐϊ ἴο Οὔ, βενεηΐδεῃ : 

51 Απά τἢδλὲ 411] {ΠῈῪ τἢλὲ ψεηΐῖ 

1. ΕΒΌΚΒΑΞΒ. 1ἹΡ. 

ἤτοαλ Βαῦγίου ἴο ὃυ}] 4 ἐμε οἰἐγ βμουϊά 
δᾶνε ἔτος Πδεγίγ, 258. ννε]] {Π6Ὺ 828 τὰςεὶγ 
Ροϑίε τ γ, πὰ 41] {ἢς ῥρείεβιϑ [δὲ νγεπῖὶ 
ΑΥΤΆΥ. 

54 Ηε ντοῖε αἷϑο Ἴοποεγηίηρ ἐδ 
σἤαγρεβ. δἀπάὰ {πὰ ρῥγίεβεβ᾽ νεβϑίπιθπῖϑ 
ὙνΒΕΓΟΙ ἢ ἘΠΕΥ πληἰβίεγ ἢ 

ξς Απα [πἸκουσίϑε ἔογ δα σμαγροδ οὗ 
16 [ον ε8, ἴο ΡῈ ρίνοῃ μοὶ ὑπὲ]} 
τε ἀδγ τῃδῖ τς Βουδε ὑγεῖο βηϊδιοῦ, 
ἀπά Ϊεγυβαϊεπχ ὈυΠ]Πάἀεἀ ὑρ. 

56 Απά δε οοῃχῃῃδηάεά ἴο ρῖνε ἴο 
411 τπδὲ Κερὲ [ἢς οἱ " Ρεμβίοῃβ δῃά  ὁσ, 
ἸνΆζ 68. 

57ὴ Ηε 8εηῖ ΔΌΑΥ 380 2} τὰς 
νε3868 ἔτοπχ Βδδγίοη, [δὲ ὕγγυβ βαὰὉ 
δεῖ ἀρδιῖ; δηὰ 411] τας ὥγευϑ διδλά 
σίνεηῃ ἴῃ Τοπληδηαϊηδηῖ, ε 8218 
σΒαγρεά ἢ «αἶϑο ἴο δε ἄοῃο, δηά βεῆΐ 
ὑπο [ἐγ βδίεμ. 

58 Νον σψθεη 18 γουηρ τϑδῃ 
νγὰ8 ρΌΠ6 ἔοπίη, ἢς εά τρ 8 δες 
ἴο Ποάνεη τοναγά [ογυβαίθπι, δηά 
ργαϊβεά τῆς Κίηρ οὗ Βεᾶνβη, 

59 Απά 8414, Ετοπι ἴμ66 ςοπιεῖὶ 
νἱςοῦγ. ἤοα ἴδες σοπιοῖῃ τυϊβάοηι, 
δηὰ τὨϊης ἰ8 [ῃ6 ρου, δπὰ 1 δῃ [ἢΥ 
δεγνδηῖ. 

όο ΒΙεββεά δἂγὲ βου. ψῆο [ιδϑβὶ 
δίνεηῃ της νγίβϑάοπι : ἔογ ἴο {δεθ 1 ρἶνε 
(πδηῖκ8. Ο [,ογά οὔ ουΐ ἔδιδειβ. 

ξέρει 
ἐκιεῖ, 

ποτὰ τι (δαὶ 51}}} τοπάογοα “ διίεινασὰ ἴῃ 
1 Οογ. ἵν. σ, σ Ῥεῖ. ἵν. 1ο, ἄζο. 

ἐδαὶ χο.] ἘἈδίδπον, “ἴπδὶ τεσὸ σοί." 

48. 2: δαμ:. 8εε ΕΖγὰ 1}. 7. 

δ2. “4“π4 οὐδὲν ἐδη, Ὁ Ὁ.ἢ ὙὍΠ6 δεῆβε οὗ [15 
βᾶβδαγο 18 οὔβουσε. ῬοσΔΡ5 οὐ (δδί δοσοιιηῖ 
τ 5 ογϊἰ[οὦἦ ὈΥ Ϊ]οϑερῆυβ. ΤῈ Οδησνᾷ 
Μεγβίοη Ὄχῇ 5 106 ογάοσς οὗ ἴῃς Οτεεκ: 
“ Αηὰ, ἴο τηλιπίαϊπ [6 Ὀυγηΐ οβετίηρβ ὉΡΟΩ 
ἴδε ΔΙΔΤ ΘΥΟΓΥ ΟΔΥ (458 ἴπεγ μαά ἃ ᾿οπιπιδηά- 

ἴο ΟΥ̓͂ΕΣ ϑβευθηΐεθῃ), οἵδοσ ἴδῃ (δ᾽ ηΐβ 
ΕΥΕΙῪ γεοᾶσ." ὙὉδα γεσὺ καρποῦσθαι, Βονενετ, 
πποῖ δἰ βρη  ἴο “ τηδἰηϊδίη." [ζ ννὲ οου]ὰ 
δύρροϑβε [παῖ τῷ Βδὰ Ρδοη Ἰοϑῖ δεΐοσε τὸ θυσια- 
τήριον, ἴῃς οοπδίισυςτίοη ννουϊὰ δὲ βἰγρὶο: 
“χῃά, ἴο ἴῃς ἰηϊοηξ (πὶ (ἢ6 Αἴ Ξῃουϊὰ 
τεζοῖνε (ΟΥ̓ ΘΠ0Υ) Ὀυχη-οὔδγίηρ8 ἀδγ ὉΥ ΟΔΥ, 85 

ἴανς ἃ σοῃπιδηστσηρηΐ ἴο ΟἿΟΓ δουθηΐθοῃ, 
οἴδεσ ἴδῃ (Δ]οηΐβ γεαῦὶγ." Οπ [Π6 Ὠυπῆθεῦ 17 
8ε6 Δλη δ ἰοηδὶ ποῖος δἱ ἴδ δηά, 

δά. εομοεγηίηρ ἰδὲ ἐδαγχα..} 1ἷϊ. “ Απὰ Βα 
πτοῖε α1δὸ ([δδῖ 15, ὑγδϑοτθεα) [86 Ἄοοηίτθυ- 
Ὀοη. ὙὍε ἴεδστῃ χορηγία, υϑεὰ ἴῃ οἰαδϑίοδὶ 
Οτεεῖὶς ἴο εἰσηνγ ἴὰς ἀείταγαὶ οὗ ἴδε οοϑβὶ οὗ 

οπθ οὗ [86 ουδ]ῖς οπογυβεβ, 15 τηθδηΐ βοσα ἴο 
ἀοηοῖο [86 οοβῖ οὗ βυρρογίηρ [86 οΥ̓ο ΔΕ] η 
Ρτίεϑίβ, )υδὲ 45 ἴῃ 1η6 ῃεχί ψεῦϑε ἴξ ἰβ τρρίοα 
1ὴ {κῸ6 ΤΠΔΏΠΕΡ ἴο ἴμε 1 ,ονε8. [ἢ (δος Νυ]- 
ξαῖε, βοπλοῦνδίὶ 5 ΓΔΏΡΟΙΥ, ἰἰ 5 Γεηδογοά ἴῃ 
ἴῃς ἢΠγβῖ ᾿ἰπϑίδηοα ΕΥ̓͂ φμαπέξλαλεηι, δηὰ ἴῃ (δ 6 
δεοοῃά ὉΥ 2γδορῤία. 

δ6. ζεῥ.}]ῦ 1.2. “ κυλτάεὰ. ὝΤὝὙΠε ποτὰ 
τοηάογεοὰ “' ΡΘηῃΒΊ:0η8,» κλήρους, ΤὨΘΔ5 ΓΣΑΙΠΟΣ 
“ Δ)Ιοηοηί5. ΤΠ νουἹὰ ργουϊάς [ἢθπὶ 
μι ἃ ἀν! ]ην, ἴῃ δά ϊοη ἴο [λεῖγ ὀψώνια, 
“ὁ γ(ΪΟΏ 8," ΟΥ “ ΑΩ68." 

ν. 44. 
68. ἐδὲς γομῆρ γπ:4.}1 866 ποίδ Οἱ ἰϊ, 4. 
ἐοαυαγά εγμσαίενα.) Οοτρ. ΤΠ δῆ. Υἱ. 10. 
59. Εγον»ε ἐδεε, ἐσ.) ὙὍΠὶ5 ῥᾶϑδᾶρε, Ὑ ἢ 

Ρατί οὗ συ. 40, 15. οἰϊεὰ ΕΥ̓͂ Οτίρεη,  Ηομι. ἰχ. 
Ϊῃ ἀρ υααἢ (εά. ΙοτηπιδίΖβομ, ἴ. χὶ. ἢ. :οο): 
“1Π|οὸ δἰθηΐτη ἄυςε βεροῦ νἱβοεπὶ τ} 1168 8υϊ, 
ἴδ υἱ εἴ ποδ ἀἰοδηλυϑ, δίουϊ ἰΒ Εϑάγα ϑοσρίυπι 
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26 Ι, ΕΒΏΒ ΑΒ, [Ρ. ΝΡ. 

ότι Απά 90 ἢς ἰοοΐς τῃς Ἰεζίειβ, ἀπά 
ψεηξ οὐΐ, ἀπά οδης ὑπο Βαῦγίοη, 
δά το] ἀά ἰξ 4}} ιἷἰ8 Ὀτεΐδγεη. 

62 Απάὰ {δεγ ργδλίβεὰ τς Ορά οὗ 
τὰεῖς ἐδίδεῖϑ, τς ς 6 δδὰ ρίνεῃ 
(λει ἐτεεάομι δηά 1 εΓΥ 

65 Το ρο μρ, δηά ἴο ὃδυ}}4 [ετὺ- 
βδίςι", δηά τς τεοπλρὶς τυ Ὡς ἢ ἰ8 οΑ]]1εἀ 
Όγ 8 πᾶπιε: δῃά {ἘΠ 6Υ ἐξδϑιοα ἢ 
ἰῃδίγυμηοηῷ οὗ πιυδίοὶς δληὰ ρἸλάῃεβ8 
δονθη ἀλγ8. 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΨΥ. ; 
4 724 παν αν οἷ »περεδεν 97 ἐς εως Ἰλαξ 

κα, Ὁ Τρ πάσαν ἢ ἐδ ἡσερί; ὦ 
ζῶα, γ Τὰ ΠῚ ἐς λέμάεγεῖ 9» α αὐ 

ΕΤΕᾺΚ ι}ϊ5 τεῖε τῆς ργίης!ραὶ 
λοη οὗ τς ἔΔη}111658 ςἤοβοη δς- 

ςογάϊηρ, ἴο τοῦ ἘΠῚ Ρ689 ἴο ΡῸ ὉΡ ἢ 
{μεῖγ νγίνεβ δηὰ 8οὴ8 δη ἀδιρμέογθ, 
πιὰ εὶς τρεηβεγνδηΐβ δηά ῃλδὶά- 
δαεγυδηΐῖβ. δηά {ἢεὶγ οδίτ]ε. 

2 Αμά αγυβ δεῶῖ ἢ τδερὶ ἃ 
τβουβαημὰ Βοτβείηδη, {1} (πε μιδὰ 
Ὀγουρπς τῆοπὶ ῬδοκΚ ἴο 7εγιβαίεηι 
βδίεϊγ, δῃά τι πιυϑίςαἱὶ [ἰπϑιγυῃεη8) 
τλῦγειβ δηὰ ἤιε. 
3 Απὰ 11] ἐδεὶς Ὀγείγεη ρἰλγεά, 

ἃηὰ ἢθ πιδάβ ἴπθπὶ ρΡῸ ὑρ τΟρεῖθεΓ 
σὑχ} τε πὶ. 

4 Απά τἢεβ6ε δὲ ἴδε πδπλ68 οὗ [᾿ς 
θη ὙΠΟ τεῆς τρ, Δοοογάϊηρ ἴο 
τΠοἷγ ἔλπλ}}168 ἀπλοηρ τμεὶγ ἘΠῚ θε8, δέτε γ ' 
πεῖν βενοσαὶ μεδάβ. πρό κα 

ς ΤὩε ργίεϑβῖβ, ἴῃε 8οῃ8 οὗ ΡῬΒίηςεβ δρδαί: 
(Π6 βοὴ οὗ Αλγοῃ : [εβϑ8 [᾿ς δοῃ οὗ ἕε οοῖταρ 
]οβεάες, τς βοὴ οὗ ϑαγδλίδϑβ, δηά τῶ να 
1 Τοαοῖπι τῆς δοὴ οὗ Ζοσγοδαδεῖ, τἢῈ ἴδε 90 ἐ 
80ηὴ οὗ δαδἰδιμιεὶ. οὔ τῆς Βουβε οἵ Ναὶ. τε. 

Β.( 
εἰς. τὸ 

᾿ανιά, ουξ οὗ [δ ἰἰηάτοά οΥ Ρ ἀέμοῦς πρὶ 
οὗ τῆς ττῖρδε οὗ [υάδῇ ; Ῥαβεὶ, υἱ 

6 “ὙὟμο ϑρακε νηϑβε ϑεπίεξηςεβ ξπρε οἵ 
Ὀείοτε ᾿ασῖυ8 τπς ἰπηρ οὗ Ῥεγϑίδ ἴῃ ὦ χρνω 
[86 βεςοπά γοϑᾶγ οὗἁ ἢ]8 σείρῃ, ἰῃ τῆς δος 

ἐξῖ, 4υΐδ 4 ἐε, Τονιίηο, εἰ “υἱαογία, σὲ ἐρὸ 
“Γυ ΠΩ : δοπεάο ἐ5, δε πυεγ αν." 

61. εἱἷο Βα γ]οη. Ἀδίμογ, “ Ἰηΐο Βαδυοη, 
ἱπίο τῆς οἰ ἴτοτι ἴδ Κίη ν᾽ 5 Ῥαϊδοβ. 

62. “πη εεάορ»ε από δεγίγ.) 11ἴ, “ Δ] οοδβοηϊηξ 
δηὰ Ἰεϊτηρ ξο," ἄνεσιν καὶ ἄφεσιν. 80 ἄφεσις 
καὶ ἀπαλλαγή ατὲὰ υϑοὰ ἴο ΟΧΡΓΕ85 ἃ σοιηρίοῖς 
τεΐθαϑε, οὐὁ φυϊίδηοα. 

68. ἐδ απ ε4.}] ἐκωθωνίζοντο, ᾿ἰϊ. “' τοῖα 
ολτουδίης," ἴοῸπὶ κώθων, ἴα 1, Δοοηίδη ἀτίηϊκ- 
ηρ-νε886], (οσῃρ. Ἐβίθοσ 111. ς, τῶν μουσικῶν 
ΤΩΔῪ ΒΙΠΛΡΙΥ ΤΘΔΏ ὁ Τηι5]ς,᾽ 458 ἴῃ Χεη, " αγτχ." 
ἷ, 6,18, θυξ ΤΟΤΕ ῬΓΟΌΔΟΪΥ Τηθδῃ8 “ πγυ5168] 
ἐπβίσυχησηίδ,᾽" 45 ἴῃ ἴπε6 ἰεχῖ. ΟΡ. Υ. 59. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΒ ν. 

1-6. Τῆς τχεϊδίίοη ἱπ το [015 ρᾶϑϑαρο 
εἰδηάβ ἴο [π6 ῥγϑοεάϊηρ παγγαῖΐνο, Οὐ ἴο 1ῃ6 
1815 ἰῃαὶ ἔΌ]]ονγ, 48 Ὀδοη αἰβοιβδοά ἴῃ [δε 
Ιπισοἀυςοη, ὃ ΠΠ]. 

1. ἐδε ῥγίπεὶραὶ »ιο ἡ ἘἈῖδοσ, “ Ἰεδάοσ," 

χηγοί. 
Δ. “αὐεν. ΟΚ, μετ᾽ εἰρήνης, ᾿ἰϊ, “τὑῖῖἢ 

Ροδος,᾽ ἴῃ ἱγαϊδίίοη οὗ ἴΠ6 δἰερεξιν. ΟοΙΡ. 
[ἴῃς ηοῖδ ΟἹ ἱϊ. 16. 

8. 2.αγε. ΤΙΐδ οοπαυςτηρν ἴδ6 Ῥγοοαβϑ- 
βίου ἴο ἴδε δουπά οὗἁ ταυβὶς 15 ἰπουρς Ὁγ Ε. 
ἴο ὃ6 ἃ ἴοΐεη οὗ Ηεῦτενν δυϊδοσβη!ρ. ΟοΙΏΡ. 
Οδη. χχχὶ. 27:1: Κίηρβ ἱ, 4ο;: 1: Ομβιοῦ. 
ΧΙ. 8. Βυῖ τἷ5 δεοβ ἀουνί}. Τεγί ] δη 
845 Ὀδοη τβουγῶϊ ἴο τεῖοσ ἰο τ} }5 Ῥαββϑᾶρο ἴῃ 
Ηἷ8 " 6 ΟοΣ. ΜΙ, ς. ΙΧ., βίησε πεῖς 15 ὯῸ 
δἰ υβίοῃ ἴο διιςῖ Δοοοιῃρδηϊτηθηῖϑβ οὗ ἴπ6 χεϊυσ 
ἔῃ τἴ:6 ςλποηΐϊολδὶ ΕΖτα. Ηἰβ τοσάβδγε: “ ἕλε - 

᾿Ἰἰυ8 ουτὰ {γταρδηΐβ εἰ {0118 εἰ ᾿βδιετβ τὲ- 
γεγίθῃβ ἐς οσδρανιαϊς ΒΑυγ]οηΐς, ᾳιιᾶπὶ οὐμα 
ΤΟΓΟΙΪ8, ἄζο.ἢ 

δ. ε::.}] ΤΕ [6βμυδ οὗ ΕΖγΔ 11. 2, 1. 2, 
δηά ΖεοοΏ. 1. τ, Ηδς. 1. 1. 

ῳοαεῖνε ἐδε σοπ 9 Ζογοδαδε.] Αβ ἴδ πιδτ- 
εἴη] ῃοΐς βδγ5, [18 ρίδος 18 οσοιτιιρίῖ ; ὃυῖ ἴ86 
οοιτεοοη ἴθογο στολάς ἰβ 1156} τη β]οδάϊηρ, 
ἴῃ ἴῃς μᾶϑϑαρθ τείειτοά ἴο, Νεὶ. χὶϊ 1ο, 
]οδοίτα 15 οδ]δὰ {με ϑοῃ οὗ [|εϑῆυδ. 866 4150 
ν. 216. ΤΠοΙο 15 (86 ἔυσίμεν αἰ που γ, τλὶ 
Ὑ{116 ]οδοῖπι 8 ἤοσὸ ἀσβοσι θὰ 45 ἴῃ οἱς 
γῆΟ “ρα ψγῖ56 δεηίθῃςςβ δείοσς (ογ ἴῃ πὸ 
[ἰπλς οὗ Παγίυ5,᾽" 1815 ρασί ννδβ δείογο δϑϑί ξηρὰ 
ἴο Ζοτοδαῦεὶ (ἴν. 12). Βυχγτίπρίοη ψουϊά 
Ἰεανε ουὖῦ [6 ννοσάβ ἰη (μ6 Οτθοκ, ὶ 
ἴο ““ ]οδοίπι ἴΠς σοη οἔ Ὀυΐ ἴΠοΓὸ ἰβ ἢο δυῖδο- 
ΤΥ ἴον [18 ἰη [δε Μ58. Ηεγζέεϊὰ (8εε 
ἘΣ ΖΘΟΒ 8  ΕἸη]οἰτυη ρ,᾽ Ρ. 6) ννου]ὰ οπιοηὰ: 
τοῦ Ἰωακὶμ καὶ Ζοροβάβελ. ἔογ [5 Πετε ἰ5 
8οῦλδ 1[{{|6ὸ οουπίδηδηςς ἴῃ ἔνο ἱηΐογίοσ Μ4558. 
ἘΣ Ζϑοδα Εἰ π56 1 15 ἰηο!ποὰ το ἀοίδηἀ ἴδς 
τολϊηρ 45 ἰΐ βίδηάβ, ὙΒΟΌΡΗ ἢῸ δοὴ οὗ 
Ζοτοθδθεὶ ἠδιηεὰ [οδοϊπὶ 18 ἐουηά ἰπ ἴδε [15 
εἰνοῃ ἴῃ σ Οδγοη. ἰϊϊ. λο, τδαῖ ἰα ηοῖ, Ὠς 
τὨΐϊηΚ5, 4 ὑσγοοῦ [δῖ Ὧο διις βοῇ δὐοῦ ἐχἰϑιθὰ, 
Βυϊΐ [18 18 αζαγάουβ γοδϑοηίηρ. [ ἰβ Υἱοῦ 
ὙῸΓῈ δαορίοά, 1 ψνουϊὰ τηλῖο οδςοίπι, δηὰ 
οἵ Ζοτοῦαρθεῖ, [ΒῈ τρδίη δείοσ ἴῃ ἴδς ἀοῦδῖο 
Ὀεΐογε 1) αγίι8. 

ἀπ, τὐὐμο ΤΉΝΕ, ΠΟ ἐπα ξ  ὐβρυβο ἴο 
6 σδηΐϊς οὗ βεοοῃά βοὴ οἵ [86 ραῖγὶ υάαῖι, 
αν ὰ δηὰ υἱππλδίοῖυ ΟἸγιϑὲ ἀαλοτο ΜΈΣΟΣ 
ἀεβοοηάοά. 1, ογὰ Α. Ἡεσυεοῦ (' Ὀἱϊςῖξ, οἵ τς 
Βοος, ἀτΊ, ΡΗΑΒΕΖ) [δΐῃκε (δῖ ΜτἪὸ ΤΩΔΥ͂ 



Β.ς-. 
ες. 3,5. 

τ᾿ γ--τλ Ι, ΕΒΌΒΑΞΒ. Υ. 4} 

τοὺ Νίβδη, δίς ἢΒ 5 (6 ἢγβεῖ 
τποη ἢ. 

7 Απὰ τδεϑ6 ἀγὲ {πον οὗ [νιν τδδὲ 
σλς ὕρ δοπι (Π6 ολρείν!γ, τγἢογα 
ἘΠ 6Υ ἀνγεῖε 458 βέγδηρετθ, σΒοιῃ Νάθυ- 
«δοάοποβογ ἴῃς Κίηρ οὗ Βανγίοη δά 
σαι εα ἀυγὰγ υηΐο ΒΑΡγΐοη. 

«-. .-:.. 8.Απά τδεγ τετυγηεὰ ὑπο εγι- 
βαϊθ. δηά ἰο Ἃἢς οἿδεσ ρδγίβ οὗ 
7ενντγ. ἐνεῦγ πιδῃ ἴο δί8 οἴνῃ οἰ γ. 
γγῆο ΝΜ τ Ζογοθδρεϊ, σα 

ϑαγαΐεξ. ΄εςιι5.0 ΝΕἢοπ)λ8, δηά ὅ ΖΔομαγίδβ, 
αῃὰ Βοεβαῖδϑβ, Εποηΐυ8. Μδσγάοοβευ, 

Βεεΐβαγυϑ), “ Αβρδδγδϑιι89 “ Ἐςεϊιιϑ, ὧς 
Ἀοίπηυ89 Δηά ΒΔδη8, μεῖς συ ΐάε8. τοις 

9 ΤῊΣ πυπῖδεγ οὗ τμεπὶ οὗ τΠ6 χέτι,. 
πδίϊοῃ, δηά τῃεῖὶγ ρονεγηοῦβ, 80η8 Οὗ “0 τ, 
“ῬΠοτοβ, ἅγὸ τῇουβαηά Ὧἃπη Βυηάγεά ηὐ πῶσ 
ϑ6ΨΘΠΕΥ Δηἀ ἔπτο ; [Π6 8οη8 οὔ“ ϑδρῃδῖ, Ἐστ α. Η 
Ζ ουγ ἢυπάγεά βανοηγ δηά ἴνο: ψϑετε ἐς 

10 ΤῊ 8οη8 οὗ Ατεϑ. ϑενεὴ πυη- μα 
ἀτεά δΗ͂γ δηά εἰχ: ἐὰν {π|5 

11 6 80η8 οὗ Ρηδδίθῆ Μοαῦ, οἵ ἰδε ρας: 
νο τπουβαηά εἰρῃε δυπάγοἀ δῃά ρἱ)ονίης: 
ἔνεῖνα: καλῶ 

12 ΤῊε 50ῃ8 οὗ ΕἾλπι, ἃ τποιυιβαπὰ πιαςι, αμά 
τπισοἢ πιοῖε. 9), δλωῤλξαξέαα. 5 Οε, ἐάγες ἀμκνανεῦ “ευον } ἔινο. 

[;2ςς ἴο ἰῆς ᾿ἴποᾶχο οὗ ῬῆδτοζΖ [ἢς Τπῃ]άγεη οὗ 
Βαηὶ, Βίχναὶ, [οσδὴ οὐ ΗἩδείρῃ, Βειῖ]εμοῖι 
δεῖ Νεῖϊορβδι, Κι ἱτ]δι ἢ -ἀτίπι, Ἡ τίπι, 25 νεὶ] 
ἃς ΤΑΔΠΥ͂ ἰηϊεττηεάϊαίς [Ἀπ|}}1ε8, δἴεγνγαγὰβ 
πο τ 

Θ. ἐπ δε πιορ!ϑ ΩΝ, 4.7 Τλια Οτεεὶκ Ἐ 
ΡοουϊαΣ : μηνὶ Νισὰν τοῦ πρώτου μηνός. Ἐ. 
τ Κο ᾿φίεδοει μοι δα οὔ ἩΕΡΕΩΝ οἡ εἶμαι: 
ΤΒΟ Νυϊκχαῖς 845 »ιο“4 Νῴα» ῥγήσιο, Ὀυϊ [ἢ 6 
ΟΙά 1,Δὔη, πεσπεπία ῥγιγιὶ πιοησία, “ὁ [86 
Βτεῖ ΟΔΥ οὗ ἴΠς ἤγβξ τηοηῖῃ." τοῦ πρώτου 
μηνὸς ἸΟΟΚΒ [1Κ6 ἃ ε͵ο55 οὔ Νισάν. 

7. Αἱ {5 ροΐηϊ ἴΠ6 δόοουῃί δερὶηβ ἴο τη 
ΑΣΑ Ϊ]οἱ ἰο ΕΖΊὰ 11. στ “44.,.ὄ δὰ Νεῆ, Υἱϊ. 7 “4. 

8. Νεδεα ἢ ΑἸ φαυ]οῦ οὴς [ἤδη (δα 
ΟΠΙδΙΏΡΟΓΑΓΥ οὗ ΕἶΖτα. [ἰ νν}}} δὲ οὐϑογνυθὰ 
καῖ ἔπσεῖνθ Ὡδτηθ5 ἃσῈ Πότ αίνοη 845 ἴῃοϑο οὗ 
ἴδε Ἰεδάετβ, ργοῦδὈ ]Υ 10 τεργεβϑεηΐῖ ἴπε ἔπγοῖνα 
ἘΠῸ ΕΞ. 80 1ἢ Νεῆ. υἱῖ. ἡ. [π ΕΖγα ἱΐ. 2, 
ἴδετε ἅἀγὸ ΟἿΪΥ οἰευθὴ ΠΑΠΊΘΒ, δ νρκονν (88 
Νεῖοϊες {πη Κ8, “16 ΒύςδοΥ 48, ἄζς.; 
Ῥ. 132) ἴο τεργοβοηζ ἴβε {{|868, Τοιιπίης 
ἘΡΡΒγδιπι ἀηὰ Μάδπδβθεβ ἃ5 ομθ. Βιυΐ ἰΐ 18 
Βοσα ὑγόῦδθὶς ἰμΔὲ ἃ πδπὶα δηβινοσίηρ ἴο 
Ἐπιοτιυ9 ἰῃ τη8 1151, δΔηὰ ἴο Ναδδιιδηὶ ἴῃ 
Νεῖ. νἱῖ, γ,) 848 ἀγορρεά ουΐ ἴῃ ΕΖτα. Ηον 
ἴ20}6 ἰο ΕΥΤῸΣ ἅ:.Ὸ 80. ἢ 1615 ΤἸΏΔΥ Ὀ6 966 
Βοτὰ ἴδ 1 ΧΧ, οὗ (86 ραϑβᾶρε ἴῃ ΝΟΠΘΙΔἢ, 
λοέλκξὸ δ “7οιγίεεη Βυυρν ἂρ ἰπδίεδά τ οὗ 
ἔνεῖϊτε: ἴτο, Μ Δη4 Μασφάρ, Ὀεϊης 
ῬίΔΙὨΪΥ τἰδὶ κιφουῶν δηὰ Ἔσδρα Ὀεΐηχ ΠΟΌΣΙ 
δῇ ᾿ηϑεχίοα στηλυρίηδὶ τοΐεγθοηςα. 

Ἐεειαία:. ἴῃ ἘΖτα, ἘΘΘΙΔἢ : ἀπά ἴῃ ΝοΒο- 
τλῆ, Εδαυηϊδῆ, ὙὍὙῆα νδυϊδοηβ ἰῃ οἄδ6 οὗ 
εἶ ἔπννο ᾿δίζευ ΤΏΔΥ ὃς δοτουηϊεὰ ἔον ΌΥ͂ ἴῃς 

ἘΥ οὗ ΔΙ ἴο Μ. 6 ϑαυ]οῦ ((ἴυάα 
οὔγο!ο].᾽ Ρ. 10) σπάοανουσβ ἰο δοσοουηξ [ῸΓΣ 
οδδηρες ἴῃ ἴα ἔοστη οὗ οἴϊιεσ ἤδηλοβ ΟΥ̓ ([Ὡ 6 
φοπξυπίοη ΚΕΙ͂ ἴο δ τηδάς δεΐνγεθη βία δτ 
Ἡεῦτενν οδαγδοίοσθ ΟΥ ἃ Οτγεοῖὶς δοτῖῦα. 
ὙΠβ σοῖρῃξ ἐχρίδίη ἴπ6 σβδηρε οὗ ἴδε Βτβῖ 
ἰεῖῖεν οὗ Βίχναὶ (65 ἴῃς πδιης ϑἰδηάβ ἰη ΕΖγα 
αἰκὶ Νοδοιη2}) 1ἴοὸ ἴῃς ΒΕ οἵ Ἀδοϊυ5, τ 116 
ἴδε ἔα ΠοΣ σαβοίδησθ Ὀθεΐνγθθη Γ' δηά ΔΛ 
νοῦ] δοςουηῖ ἔοσ [86 ποχὶ σοῃϑοηδηῖ, ΤῈς 

ΒΔ Π|Ὲ ΟΔ0.86 ΤΩΔΥ ΒΑΘ Ὁ τὸν [86 οὔδηρςε οὗ 
Νεδυπὶ (Ἶναουμ, Ναῆυτ) πῃ Νεμοιλδῃ ἴο 
ἘἈσδῆυπὶ ἰῃ ΕΖγα, ἤθηος 15 Οτοοϊζοὰ οστῃ 
οὗἩἨ Ἐοΐπιυ5 ΒοσΘοΌ Ὑπὸ Νυϊχαῖς Ερ»»»παπίο 
ΤΩΔΥ βεῖνε 45 ἃ ςοηηποοίίηρ ᾿ἰηἰς θεΐνγοθη [δς 

ἱ οὗ Νεῖῆ., δηά τῇς Ἐνηνίονυ οὗ ἴδε 
Ῥτεβεηΐ ραϑϑᾶρο. ΤὮς ἰἀδη ΠΥ οὗ ἴῃς οἴδεγ 
ὨΔΤΉ65 ἰῃ ἴη6 ἴδγοο [1515 Μ11 δὲ ρεγοεϊνοα 
ψουΐ ἀΠ Π ου}γ. 

9. από ἐδεῖν ρουεγποσ.] Αἴἶογ [815 βῃου!ὰ 
Ὅε 4 ἸΟΏΡΕΙ δῖον (:) 25 ἴῃς ψογάβ “ ϑ0ὴ8 οὗ 
ῬΒΟΓΟΒ" δορί (δ6 δηϊπιογαϊίΐοη. ΟΟΙΏ 
Εχγα 1, 31. [Ι͂ὴ [6 Οδπονα Μοεγβίοη ᾿ς ἰβ 
ΣΙ ΣΒΕΥ ρυποιυδλίεα. Τῆς ψνογὰβ “ δηά (δοὶγ 
ξΟΥΟΓΏΟΥΒ᾽ (ΟΣ ταΐδεσ, “ Ἰεδάθυβ᾽) το, 45 Ἐ. 
ΤΟΙΏΔΥΚΒ, Δη ὈΠ5ΚΙ1] δ ἀϊοη τηδάθ ΟΥ̓ (6 
Οτγθεῖς νυυτϊοσ. 

Ῥδογο". Δῃ δβϑιην]δίϊοη οὗ ἴπες Ηθῦγον 
Ὠδῖηδ ῬΏΖΓΟΖ οὐὗὁἩ Ῥασοβξῇ. 80 νὰ μδὰ Ἀδίδυ- 
ἴὯ}5 ἴογ Ἀδδυμπι, 11, 16. ΑποΟΙΒΟΙ ΘΟΙΙΡΒΗΥ͂ 
οἵ ἴῃ βᾶτης ἔπ ἀγὰ τπθητοηοαὰ δἴογννασὰ 8 
(Ὁ. 30) 25 τεϊυτηίηρν ἢ ΕΖΓΔ. 

11, Ῥδααϊδ.) Μοαδ.)] Αἴἶζοῦ 1815 Ὡδηλθ σοπιοδ 
ἴπ ἴς Οτεοῖ: εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰησοῦ καὶ Ἰωάβ, 
ΒΊΟΝ 96 615 ἴο πηδδῃ “' ΤῸΓ ἴῃ6 8008 οὗ [6588 
δηά Ϊοαῦ:" τῃδὲ ἰβ, ἴο σεργεβοηῖ ἴἤεπι. [{ 8 
ποῖ οἶδα νυνμδὶ [ἐβυᾶ ( 7οβῆυδ) δηὰ ἴοδῦ 
ἅ6 τηοδηῖ. Τἢὸ πδηῖθ Ῥδῃδίῃ- Μοδρ, “ συ ]οΓ 
οὗ Μοδῦ," 15 1:96] ἃ βϑἰηρυϊαῦ οὔθ, δῃαὰ ΤΏΔΥ 
Ροϊηϊ, 88 [,οτὰ Ασίμυν ΗΘΥΕΥ βυρροδβίβ (' Ὠ]ϊςοῖ. 
οὔτε ΒΙ0]16,; .. ν.), ἴο [6 Ῥοβϑεβϑβδίοῃβ σαϊποά 

. ἰηῃ Μοδῦ ὈΥ ἴδ 5}1]0ηϊἴ68, ἴῃς ἀεϑοεηάδηϊβ οὗ 
δμοδη, βοὴ οὗ [υὐδῃ, 866 1: Οβγοη ἵν. 22, 
Βογα βοηῖς οὗ [Π6 ΓΠΛΙΪΥ ἅτε ἀεβογ θεά 88 
Βανίηρ μδὰ “(ὑς ἀοτηϊηΐοη ἴῃ ΜοδΔθ.᾽" Ῥδβδίῃ- 
ΜΟοΔΌ ΠΔΥ αν θθθη οἱὗἉ [815 ᾿ἰποαρὸ. Τἢ6 
ὀοηποοίοη οὗ [οϑδιᾶ οΥ [5 ἀεβοεηάδηϊβ ἢ 
Μοδῦ (ϑυρροβίης ἴδε δοὴ οὗ Νυῃη ἴο ὃς τε- 
ἴοιτοὰ ἴο) 15 ῃοΐῖ οὐνίου5, θυϊ [πὸ ἀσδοεηΐ οὗ 
]οαῦ ἔτοτα ἴῃς Μοδθὶϊεβα πίῃ, σου ρῃ Ηὶδ 
τοοΐδος Ζοχγυίΐδη, Γαυ 5 5ἰβϑίοσ, δΌΡΡ] 168 ἃ 
ςοηπηοςης [Ἰηἰκ ἰῃ Ὠ]5 ο256. 

12, Εἰα» ἢ Ὑ818 18 Ργο Ὁ Ὺ (86 Ὠδτηδ οὗ 
ἃ Ῥεσϑοῦ, ῃοΐ ἃ ρίδοα, Τδὲ ψὸ]1-Κπόντῃ Εἰδτι 
οὗ Οεη. χίν. :, ἄς,, οδπηοῖ, οὗ οουγξο, Ὀ6 
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ἃ Ζαέέν. 
ΠῚ 

ΝΣ κω 

᾿ ϑῴρν. 

Ἂ Αὔενν 
δεκεξίαξ. 

Ι. ΕΒΌΚΑ5. Υ. [ν. σ3---τϑ. 

ἔσο μυπάγεά ΑΗῪ δηὰ ἔοιιγ: ἐἢε 8018 
οὗ 5 Ζαιϊβυὶ, πἰπα δυηάγεοα ἰογΥ δηά 
ἢνε : [ὃς 30η8 οὗ ἡ ὕοτγρε, βενεῃ δυη- 
ἀτεά δηά ἔνε : ἢς᾽ βϑοη8 οὗ Βαπηὶ, 8ἰχ 
δυπάγεά ἔοΓΥ δηὰ εἰρῆς : 

12 ἼἼε 8οῃ8 οὗ Βεδαὶ, 5'χ πιιπάγεά 
ὈΕΠΓ ἀπά τἶγεε : [Π6 50η8 οὗ ἢ ϑλά25, 
ἴῆγος (δουδαπά γὸ Βυπάγοά ἔννεπῖῦ 
ἃπὰ το: 

14 ὙΠ}6 8οη8 οὐ Αἀοηϊΐκδιη!, 51Χ 
Βυπάγεά 5Ι ΧΕ ἀπά βενβη : ἴμε 8οῃ8 οὗ 
1 Βαροί, νο ᾿μοιβαηὰ 8|Χ1Υ δηά ἰχὲ 
τε 808 οὗ Αἀϊΐη, ἔουγ μυπάτεά ΒΗ͂Υ 
δΔηά ἔουγ: 

15 ΤΠ 80η8 οὗ “Αἴεγεζίδβ, πἰ πεῖ 
δῃηά ἴνο: [6 80η8 οὗ (ὑεϊϊδῃ δηά 
ΑΖεῖδβ, τῆγεεβοοσε δηάὰ βδνθη: ἴδε 

80η38 οὗ ΑΖυγδη, ἔουγ ἢυπάγεά {Ἀγ 
δηά ἔνο: 

16 ΤῊ 8οῃβ8 οὗ Απδηϊδϑ, 8η ἢιη- 
ἀγεά δηὰ οπὲ: (ἢ 8οηβ8 οὐ Ατοπι, 
ἘὨ ΙΓ ἔνο : δηά τῃς φοη8 οὗ " Βλ888, " δε 
ἴῆτεα Ὠυπάγεά {ὐγεητγ δηά τῆτες : τ(ἢς 
80η8 οὗ ΑΖΕερδυτγιῃ. Δὴ δυπάγεά δηά 
ἴνο: 

17 ΤῊΘ 8οη8 οὗ Μείεγιιβ, [δγεε 
τῃουβαηά δηά ἔνε : [ῃε 80η8 οὔΞ Βεῖἢ- ὅ Βείλδ. 
Ἰοπηοη, δὴ Βυηάγεά ἐνγεητγ ἀπά ἴτε : 

18 ΤΕΥ οὗ Νείορδαῃ, ΒΗ͂Υ δηά 
ἄνα : ἴΠεγ οὗὨἩἍ Απδίβοῖῃ, δη δυπάτγεά 
μὴν δῃά εἰρῃξ: ἘΠ 6Ὺ οὗ 2 Βει μβδπιοϑ,  ἌΕΛΩ: 
[ΟῪ δηὰ ἵνο: . 

19 ΤΊΟΥ οὗ  Κιπδιίαγίυ8, ἔνγεπὶγ “ Κόέσει, 
δηὰ ἤνε : {πεγ οὗ Ολρηίΐγα δηά Βεγοῖῃ, 

ΒΟ. 
εἷς. 536. 

τείοειτοὰ ἴο ; δηά 85 ἴΐ νγδβ 1:56} οδ]]εὰ δἰδἔἴοσ ἃ 
δϑοῃ οὗ ϑδεῖω, {ποσὰ 8 ἴῃς 1655 αἰ ΒΟΥ ἴῃ 
ϑιυρροβίηρ ἰδδΐ ΕἸΔπὶ ΒΟΤῸ 5 ἃ 4] ὨΔ1Π6. 
τ Βοιμϊογηοη ἰῃ συ. 17, ου ἴῃς οἴδογ μδηὰ, 
ΠδΙΏ65 ΟὗὨ ρΪδοθβ Ὀερίη. Α ϑεοοηά ρεζβοῃ οὗ 
(ῃ6 πδπθ, Κπουγῃ 85 “ἴδε οἴμοσ ΕἾδπὶ,᾽ 15 
τηοηζἰοηδα ἴῃ ΕΖ 1. 21, ἢ ἘχδοῖῦΥ [δα 
δᾶτηθ ὨυθοΣ οὗ ΓΟ] Ονγο 5. 

Ζαϊῥιώ.) ἴῃ ἘΖτΑΙ!. 8, Ζαϊίυ ; ἰῃ ςἢ, ΥἹ11, 32 
δεῖον, Ζαῖδοο. : 

Οονδε.] Οτεεῖ, Χορβέ (ΑἸὰ. Κορβέ, ΜὨὩεΏοδ 
ἴδε τρῷς ἔογῃ). ἀν ἐδὶ ἀεί ὀρ λιν ἴο 
ΔΏΒΥΝΟΣΙ ἴο Ζδροοδὶ ἴῃ ΒΕΖγὰ, [Ὡς Ζαοςοδευδ οἵ 
[6 Νὸν Τοϑίδεηθης. 

18, δ.45.}ὺΏ ΤὨῖϊθ ἰ5 [86 ἴογσγῃι ἰη ΑἸά. 
Μοβὶ Μϑ5. μβδνὸ Αϑίδα, σοὶ 18 ΟἿΪΥ 8 
ἰγδηβροβιοη οὗ π6 βᾶτις 57}1140].5ὅ. ΕΖ. δῃά' 
ΝΘἢ. μανς Αζρϑδὰ; Νυϊξ., Ασοδδά, Ἔ 

16. Δέεγεκα:. ΤὨΪΐδ ἔοσγῃι 15 ἀυς ἴο [ἢςε 
ΑἸἀΐηε, τος 848 ἀτηρεζεκίου ἴῃ οἠς τγογά. 
Ἐ. τοδλὰβ ᾿Ατὴρ ᾿Εζεκίου, ὨΟὮ δΏβννεῖβ ἴο 
Ἐ2ΤΆ 11. τό, "“ Αἴεσ οἵ Ηοζοκίδη." Ὅς δάάϊ- 
σῃ οὗ ἴμ6 ραϊγοηυπιῖς ΤΑΥ͂ μάνα ὕδθεη τηδαδ 

. ἴο ἀἰδεησυϊδη [18 Αἴδσ ἔγοπι [ἢ ἀοογξκθοροῦ 
οὔ [ἢς δᾶπιε Ὡδῃηθ, τηθης}οηρὰ ἴῃ ΕἶΖγα ἰἱ. 42. 

Οεἰΐαη ἀπά ΠΠΞῚς Το 906] ρ ἀραΐη 
ζοϊϊοννα [ἢ ΑἸάϊηθ. ὙῺς Οομονὰ ψοσγδβίοη 
Βα8 Αζοῖιβε ΕΒ, ρἶνεβ Κιλὰν καὶ ᾿Αζηνάν. 
ΤΎΠΟΙ ἰβ πριδίηρ ἰη. ΕΖγὰ ἰΐ. ἰο ΔῆβΕΣ ἴο 
ἴδ656 δηὰ [ῃς [0] οννἱτρ ἤᾶτλοβ ἄονγῃ ἴο ΑτΌσῃ 
ἱπο]υβῖνα. 

16. Βα:44.}) Ματῖρ. Βοζδὶ, ἃ5 ἃ ῃοΐϊὸ οὗ 
ἰἀοηςβοιίίοη σι (6 Βεζαὶ οὗ ΕΖγα ἰϊ. 17. 
ΤῊΣ ἔοσὰ Βασσαί (Ἐ.) δΌΡρΡ]165 ἃ σοπηδοϊίης 

ἘΠ ΑΥΤΑΙ ἴῺ τῆ Οεπενὰ Ψεσβίοῃ, 
Αὐβερῃυσμ, ΒΙΟΒ 1βΒ ρα τς Οτθοκ, 
᾿Αρσιφουρίθ, Διιδνγετίηρ ἰο Ηδιῖρῃ ἱπ Νεβ. 
ΝΗ. 24. ἴπ ΕΖγᾺ ἰϊ. 18 [86 Ὡδηιθ ἰδ σορδοοὰ 
ΌΥ [οτϑῖ.. 

17. Μείεσι. ΤἈὶθ ἔοπῃ ἕο ον [ἰς 
ΑἸάϊηθ. Ἐ. [458 Βαιτηρούς, ΜΝ ἢ ἸΟΟΚΒ {κὸ ἃ 
Οτεςϊζοὰ ἔοσπι οὗ ἃ πίον Ἰοςδὶ πᾶπλθ "Ὲ"- 
εἰμπίης τὰ Βεῖμ-. Οοιηρατε Βαιθλωμῶν 
πεχί Ό]Π]ονῖηρ. ὙΠΕεΓα, 18 ποίῃπρ ΔΡΡΑΓΕΒΕΙ͂Υ 
Δησνγοτίηρ ἴο 1 ἴῃ [6 ράγα}16] 1158. 

Βεῤδίογιοη.) ΒΓ ἴθι. [1,008] ὨΔΙΏ65 ΠΟῪ 
[ο]ονν, ἀἰδιϊηριυ 5ηθά ἴῃ [πὰ Οτεςκ ὈΥ [Π6 υδὲ 
οὔ ρσγεροβί!οῃ ἐκ. 

18. ΜΝείορδαρ. Α 58:ι8}} ἰοννῃ οὐ υἱ]δρς 
ὭΘΔΥ ΒειΒ]  ἤστη, δᾶαρ8 [6 τηοάδγῃ Αἢ- 
εὐθεῖ, οὐ Οτχ Τύδα, δδουῖΐ ἔνγο σηΐ]ο5 ΝΕ. 
ἔτοπι [δῖ ϑροῖ. [{ 5 ποῖ πδιηθά ἰη [6 Οἱάὰ 
Τεβίδπιεηΐ, ουῖ Νειορμδῖμ 68 ἂτὸ ϑροόΐίοῃ οἵ, 
1 Οῃγχοηῃ, ἰϊ. 54, ἄζο. 866 Μσ. Οτονεἶῖβ ἃχῖ. 
ἴῃ ’ Ὀἱςῖ. οἵ ἴῃς ΒΙΌ]6,᾽ 4. σ. 

“Ἵκπα:δο!Ρ.}] ΤὨδ εἰγ οἵ Βοηϊαηιίη, δδουΐ 
[γος τῇ }]65 ἴτοτλ [εγυβδίθαι, [ἢ ἡδἔνα οἷδος 
οὔτδο ρχγορῃοῖ [εγειηϊδἢ. 

Βείδιανιο.. ἴῃ ἴ86 τηδγρίη, Ασιηδυείῃ, ἴο 
ἃξτες στ ΕΖτγα 11. 24. ἼΤῊΘ τρᾶγρὶπ {μετα 
εῖνεβ. Βει-δζιηδνοῖι. Εν (ἢ ἰτδηβροβιτοῃ 
οὗ 50]12ῦ]65. ἴῃ δδηοβθ δηὰ Αϑιηᾶ, οοζῃρ. ἴδ 
Ὠοΐῖς οὐ 8448, νυ. 12ὥ. ΤΕ ῥἷδοθ νυᾶβ ῥὑσο- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ Βεηϊατηίη, Ποπι ἴΠ6 σοπποοϊίοη ἴῃ 
ΜΈΟΝ 1ἴ δίδπαβ, ἀπά Γπογοίοτε ποῖ ἴο ὃς ἰάδῃ- 
εἰβεοὰ στ Βοῖ ἢ -5ποπι ἢ ἴῃ [υὐΔῃ. Αἴ [δς 
βΆτιθ ἔἰης Κι τ]. Β- [εἀτὶπλ, σχί ταεηποηςά, 
γν85 ἃ ᾿τΟΠΌΕΣ τον οὗ [υὐλᾷ, 

10. Κργίαἰδίαγ..) [Ι͂ῃ Ἐ, οἱ ἐκ Ἑαριαθιρί. 
ἴῃ ΕΖγα ἰϊ. 25 {πὸ 1ΧΧ, [158 Καριαθιαρίμ. 
ΚΊγδι- [«ἀτίπι 18 τηθϑηῖ. 

Οαρῥέγα.}] ἴῃ ]ο5}. χ, 17 [018 18 τηδῆ- 
τἰοποὰ 85 οὔθ οὗ (δς ἴουν οἰ[65 οὗ [ἢς Οἰθοοη- 
ἰἴϊε8, δηὰ ἴῃ χυϊΐ. 26 45 ἃ ἴοννῃ οὗ Βεηϊαηηίη.᾿ 
[{ Πδὲ Ὀεθη :ἀοηςβοὰ 1} Χο», ἀθουΐ ἵνο 
ΤᾺΪ]68 οδϑὲ οὗ Ααίΐοῃ. Βοσγοίϊ, οὐ Βδογοῖβ, 
25 ἃ Ὠεϊρῃθουγίηρ ἴονγῃ αἱοιί(οὰ ἴο Βεοῆ"- 
Ἰδυαὶθ. [{ 25 θεθὴ ἸΔἀδοηπῆεὰ τ ΕἸ Βίγερ, 
δῦουΐ ἴδῃ π}1}165 Ν, οὗὅὨ εγιιβαίθμι, ὅεὲ Μτ. 
Οτγονοβ ἀγίβ. ἰη " Ὠϊςξ, οἵ ἴ[δς Βἰθ]6.᾽ " 



ν. 20---8:.] 

δε ϑδόνθοῃ δυπάτγεοα ἴῸ δηά τῆγοα : [ΠῈῪ 
οἵ ΡΊγα, βενεὴ μυηάγεά : 

20 δεν ογμδάϊδε δὰ Απηπιαοὶ, 
ἔους ὐπάγεά ἔνγεηῖγ δηά ἴνο : πε Ὺ 

“ἄαπα. οὗ " ΟἸγδηδ δληὰ " λδάεβ, εἰὶχ Βυπάγεά 
δα. ὈχΕΏ Δπά οπα: 
εἰ κόρόνς 21 Τεγ οὗ ἡ Μδοδίοη, δὴ πυπάγεά 
» διιξε, ἘΜΕΠΙΥ ἀπά ἔνο : {πεν οὗἉ "“ Βεῖο]ι8, 
Ξ λίας"- δηὰ ἴνο : ἴῃς 5οῃ8β οὗ τ Νερἢϊ8, ἀξ. : 
» ζααο. 3} Βυηάτεα ΒΗ͂Υ δηὰ ἰχ: 
ἐμ, 22 ΤὩς 580η8 οὗ 7 ΟΔΙΔπλο Δ} δηά 

Ι. ΕΘΌΒΑΞΒ. Υ. 39 

Οπυ8, ϑενεη δυπάγεὰ ἔνε πῖγ δηὰ ἔνε : 5. 
1πς βοῃβ οὗ 1εεσθυβ, ἴτχοὸ δυπάτεά 
[ογ δπὰ ἔἤνε: 
4122 Τῆς 8οὴ8 οὗ “Απηδᾶβ, {γε “ ϑεναδᾶ. 
τπουβαηά τῆγεα πυπάγεά Δπηἀ4 ΓΠΪΓΥ. 

24. πε ρῥγίε808 : [ἢε 8οη38 οἵα [εάάιι, “ 9ιαἰκίκλ. 
τς 80η οὗ |εδι18, ἀπιοηρ [6 8οῃβ οὗ 
ϑδηδϑῖθ, πὶπε ἢυπάγοδ βανοητγ δπά 
ἔνο : ἴῃς 80ηῃ8 οὗ ὁ Μεγυῖῖ, 4 τδου- ὁ ἡμενεαν. 
βληά ἐν Δηά ἴνο: 

25 Ἴδε β8οῃὴ8 οὗ “Ρμλδϑβάγοῃ, ἃ. " Ῥδεῖωνσ. 

8 Ω 

Ῥίγα] ὍὨ1Β πδῆῆθ ἰβ ἴδκοὴῆ ἤομὶ [86 
ΑἸήϊηο, οἱ ἐκ ς. Βυῖ 48 ᾽ξ ἰ5 τυδηξίηρ ἴῃ 
πε δεϑὶ Μ595., 1 48 δέεη [δουνῆϊ τ] ὑτὸ- 
ὈΘΑΌΠΠΥ ἴο 6 ΟἹΪ τὰς εὐίαρτν οἵ ἴδε ἰαϑῖ 
ἔιττο Ξυ 1120 165 οὗ δε ἢ ἴῃς βδτης Καφείρας. 
1 80, ἴδε πυπιοσίοδὶ συτηθο] ἔῸΣ 700 [45 Ὀδδα 
τερελίεα 4150. 

ΦΟ. 1δὲ 9. Οδαδία: απά ““νενι4οι.] ὙὍὙ86 
ΑἸϊπε Η28 οἱ Χαδίας καὶ ᾿Αμμίδιοι. Α Ῥεϊογ 
τολαϊηρ 18 Χαδιασαί.᾽ Τῆα Οεηενὰ δ οζβίοη 
24. Ατωση οὶ, πλογε ΘΟΙΤΘΟΓΥ [δὴ 186 ΑΟΝ΄. 
Ἐτιίζδομς {πη κ8 (δὲ ὑπάοσ [6 ἔοσττμος ἘΠ|Ὲ 
ἅτὸ ταοδηῖ ἴπ6 ρεορῖὶε οὗ Κοάσβῃ ([οϑἷ.. χν. 23), 
δῃχῖ υπάεγ (6 ἰαίίεγ, ἰᾷς Ῥεορὶς οὗ Ηυτπῖδι 
(Ὁ. συ. 4). Αδ818ε ΠΧ Χ. (ΑἸοχ.) ἔοσ Ηυπιίαι 
15 Χαμματά, χὰ ᾶνε ἃ Ἑσοππηοοϊηρ [Ὡἰ ἢ 
Ασωσηαξ;, οσ, στ [186 κυϊίυγαϊ τορος, ὥδα»- ΕΣ 

ὥσων»α απᾶ Οαδάε:.} ἴπὶ Ἐ.2ΓΔ 11. 26, Ἀ Δι δἢ 
απὸ Οδθα. Τῆὸ ἴοπη πη ἴδε Οτεεκ, Κιραμά, 
ἦβ ΡῬΚΟΛΔΌΪ ἄυε ἴο πε ἔοττῃ οὗ ἴῃς Ηοῦγεν 
πᾶστα 108} ἴῃς ἀςοβηϊίε ἀγοὶς ργεῆχοά, ΠΙΘΠ, 
Ἐ δεωδῆ 15 τηοπῆίοησά δος νι Οεδα ἴῃ 18. Χ. 
29. Βοῖδ νεῖὸ οἰε8 οὗ Βεηϊαπλίη. 

41. Ἰαίφλκόνε ἃ ΤῊΪ5 τοργεβοηῖβ [6 Μ|ΙςΝ- 
τολϑῖν 8580 γὙ7'Ὸ]] πόση ἴῃ ἴῃς ὨΙΒίΟΥΥ οὗ 540] 
ἁιὰ ᾿ἰοηαΐμδη. ὙΒε᾽ οδηρο ἴῃ ἴῃς ἕοττη οὗ 
[Π6 πλπιε σϑη ὃς ῬΑΥΓ Δ δοοὰ. ἴη ΕΖτὰ ἰΐ. 
27 ἰδ ΜΙοδηδς: ἴῃ τ Μάδςς. ἰχ. γ1 ἴἴ 15 
ΜΜδεδηιλδο, 45 ἰὴ ἴῃς 1,ΧΧ. οὗ ΕΖγζᾶ. ΤῸ Μ 
Ἑςου ἃ ολ 51} ὃς αἰϊοτοά ἰηΐο ΑΔ, Ὀυῖϊ [πὸ τοττηϊ- 
τιδῖέοῃ 15 ἀῆςξ ἴο δοσουηῖ ἔογ. 

Βεῖοϊ!υ 15 Βοῖδοὶ, ἔοσ τυ Βῖ ἢ ΕΖτὰ δ45 Βείδεὶ 
αι ΑἹ. 

ἸΝνερδι. ὌΠ τρλυρίηδὶ χεΐδγεμοας τ ΚΟ65 
1815 λῆσνοσ ἴο (86 Μαρθὶδῃ οἵ ἘΖγδ ἱϊ. 20, 
πὲ [ξ 15 ροϑββί]ε [πὲ 1 ΤΔῪ σγαϊθοσς δὲ (6 
ἐφυϊναϊεπί οἵ Νεῦο ἴῃ συ. 29. ΓΒε ςοἸϊοςσδίίοη 
ὙΠῊ ΜΙΟΒπιλϑῖ δηὰ Βεῖμεὶ ρΡοϊηί5 ἴο Νερ 5 
85 Ὀείησ ἴῃ ἰμ6 ἐγῖθε οὗ Βεοηαπιίη. Τα ὁΧ- 
᾿πῖοτος οὗ ἰονη8 ΠῚ ἔογεῖρη Ὡδη68 ἴῃ ἴῃς 
ἐσῖθε οὗ Βεοηϊαπλίη 15 ποίϊοοεὰ ὈΥ Οἵσονε ἴῃ ἢ18 
ατί. ΟἹ ΜΙΟΗΜΑΒΗ ἴῃ ’ Ὠ1ςῖ. οἵ ἴῃς ΒΙ6]6.᾽ 

42. Ομἰαν»ιοίϊαίμς απ Οπ.} ἴῃ ἘχΖτᾷ ἰἱ. 
43 1:15 ΔρΡροᾶγβ 28 "1,οὐ, Ηδαϊὰ, δηά Οὔο, 
Ὡῃεο [ἢ6 ΧΧ, [45 Λοδαδὶ καὶ ᾿Ωνώ. ΤῈ 

ἴῃ ΕΖΤΙΆ 416 Θλβιὶγ ἰάθη βοᾷ, δεϊηρ ἴοντηβ 
“ΜΠ ἢ 186 Βεηίστηϊε58 δα Ὀ011} ἴῃ [πὸ ῥἰδίη οἵ 

δδάγομ, νυοβίνναγ 5 οὔ πεῖν οΥὐἱρίηδὶ Ὀουη ἀδτίῖ685. 
866 ἴδ ἀτῖ. [0 ἰη " Ὠίςῖ. οὗ ἴῃς ΒΙ 16. ΤῊς 
ἢγδὶ οὗ θη 15 Ὀείϊίογ Κπονν ἴο υ8 85 [δς 
“1 γὰἀάδ πἰρῖι υπίο [ορρὰ οὗ ἴδε Νεν Τοβίβ. 
τηοηῖ, ὙΤε ἀπ ΌΪΥ 15 ἴο δοοουηΐ ἔογ [86 
ϑίγδηρο ἕοστῃ Οδίδιηοίδ]ιδ, νος ἢ ΙοΟ ΚΒ ̓ ἰκὸ ἃ 
τυπηΐηρ ἰορεῖδεσ οὗ {πο ΟΥἩὁΤΛΟΣΕ οὗ ἴδε ΠΔΠ165 
ἴη ΕΖΓΆ. 

“εγεεδι..1 ΤῊ ἔἕοπηῃ ἴογ (6 πδῆῖὸ οὗ 
τ δέεῖηβ ἴο ἤδτεα δγίβθῃ ἔγομι [ἢ [ΣΔῃ5- 
οὐ 8 (δἰείηρ ἴῃς Οτεεὶς Ἱερεχού 88 ἃ ξεηϊἶίνα 

ἔτοτῃ ἱἱερεχός. [ηβίἰεΔὰ οὗ 24ς, ἴδ! τοδαϊης 
δου] Ὀς 345, 88 1ἰ 18 ἰπ ΒΕ ΖΤΙΆ. 

48. “4ππα5..7ὺ ΤΠ 8 ἱηρ οὗ [Π6 Ὡδπὶὸ 
800 18 ἄυς ἴο ἴδε Οοπονὰ Μογβίοη, 845 [6 
ΑἸάϊπε 845 ᾿Ανάας. ἴπ ἰδὲ θεδὲ ἰεχὶ ἰΐ 1.5 
Σανάας, δΔῃϑνοτίης ἴο ἴπ6 ϑοηδδὴ οὗ ἔΖγα. Τα 
ειελίμεδ οὗ ἴῃ 6 υπιθοτ οὗ ρθορὶα σοηηεοϊοά 
τὰ 1 18 80 σου Κα Ὁ]6 (οοιηραγοῶ, ἔοσ ἰῃ- 
βίδηοο, τ ἢ [ογῖςδο), [δὲ Μ|ΊςοδΝΔ6115 μαζασάεα 
ἴῃς οοηϊεοΐυσο ἰμαὲ ἰἃ τγᾶβ δὴ ορργοῦστιουβ 
ΠΔΠ16 ἴοΓ [εγυδαίεπὶ ᾿(8ε1 (ΠΕ, ““ἘΠΟΓΗΥ ἢ); 
δυΐϊ {π15, 2458 Ε. τοηαγκβ, ἰ5 ποῖ ὑγοῦδῦϊίθ. 
ΤΠετα 18 πο ἴον πδπηδά ϑεπδδῇ ἰῃ τπ6 ΟἹὰ 
Ταβίδτηδηΐ, θυΐ ΕιϑοὈΐτ8 πα [εγοπῖὸ (ᾳιοϊοα 
Όγ Οτονοὴ πιοηϊίου ἃ Μδ;44]- ϑεηηδ, οσ “" Οτοαῖ 
δ6ΠΠ8,᾽ βεύδῃ σ᾿ ἶε8 Ν. οὗ [εἐτοῆο. 

44. 7εδ4μ. [πη ἴ6 Οτοοκ, Ἰεδδού, ΔΏδντοΣ. 
πῃ ἴο ἴδ ΓΧΧ. ᾿Ιεδουά οὗ ΕΖτὰ ἰϊ. 16, ΠΟΤΕ 
(6 Ηεῦγενν ἕοιτα οὗ ἴδε πᾶπιε 15 [εὐἀὐδίδβ. 
Α Ϊ]εὐαϊαῃ 18 ουηά ἴῃ τ (δγοη. χχῖν. 7 48 
μεδὰ οἵ 186 δοοοπὰ ἽἼουσϑε οὗ [Π6 ὑεοϑίβ. 
ὟΝΒο ἴδε [65ι1.5, οὐ [εβϑυ4, Βετε βροκοῆ οἵ 88 
[ἷ8 δΔῃηςοβίου, τνγᾶϑ, 1 18 Ἱτῃ ροβϑὉ]6 ἴο 587. 
Ωπο ἐδὲ :οπ|, δ᾽..)32 εἰς τοὺς υἱοὺς 

Σανασίβ, “ἴον ἴ6 80η8 οὗἩ δδηδλϑβὶῃ : (πδὶ ἴ5, 
ἴο δ6 (ΔΚ 45 σεργοϑεηξηρ ἴθ π). 866 ποῖδ 
ἃῦονο οὔ ὕ. 1:. Τῆδ πδηῖ οὗ ϑαηδϑὶῦ 15 ποῖ 
ἔουηά ᾿ἴπ (ὃς Ο. Τ᾽, δηὰ Ροββί]Υ [86 Ψυϊγαῖς 
ἘΝ αεῖδ ΤΑΑΥ δᾶ ργοϑεσνθᾶ (δα σις σεδαϊηρ. 
ΤὨΟ ἱπηιϊ] Ἰοϊοσβ ΕΛΙΑ δηὰ ΣΑΝᾺ πουὶὰ 
ΦΔ5:}Υ 6 οοηδιβεῦ, ΑΠἡ ΕἸ ]45}}} τυγᾶβ ἃ ὑσὶεδί 
ἴῃ ἴῃ ἔπιε οὗ Πανὶ ὰ (1: (βγοη. χχίν. ἘΠ 

Μερδ. [Ιῃ (15 ἕοστη ἴμε Α. Υ', ΦΌ]Πον5 
τς Οεηονὰ τς νοὶ ρρ δ [δε πρρκηνι : υἱοὶ ἐκ 

006. Βυξῖ ἴδε τοδάϊηρ ἰδ ν ν6. 
[5 ἀουδέξι! σι βεῖδεγ (ῃς ἐβρμρνῦβα κι εν 
Ὀεῖονν ἰ5 ἔουπά. Επλογυ τηνδὶ δῆϑυγεσ ἴο 



τπουϑαπὰ ἔοΓΥ δηά βενεη : ἴῃς δοῃ8 οὗ 
ὦ (λγηα, “4 τῃουβδηά δηά βενεπΐδεη. 

τσ 26 Ἴδε [μον ῖεβ : ἴδς 8οη8 οὗ 
ἀμκάνράυ;' “7 7εβδιε, δηὰ δάπιϊεϊ, δπὰ Βδηιϊᾶ8, 
ἕκεε δος ΔΑ διιἴ45., ΒΕν ΕΠ δηὰ ἴουγ. 
ἐροα 427 ΤἸΠα ΒΟΪΥ βίῃρειβ: (ἢ 80η8 οὗ 

Αβδρῇ, δὴ δυπάγεά τννεπίγ Δπὰ εἰρῃῖ, οορίεϑ. 
ὙΈΊΒυΞϊεὶς 

Ι, ΕΒ ΑΘ. Υ. [ν..26---20.. 

28 ἼΠε ρογίειβ : [δε 8οὴ8 οὔ Βα. 
Ζ ϑαίΐυπι, [ἢς 80η8 οὗ ἢ [αἴαὶ, [ῃε 8018 
οἵ Ταϊπιοη, τε 8οπ8 οὗ ἐ Πδςοδὶ, τῆς δες 
80η8 οὗ ἘΤ εἴα, {πε 5οη5 οὗ ὅ δδῃχὶ, ἴῃ ἃ (ων. 
411 δὴ μυπάγεά {Ἀ]Γ(Υ δηὰ ηΐης. ἡπασαᾷ 

29 ἼΒα β8δγνδηΐίβ οὐ (Ἐς τδγαρῖίε ὁ 2 σκρόαςς 

τερή, ΕΣσχα ἃ. 40, ἐλ τονε φ" ϑ'σεῖκα, ακά ζαάζροείεῖ, φ. ἐλε τονε 97 οάαοίαλ. 

τ(ἢς 80η9 οὗ “Εϑδιι, ἴῃς 80η5 οὔ" Ζιία. 

ἸτηπΊοῦ οὗ ΕἰΖτὰ ἰἱ. 27, ἴῃ 6 βᾶτηθ ψῆο ἴῃ ἴχ. 21 
θεῖον ἰ5 οδι θὰ Εἰπηπλοσ. [πιπΊῈΓ 15 τη οηρα 
ἰῃ τ Πἤτοη. χχὶν. 14 45 ποδὰ οὗ [᾿ς 5ἰχίθοῃιἢ 
οοἰχγβο οὗ [6 ῥγθϑίβ. 

256. Ῥῥα:“αγο". ΤῊ ἔοσττῃ ἀραίῃ 15 ἔγοϊῃ 
ἴε ΑἸάϊηο, Φασσαρόν.υ ἼΤπε Ὀεδὲ τοδαϊηρ 
τε5. υἱοὶ Φασσούρου. ῬΑΒυγ, (86 5οη οὗ 
Διονίαῃ, νγὰ8 ἃ Ἅδίοῦ ῥγίηςε δὲ {πε ςουγί οὗ 

Ζεάεκίδῃ ([εγ. χχχυῖ!. 1). ΑΠοῖποῦ ῬΑβθΓ, 
“βοη οἵ ἴἰπὸ [ποῦ το οηδά ἴῃ [16 ὑτὸ- 
οοάϊηρ υϑῖβο, νγὰϑ “ οὨϊοῖ  ΟΨΕΓΠΟΣ ἴῃ [6 
Ἔουδβε οὗ ἴῃς ,οτα ἢ 1η [πε ὕὌπηε οὗὨ [ογεηλ δῇ 
(ἐγ. χχ. 1). 

ὥανηιθ.) Μοῦδ Τσοστθοῖγ, ΟΒδστηὶ, [6 8δπὶ6 
85 Ηατγὶπὶ (ΕΖτγα ἰ1. 39), μεαά οὗ ἴδε τμἱγτὰ 
οουγβα οὗ [Π6 ῥγίθϑίβ (Σ Οἤσοη. χχῖν. 8). 

26. ὕεεσμε, 6.1 ]6βῆυα ἴῃ6 [,ονϊα ἰ5 
ὉΔ]1οἀ ἴῃ Νόῆ. χΧ. 9 8οὴ οὗ Αζδηΐδῃ. [ῖπ ΕΖΙΑ 
ἵ, 40 ἢὸ δηὰ Καάπηοϊ τὸ ἀοβου θα 45 “οὗ 
[δε “δ]άτοη οἵ Ηοάλνι!δῃ,;» ἰοῦ ψῃϊοὶ, ἴῃ 1]. 9, 
να ἢδνο “ ΟΠ] άγοη οὗ [υὐλ}.} Καάηγίοὶ, ρΡσὸ- 
ὈΔΌΪ ἃ γουρει πηοπλῦοῦ οὗ ἴῃς 54π|6 ἤοιι86, 
8 τηοητἰοηεα δἱοὴρ τ] [6βῃυὰ 45 ἰδκίηρ ἃ 

οὔλίποηΐ ρατέ ἰῇ (6 τοῦ] άϊης οὗ ἴῃς 
ἘΠΕ (στα 11. 9). σοπιραγε Νεῆ. ἰχ. 4, 5. 

ΤὨς ἔοστῃ Οδάχῃϊοὶ 15 ἀνε ἴο ἴῃς ΑἸοχ. Καδμιή- 
λου, ἔοΥ ψὨΙΓὮ ἴῃς Ν δῖ. 25 Καδοήλου, δηὰ Α]ὰ. 
Καδμίλλου. Βαηυδθ δηά ϑυάΐ45 ὅγε ποῖ σο- 
φορηΙΖΑδ]6 ἴῃ {δεῖς ργόϑεπί ἴοστῃ. Βδηιδ5 15 
ῬΤΟΛΔΌΪΥ ΟὨΪΥ͂ ἃ ταϊβργηΐ ἴῸΓ Βδῃπδβ, 88 [ἢ 8 
Οεηενᾷ γεγβίοη μᾶ5 Βδηηῖ δηά δυΐυ, ΘΧΔΟ ΪΥ 
ΤΕργοβοηξηρ Βάννου καὶ Σουΐου οὗ [6 ΑἸάϊηο. 
ἴς Ἰοοῖκβ 48 1ἢὲ [ἢ ἴνο εσα ἃ οοστυρίίοη οὗ 
Βεηθ.Ηοὐλυϊ δῇ, “"' 3οη8 οὗ ΗἩοὐδνίδῃ. 

48. ϑαίμνι, ὦ ..1 8841 1}υπ|ὶ τνᾶ8 οἢϊοῦ οὗ ἃ 
ἔΆΤΑΙΪΥ οὗ ραΐθκεοοροσβ δὲ ἴῃ οδδὲ γαίε οἵ ἴδ6 
Τεαρῖς (1 Βγοη. ἰχ. 17). 4:4], οὐ σαῖδεσ 
ΤΑΙΔΙ, ἀρρεᾶσγβ ἴο ὃδ ἃ νδιιοῖυ οὗ ἔλθ πᾶτε 
Αἴογ ἴῃ ΕΖγᾷ 1ἷ. 42. Εοτηρατῖο ἅδουο, υ. 15. 
Τλίθοη 15 τηθηξοησα δἰοηρ τυ ἢ 5841}υτὰ ἴῃ 
[86 6 οὗ σ αἤσοῃ. Ἰυξῖ ᾳυοίεϊ, 45 5 
αἰ5ο Ακκυὺ (330), μεγὲ ἀἰϊβρυΐϊϑεα δ5 ᾿ϑδςοδῖ, 
Δακούβ (ΑἸ. Δακοβῶ. Τεῖα (ΑἸ. Ὑῆτα) 15 ἴῃ 
ἴδε δεβί τεχίβ ᾿Ατητά, δηβνγεσίῃηρ ἴο ἴἢε Ηδαϊὰ 
οὗ ΕΖγα. ϑαπιὶ, ἴῃ [6 ἕοσταῃ Σαβεί (Α]εχ.), 
ΔΏΘΨΕΙΒ ἴο ϑμοῦδὶ ἴῃ ΕΖτα, Τῃς γεϊςβῃ 
ἰηπίοδὰ οὗ 1 τοδάβ Τωβίς.. 

. 20. Τῥε τεγυσπές ΟἹ ἐδὲ ἐορρῖν.] ἴπ ἴδε 
Οτεεκ, ἱερόδουλοι, ἃ ποτὰ υϑοά οὗ [6 5εσυδηξδ 
διίδομεά ἴο Οτδεὶς δηὰ Αϑβίδιϊς ἴεῖρίεϑ. ἵἔ 
ἰα Οστδ δὴ δαυϊταϊοθηΐς ἔἴοσ [6 Νεδιηΐπι5. οὗ 
ΕΖτὰ 11. 41, ἴῇ6 ϑυςσοοββϑοῦβ οὗ ἴῆοβαε ποῖα 
Πανὶ ἃ “ ρανθ᾽ ἤονυ [δς 8ογυῖςὰ οὔ [ἢς 1,ονῖοϑ, 
85 ἴδε 1,ουϊε8 ἐπογηβοῖνοβ ἢδὰ δεεη δὲ [16 
ἤγϑὶ “"εἰνεη" ἴο Αδζοὴ δηά [15 ϑοῃ5 ἴο ὃὈς 
[πεῖς Νοι νη. 8ὅ66 ἰδ ἃστί, ΝΕΤΗΙΝΙΜ ἴῃ 
“᾿ς οἵ δε ΒΙδ]ε,, διὰ Ἀ.᾽5 ποῖα οἱ σ Ὁβσοῦ, 
ἾΧ. 2. 

ς μα.) Τα βθοβ ἰο δε ἃ οοττυρίίοη οὗ 
Σηά (δεῖ. Σουθία, ΑἸεχ. Σοναά), 86 ΖΙΠ5 οὗ 
ἘκΖτΆ 11.432. ὙΤΒο ἸΔΕΛΕΠΥ οὗ [Π6 πᾶπλο5 οὗ [6 
ΝΟ ηΩ, 48 ποτα σίνθη, τὶ οθο ἴῃ ΕΖτα 
δῃηά ἴῃ ΝοΠοιΐδ (ΥἹ]. 46--ς56), νν 1} ἴῃ πιοδῖ 
οᾶ365 δ6 566 δὲ οὔθ. Τἢδ ἰο]ονίηρ [Δ0]6 
ΓΆΆΔΥῪ 5676 ἴο 58ονν [815 ἴῃ [Π6 5:Π|ρ]658ῖ Δ ΠΠΟΣ. 
1 ββου]ά δὲ ὑγοηηϊϑοὰ (παῖ ἔπετα ἃτὸ ἕο. οἱχ 
ὨΔΙΉ6Β ἴῃ [86 ργεϑοηΐ ραββϑᾶσθ, τπἰτίγεῦνα ἱπ 
Ετα, δὰ [ἰτῖγοῦτο ἴῃ Νεδοπιδῃ. 

ΝΑΜΕΒ ΟΣ ΤΗΞ ΝΕΤΗΙΝΙΜ, 

ΑΟὟΥ. ΧΧ, 

τ. ἔξδυ Ἡσαύ 
2. Αβὶρῆδ ᾿Ασιφά 
3. ἸΤΑῦδοιἢ Ταβαώθ 
4. (εγὰς Κηράς 
5. δυὰ Σουά, Σουδά 
6. ῬὨαῖεας 

. ΤΑΌδπα Λαβανά 
8. αταρα ᾿Αγγαβά, ᾿Αγραβὰ 
9. Αςυλ ᾿Ακούδ 

το. ἃ Οὐτά 
ΣΙ. Ο(εοιδὺ Κητάβ 
12. Αραρα ᾿Ακκαβά 
13. ϑυβθαὶ Συβαΐ 
2124. ΑἸδῃ Ἀνάν 

Ἐστα 12, 43--54. 
Α. Ὗ. ὩΧΣ, 

Ζῖδδ Σουθία. 
ΗἩδουρδα ᾽Ασο 
ΤΑῦΡδοιδ Ταβαύθ. 
Κοτος Κάδης, Κηράος, 
ϑῖδῃδ Σιαά, ᾿Ασαά, 
Ῥαᾶομῃ Φαδών. 
ΡΣ ΤΙ ΔΛαβανά. 
ΗδραραΒ ᾿Αγαβά. 
ΑΙυῦ "Ακούβ, 

ΗαρΑΡ ᾿Αγάβ. 
ΘΒ ΑΙ λαοὶ Σελαμί, 
ΓΤ ᾿ἸΑνάν. 



ν. 30-34.} 

ΒΟ ΞΆΑΞΙΡΙΔ, τε 8οη8 οὗ ΤΑρδοῖῖ, τῃς 
“ἜΘ φοῃ5 οὗ ὁ (εγᾶ3, {πε βοῃβ οὔ 78υά, τε 
"ἴα Κοηδ οὔ ΦΡῬΉδῖεδϑ, ἴῃς 80η8 οὗ [χ2θδπᾶ, 
»ἔστα ἴδε βοηβ οὔ" γδθά, Ὁ 
ΓΡαίοι. ο Τῆς 8οη8 οὗ “Ασυλ, [ἢς 8018 
ἐκ, οὗ ἴᾶ. ἴἢε 8οη3 οὔ' (ὐεῖδῦ, ἰῃς 8οη8 οὗ 
"πρό. ΑΔΒ, ἴῃ6 80η8 οὗ "ϑυβθαῖ, τῇς 8018 
μὲ. Οὗ Απδη, [με 80η8 οἔὗ “ ὕδλίβυλ, τἂς 
ν» ζαλαγ 8018 οὗ 7 Οεάάυγ, 
"Ἀεαέα, 11 ΤῊς 80η8 οὗ “ Αἴτιϑ, ἴἢε 8018 
᾿Ἀεκῖς. οὗ “ λϊΞδλη, τῆς 8οη8 οὗ ὁ Νοεβα, τῃς 
ἴωααε, 80η8 οἵ ΟἼΠλ23.ῦ04, ἴδε 8018 οἵ “ (ὐΔΖΕγδ, 
Ι᾿Ξκεια. ἴῃς 80ηὴ8 οὗ “ΑΖία, ἴτε 8οη8 οὗ 
ἤγικα. “ ΡΒΐηςεβ, τῆς 8ϑοη8 οὗ ΑἸζαγα, δε 80ῃ8 
᾿Δπαὰ. οὗ “7 Βαβιδὶ, [ἢε 8οῃ8 οὗ Ζ Αβδηδ, [ἢ 6 

1, ἘΒΏΌΒ. ΑΒ, ν. 4: 

8οῃ8 οὗ ὁ Μεδηὶ, ἴδε 8οη8 οὔ ἡ ΝΝδρῃϊ8ὶ, Β.Ο. 
τῆς βοηβ8 οὗ ΚΑ υδ, [ἢε 8οπ8 οἵ ἑΑεῖρῃα, "Ὁ 
ἴε 80η8 οὗἩ Αββϑυγ, τῆς 5οη8 οἵ Ρμδ- ἡ έν - 
γτλοῖτη, ἴῃ 80η8 οὗ “ ΒΔβδίοιῃ, ἢ Διέβεν- 

22 ΤΠ 80Π8 οὗ “Μεεάδ, (ἢς 80η8 2 δαξόια, 
οἵ Οουεμδ, τῆς βοπβ οὗ 2 Ὁἤαγεα, τῆς "ἰὔζεδα. 
80η8 οὗ ἦ Οἤδγοιιβ, ἴῃς 80π8 οὔ" Αβδγεῖ, ἐνῇ. σε 
ἴῆς 80η8 οὗ “ Τβοιηοί, [ἢ βδοῃβ οὗ με 
ΕΝ βἢ, τῃς 8οῃ8 οὗ Ατίρδδ. Ὁ Βαντοῖν 

43 Τς 80η8 οὗ τῆς ϑβεγνδηῖθ οὔ ᾧτε. 
ϑοϊοπηοη : ἴῃε 80η8 οὗ “ Αζδρῃίοῃ, Ἡξρύσξνῳ 
[86 80η8 οὗ “Ρ̓Ὠδσγιγα, [Ὡς 9οῃ8 οὗ γεν. 
ΚΣ ἀν 80η8 οὗ βγ Ύβϑιν τῆς 8018» γασχεῖ 
οὗ “ ἰβἀλεῖ, [Π 8οη8 οἵ ὃ δδρῆξει, 4 

34 ΤΒδ 8οΐβ οὗ “ Ηδρία, τῇς 80ῃ8 ὁ δορί. 
ς δε. 

ΝΑΜΕΞ ΟΡ ΤῊΣ ΝΈΤΗΙΝΙΜ (οὐνλῥπμεῆ). 

: Ἑδάτα ν. 20--32. 
Α. ΡΜ. ΎΧΧ, 

1:5. Ολίθυδ Ἑαθουά 
16. σεάάυτ Γεδδούρ 
17). Αἰτα Ἰαΐρος 
18, Ἰλαίβδῃ Δαισάν 
19. Νοοῦα ᾿ Νοεβά 
20. ΟΒδϑεῦα Χασεβά 
21. Οδζαα ἙΚαζηρά 
22. Α:ὶδ ᾽Ο(ας 
23. ῬΒηδ68 Φινοέ 
24. ΑζΖατα ᾿Ασαρά 
25. Βακιαΐ 

Αξδῃδ ᾿Ασσανά 
27. Μεδηὶ Μανί 
28, Ναρῆίςὶ Ν 
29. ΑςῸΡ ἾΑκο 
40. Αεἷρδα ᾿Ἀχιβά 
31. Αεδῦσ ᾿Ασούρ 
32. ῬΒΑσδοῖσα Φαρακέμ 
43. Βακαϊοῖ; Βασαλώθ 
34. Μεεάα Μεεδδά 
35. (ουϊδα ἙΚουθά 
46. (βδασεα Χαρέα 
327: (ασοῦὺς Βαρχονέ 
3. Αδοσοσ Σεράρ 
29. Ἰποπιοὶ Θομοΐ 
40. Ναας Νασί 
41. ἈδρΒα ᾿᾽ἉἈτεφά 

Οὗ ἴῃς δὔουε, ϑοῶς δᾶνα ὑγοῦδοιν αἰ ἶοτοὰ 
ΟἿΪΥ 1η [πε τουγεῖ- Ροἰηίβ, 88 Αδίρῃδ, Παρ ΒΑ; 
Ἀσρδδ, Ηλκυρῆα. Ὅο ἔδτλδν σοηδιϑίου οὗ 
Ὁ δηὲ ὶ ἰῃ Ηεῦτενν (Ἵ δηὰ 1) Μ1] εχρίδίη [Ὡς 
ἀἀδετεηοςο ἴῃ Ὠ ἴβϑαη δηὰ ΒσθζΖιη (Νο. 18). 80 

ζὐεδι ατ᾿ 29. ΤᾺ πἰαίία!!γ ὑκέπεα Ὁ ΧΥ. 49) ΤΟ 5ἰπιασὶ Ὠ 
δι 1, ἴῃ Οτεοκ (Δ δηά Δ) ΠΔΥ εχρ δίη Νο. 6. 

85, 72ε “οπ:, 45..}] Ὑλεθα ἌΡΡΘΑΣ ἴο δδνθ 
εξ 3η οσάεσ οὔ θη οὗ 5{1}} ἰοννοσ γδηὶ ἴπδη 
τς Νειϊδίηϊ), [π τ Κίηρβ ν. 15 ᾿νε τεδὰ τῆδῖ 
ϑοίοσηου δὰ 70,000 τγ6η οτρ]ογε ἴῃ δεδγίην 
Ὀαγάεης, Δηἀ 8ο,οοο ἰῃ Βενίης βίοῃσ, ἔογ ἴδε 
ὈαΙηρ οὗ (θα Ταρῖο. ὙΒοβε Πόσὸ τη 6" 

Ἑστα 1, 43--54. 
Α. Υ. | ΕΧΧ, 

Οἰάὰάεϊ Γεδδήλ, 
Οδμασ Γαάρ. 
ἘδαϊδὮ Ῥαϊξά. 
ἙἘοζίῃ Ῥασώ». 
Νεκοάδ Νεκωδά. 

Οὐασζζϑϊω Γαζέμ, 
ὕστε ᾿Α(ά. 
Ῥαβεοδἢ Φασή. 

Βεξζαὶ Βασί. 
ΑΞ: Δἢ ᾿Ασενά, 
Ἡρξϑυκῳι νὰ προσ 

ΘρΒυϑίτα Νεφουσίμ. 
Βαϊεραϊς Βακβούκ. 
ἩακΌρμα ῬΑκουφά, 
Ἡδεδυν "Αρούρ. 

Βα: υ ἢ Βασαλώθ. 
Μεἰιάα ἹῬαουδά. 

Ἡατεῖα ᾿Αρσά. 
Βασῖζοα Βαρκός. 
ϑίβοσα φᾷ τα 
ΤΕΔΙΩΔΉ Θε 
Νεσίδἢ Νασθιέ. 
Ἡαδῦρδδ ᾿Ατουφά. 

ΠΟΎΤΟΙΒ οὗὨ “ζοπε; δῃηὰ ἐδα δηυπιοτδίοη οὗἉ [βότη 
ΠΟΙΘ ΤΔΥ̓ δὲ ἄυ6 ἴο ἴδ ἱτηροτίδηςςο οὗ 5116 
Ἰαρουγ ἰὼ [δι ἀοραστίτηθηῖ, [{ νν}}} Ὀ6 ποιἰοοὰ 
[Δὲ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ [6 πδῆλεϑ οί οὗ δοϊοπιοῃ 
βοσυδηΐίβ δπὰ οἵ ἴῃς Ναί ηἶτη ἀσγὸ ποῖ Ηοὕτενν. 

““παρῥίοη, "3 ΤὍΒε 115ῖ ἰπ ΕΖτγα ἰΐ, 5 ς-- 57 
οοπίδίηῃβ ΟἿΪΥ ἴδῃ Ὠδιηθβ; ἴδ6 ἢ Ἰιϑῖ 
ρΡεο5 ἴο οσοηίδίη εἰξηΐοοη. Ατζδηρεὰ δ8 

ὉΓΟ, ἅτε :--- 
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Β.Ο. 
εἷς. 536. 

Ι, ΕΒΌΚΑΞ. ΜΡ. 

οὔ 4 Ρῃδολγεῖι, τῆς ϑοῃβ οὗ 54δὶ, τῆς 
80Π8 οὗὨ ϑγοίῃις, (ἢς βδοῃβ οὗ Μδϑίδϑβ, 

κα. πο δοη8 οὗ ΟἍγ, τῇς βοῃβ οὔ Αὐάιι, 
δοδαένε, 
Ἰσεα 4. 57. 

1Π6 8οη8 οὗ ϑιιδα, [πε 8οῃ8 οὐ Αρβεσγγᾶ, 
(6 8δοη8 οὗ Βαγοάϊβ, ἴῃς βοῃβ οὗ ϑαδαῖ, 
[δ 80η8 οὗ Α]Ϊοηι. 

25 ΑἹ] {μὰ πκἰπίϑίετβ οὗ ἴδε τειρῖς, 
ἃηά (ὃς 8βοη8 οὗ {86 βεγνδηῷ οὗ δοῖο- 
τποη, Μοῖς ἴπγοα Ὠυπάτεὰ δενεηὉΥ δηά 
ἵἴνο. 

46 ΤΊ εβε σδηῖε υρ ἤοπιὶ Τ Βεγηε- 

[ν. 35-38. 

Ιεἢ δηά Τ εϊθγβαβ, ΟδΒδγδλιίδδίασ ἰεδά- Β. ς 
ἵηρ; τ[επὶ, ἀπά ΑΔδῖΊδσ ; ἘΞ 

47 Νείίθογ οουἹά ἘΠ ΕΥ 88ιενν τἢεῖς 
(Δυλ}} 168, ποῦ Ἐδεῖγ δῖος, μον {86 7 
ὑνοῦα οὗ [βγδεὶ : τἢς δοῃς οὗ “1,δάδη, " ϑεεία 
ἴδε βοῃ οἵ “ Βδη, ἴ᾿ε β8οη8 οἵ ΦΝε- 7 7 ἐπεὶ 
ςοάλη, εἰχ Βυπάτεά ΠΗ͂Υ ἀπά ἴσο. δὰ 

438 Απά οὗ ἰδς ρτίεβι5 [μδῖ υδυγρεὰ α Ἡρδο- 
(ἂς οἶος οὗ [ες ρηεβιβοοά, ληά σγεγο δα 
ποῖ ἔουηά : δε 50η8 οὗ ἢ ΟδάϊΔ, [86 2 

ἕ 

80} οὗ ἐ ΑςοοΖ, ἴῃς 80η8 οὗ ἘΔάάι, ες 

: ἘΒΌΒΑΒ. ΕΧΧ. 

:. Ασδρῃίοη Ασσαπφιώθ 
2. ῬΒασίτα Φαριρά, Φαριδά 
4. 766 Ἰειηλί 
4. Ὥ Λόζων 

 τω-Ψ δρῆς 
ἴ Ἡαρὶα “Αγιά 

Ῥμροδσγοίῃ Φαχαρέθ 
9. νάδι {{πεῦ; ΘΔΌΪ 6) παβώ 

10, ϑαγοίδίθ Σαρωθ 
ΕΙ. Μαξίας Μισαίας 
12. δὲ Γάς 
13. Αὐδυς ᾿Αδδούς 
14. ϑυῦα Σουβά 
15. Αβρδοῖτα ᾽Ἄφερ 
16, Βατοάϊβ Βαρωδῖς 
1). ϑαῦαὶ Σαφάγ, Σαφάτ 
18, ΑἸ]οΣα ᾿Αλλόώμ 

Ι͂Ὼ [ἢ δδονε Ἰϊδῖ, (ἢ ἤγϑι Ἰοςοτ5 οὗ ̓ οΖζοῦ 
δηά Ἄκου (Νο. 4) ταῖρι μάνα Ὀθθη ΘΑ 51}}} 
ἰηϊογοπδηροά, 845 οχρίδϊηθά δεΐοσε; δυΐ ἱξ 15 
ἀἰβῆςσυϊε ἴο 866 ΔἢΥ τεβεθίδηςς ἴῃ ἴΠ6 τεϑὶ οὗ 
(ες ποτὰ. Τῆς δάάϊποη “ οἵ ΖεὈδαίπι ἴο 
[πὸ ἤδλθ οἵ Ῥοοδογεῖ (Νο. 8) ϑυχξεκίβ [ἢ ς 
Κδουρῆς ἴπδὲὶ [ἢ 15 ἔΆΠΑΪΥ ΤΩΔΥ δανε Οὐ ΊΏΔΙΥ 
οοπης ομ Ζεδοίτη, ἴῃ 6 περ ουγην ΟΥ̓ ἴο 
ϑοάοχῃ. 866 Μζυ. Οτονεβ ατί. ἴῃ " Ὠἱςῖ. οὗ ἴ6 
ΒΙΌ]6.᾽ [{ 8 ροββδῦ]ς αἷδο ταὶ ἴῃς Σαβιή ἴῃ 
ἘάΓΔ5 ΤΊΔῪ Τὸ ηἴ [815 Ζεδαὶπὶ (Ασεβωείμ), 
8ο ἴπδὶ ὈοΓῈ ἰδ τνουϊὰ ἀστεὶ ἴο ἴα πίηἢ 
Ὥδίιο. ΤΊ ἔοστη Οἂγ ἴοσ Οδβ (Νο. 12) ἰ5 
ὧυς ἴο ἴῃς δρεϊης Γάρ ἴῃ με ΑἸάϊπε 
Ιπδϊοδὰ οὗ ᾿Αλλώμ (Νο. 18) Ε΄. ῥΙὴΟΡροΟβα5 ἴο 
δαορῖ ᾿Αλλών, ἴῃς χεδάϊηρ οὗ ϑοπῖς Μ55., δηά 
ἴο υηδογοϊληα ᾿ξ 85 ἄλλων, “οὗ οἴδιογα," [κὸ 
Οὔγ “εἰς. Βιυῖ [δϊδ 15 ποῖ ῥγοῦΔ Ὁ ]6. 

896. Φ2ε:».} 1.2. ἴῇοδε ττοϑα ὨΔηγ65 ΓΌ]]ΟΥ͂,, 
ἷῃ Ὁ. 37. 

Τὐεγνεεεδ, 495 ...71 Ἰὼ ἘΣΣΤᾺ ἰϊ. το [86 ΡΪδοοθς 
ἤοιη το ἢ ΤΠΕΥ ολπῆς ἃγὰ βίγεη 85 “ Τεῖὶ- 
Μεῖδη, Το διεα, Ομεσυῦ, Αἀάδη, δηὰ 
τπνοῦ ;" 81} δυρροδεὰ ἴο δὲ αἰἴἰε5 οὐ υῇ]ᾶρο5 

1 Τῆς πτὶϊϊοσ οὗ ἴδς 5βδοεῖ δύῖ. ΟΑκ ἰὰ “ἢ ϊοὶ, 
αὖ ἴὰς ΒὶὈ]ς," δηὰ οὗ τΗΔῺΥ Ξίταϊαν δειὶςϊος, που]Ἱὰ 
μὸβε ἰουδὰ ἃ πάλ ΥΡΝ με ΑἸάϊης Ἀρλυς 5Ὁ- 
εἰεηῖϊ ἴο ἐχρ δίῃ ἱ 1 δῦοαῖ ἴδς δρεϊϊοσ 

οὗ ϑευεταὶ βσορεσ πδιρες ἰὼ ἴδε Α.0 ἡ. 

ἘζΖπβα. ἘΧΧ, 

ΘΟΡδεσοὶὰ Σεφηρά,᾿Ασεφυράθ. 
Ῥετυΐα Φαδουρά. 
ἐξακον ῬἸΙοηλά. 
ἈΣΚΟΏ Δαρκών. 

πὰ. δ’ ἱ Σαφατ 
; λΑτίλ, ᾿Αττίλ. 

Ῥοςδοσείὰ οὗ Φαχεράθ. 
Ζεθαίτη ᾿Ασεβωείμ. 
[Απὶὶ [ἢ Ἰαςῖ, δΔηά ᾿Ημέεῖ. 

ϑοίαὶ ἴῃς δτεοῖ, ἰὰ Σωταῖ 
τὰς 1ἰςῖ, αν ποῦς 
ἴο δῆξιγοῦ ἴο ἴοτα ἐπ 
Ι 

ἴη Βαδγ]οηίδΔ. Ἀαν ϊηϑοη ἰἀθηςβοβ ἴδε ἤγϑξ οὗ 
ἴπ68ὲ ἢ (6 ὙΒεΐπης οὗ Ριοϊοιιγ, Ὡθᾶσ (Βα 
Ῥοιβίδη Ουἱδ δηὰ Ομεγυδ στὰ Ῥι[οΙ σα Β 
ΟΒ τῖρμα, ἰη ἴῃς βάτὸ τερίοη. Τα ἰϊς οὗ 
ἥν τεϑὶ 18 υπηςογίδίη. ἔς ϑΟΠ}6 ἀτδιαῤεῦνο κα 

ἃ οτίρίπδὶ, 85 ἴἃ του Ἱὰ ΡΡϑᾶσ, δυῖδος 
οὖ: δἰλνοεὶ τὸ γϑϑμη στα πάντα ἰλεὶ πτος 
ὨᾶΙΉ68 οὗ ρΐαοθβ ἴπ6 οἶδυδε “ Ομδγδδί δ ἷλγ 
Ἰεδάϊην ἴποπι, δηὰ Αδῖαν," ἡγούμενος αὐτῶν 
Χαρααθαλὰν καὶ ᾿Ααλάρ. 

(ἀλ καυνρ πε" 
ονεξίας (1 Ῥεῖ, '!. 14} ἄς. Βυῖ ποῆε οὗ ἴδε 
δεεῖ5 αυἱϊῖς ἴο ὕεᾶσ ουΐ ἴδε οοπδσυοίίου, πὰ 



Ι. ΕΘΌΒΚΑΞ. ν. 43 

ἴγο τδουβαηδ {το δυπάτοεδ λη4 Β.6. 
ϑἰχίγ. ἐξόδους 

. 42 ΤὙΒεῖγ ἢ πιδηβεγνδηΐβ δηἀ ἢληά- ἷ 550 Νεῖ, 

Υ. 39-.ώ4.] 

ΒΟ ψ}0 πιδιτιθὰ Αὐρὶὰ οἣδ οὗ τ[ῃς ἀδιιρῇ- 
ἝΞ ἰεῖβ οὗ ΒεγζΖεΐυβ, δῃὰ νγδϑ πδιμιεὰ δίϊεγ 

᾿νἴ8 ἡδῃγα. 
49 Απά ψ ἤδη τῆς ἀεβογ ροη οὗ τλιἀβ σοῖο βόνεῃ τἰὔοιβληὰ τἶτγοα 

παὶ 
εἰν Ὦ 
4 

ἴδε Κίπάγεά οὗ {8686 πηδῃ νγᾶβ δϑουρῆϊ 
ἰη τῃ6 τερίβίεγ, δηὰ νγᾶβ ποῖ ἰουπά, 
1867 ψεῖα τεηονοά ἔτοπι ἊἼχεουηρ 
ἴῃς οςε οὗ τῇς ῥγιεβι ποοά : 
40 ἔογ υῃῖο {ἰδεῖ 8414 " ΝΙΟΒΟη 25 

Ὴ απὰ Αἰματίας, τῃδὲ ἐῃοΥ 8Βου]ὰ ποὲ δὲ 
πραίαυε: ΡΑΓΓΔΪΟΓΒ οὗἩ [ἢς ΒΟΙΥ (Ὠ] 9 111 τἢετε 
ΚΣ 9 ὅτοθα ἪΡ δη ᾿ἰρῃ ρτίεβε οἷοι μβοά στῇ 
ἃ το Σ. ᾿Δοςςτηθ δηὰ τυ. 
τ πώ 41 80 οὗἩἨὨἁ [βγδεῖ, ἤοπι τπεπὶ οὗ 
ἴξαν.- 
πῶς, 

τνεῖνε γεδῖβ οἷά δηά υρτνγαγά. τῃς 
ὑγεγα 411 ἰῇ πυπιθοῦ ἰογ τδβουβᾶπα, 
δθεβίἀε πηδηβεγνδηΐβ Δη ννοτηθηβογνδηϊϑβ 

Βυπάγεά ἰΟΓΥ δηὰ βενθῃ : (ἢ 6 βἰπρίῃ 
ἴδῃ Δηἃ 5βἰηρίηρ νγοπλδη, ἴνγο Α ὅδι 
[ΟΓ λπά ἔνε: 

43 “ουγ 
ΟΔπιε 8. ϑενεη τβουβϑαηά {ΠΙΓῪ πὰ 
βὶχ ἤοσβεϑ, ἔἴψο Βυπάγεά [ΟΓΥ δηὰ ἤνς 
168, ἄνες τπουβαηά ἔνε Βυηπάτγεά 
ΓΜΕΠ δηά ἤνα ᾿ βελβίβ υϑεά τὸ τῇς  αεραε, 
γοκε. 

44 Απά οςετγίδίη οὗ τῆς ςοδίεῖ οὗ 
{Β6ῖγ ἔπ] 189 ἤδη [ΠΘῪ οᾶπης ἴο [86 
τεηλρὶς οἵ (οὰ {παῖ 18 ἱπ [δγυβδ θη. 
νονγοά ἴο δεῖ ὕὉΡ ἴπ6 Βοιυιβα δρδίῃ ἰῃ 

ἴτ 5 ἃ ᾳυεβίίοι τ βεῖμεῦ οἱ ἐμποιούμενοι ᾿εΓΕ 
5 ἠοῖ τηοδηΐ ἴο θὲ ἴῃ ἴῃ 86ῆϑβε οἵ οἱ προσ- 
ποιούμενοι, “τμδῖί ἰαϊὰ οἾαῖπη ἴο.ἢ 

Οδάϊα, ἀ5«.1 ἴῃ ΕΖτὰ 11. 6ι ἴῃς ἢχϑί πᾶπη6 ἃρ- 
ῥοᾶΣΣ 88 Ηδυαίδῃ. ΤᾺ ς ΑἸΙοχ. ᾽᾿οβαέα σοηποοῖβ 
ἴδε ἴντο. Αὐοοζ ἰβ πιοσεὶν ἴδ6 ΚΟΖ οὗ ΕΖγὰ 
πίΐι ἴῃς ἀεῆηϊτε ἀττίοὶς Ἰεῆ ὑσεᾶχεὰ (ΥἿΡΠ). 
Αἀάυβ ἴοοκ ἴδε βᾶπηε οὗ .υἷἱ ᾿ΓΠετοη-Ἰδν 
ΒΑΓ21αἱ (ἔον ψτῆοτὶ 5θς 2 ϑΔ8πι. χυϊὶ. 27; χῖχ, 
331-10), δῃηὰ ἐδ ἴπιι5 ἢ τη5 61} «8116 ΒΑΓ ΖΙ]Ἰαὶ ἴῃ 
ἴδε μασα!] οὶ ραββαρε οὗ Εὐσζδἷ 

80. ἐδὸ ἀεσεγῥἐοη Οὗ 1δεὲ δἰπάγεά. Μοτε 
Ἔἰογι]γ, “ 18ε ξεπεαϊοργ," τῆς γενικῆς γραφῆς. 
ΕΥ δι Πεὶ Ὅς.) ὙΈΪΒ5 '5 ἃ ϑουλεννῃδῖ Ἰεηρ ὮΥ 

τον ; ἱερατεύειν, “ἴτοτι Δοῖηρ 48 
Ῥηοϑι5." 

.40. Νεδεριία: πὰ “1: δατγία..}] Α5 ἴδε πιδι- 
ἵχῃ: ποῖος ᾿παϊςδίοβ, {8 15 τωδκιην νο οὗ οπ6. 
ἢ ΕΖΙᾺ 11. 62 1ἴ 15 “ἴὴς ΤΙΓΒΠΔΙΠΔ.᾽ (πιαγρίῃ, 

“ ΞΟνΟΓΏΟΙΓ Ἶ), πιοδηΐην Ζεγυῦδεαδε!. ὙΒΕ 
Οτεεκ νοσὰ γοργεβεηϊο ὃγ Αἰματίδϑ,᾿Ατθαρίας, 
ἷς Αἰπιοβὲ ςεγίδί νυ ἃ οοττυρεοη οὗ ἘΠ ἼΣΙ, 
“Το ΤΙγβμδίηα." [Ιπ ἴδ 1ΧΧ. οὗὨἍ ἘΖΓΔᾺ 1. 
63 ἴδε ποτὰ 18 ̓ Αθερσασθά. ΨΝᾺΥ ἴῃς ῃδληὶε 
αὐ Νεδβιοπίδῃ βῃουϊά ἤδνα Ὀδθη ἱπιίτοάιοςεά 
ἰετε ἰβ ποῖ εὰϑῦ ἴο ἐχρί δίῃ, ὑπῖε58 γγχα δι ρροβε 

ΠΕ νῦῶῪβ 50 δ} ΑΥν Κπούσῃ 48 ἐδε Τίγ- 
εἰδίηα, {πᾶὶ (6 τηοηϊίοη οὗ οὔς ποσγὰ ϑὺς- 
εις το οἴδιον. ΟομΡ. Νοῆ. υἱϊ! 9. Ὁ τ. 

..86}} Ῥοϊηΐβ οἱ ἃ βγη] τοδου δ] ηρ ἰη νἱ. 
18 Ὀεΐονν, βοτα Ζογοῦδαθοὶ ἀπ ϑδηδ Α55ΑΤΊΙΒ 
ἅτε τηδᾶδ βορασγδαῖε ρογβοῃβ, 

«αὐτό ἀρείγίπο αηά ἐγ δ.) τὴν δήλωσιν καὶ 
τὴν ἀλήθειαν. ΤΉΪ5 8 ἃ ἰΓαῃϑίδιίοη οὗ ἴπ6 
ἴεγ5 Ὁ σίπὶ δηᾶ Τ μυτηηγπι ἰῃ ΕἾ Ζγὰ 11. 63 : Οἡ 
ΘΙ δε 6 ἴῆε Ἰεαγηθά δτς]ο οὗ Ὁτ. Ῥεσουσης 
ἴῃ ὁ Ὁλςῖ. οὗ [με ΒΙΡ]6,᾽ δηά (Β6 Ὠοΐε5 οῃ Εχοά. 
ΣΧ, 3.οθ. ὙΠΟ ἰοχὶ βῃονβ (δῖ (6 βοςοπά 

1 ΤΉ πδηοβ Αὐάδυς ( Αδδοὺς) δῃρὰ Αὐρὶα ἃτὰ 
Ὀοῖὰ τδηηρ ἰῃ “ Ὀἱςὶ, οὗ ἴμ6 Β0]ε.ὁ 

Τειρὶς αἰά ποῖ Ρροββεβ8 ἴδεβε 5υῃδοΐβ, δπὰ 
ἴῃ ἔδεϊ ΠΟΥ͂ ἀγα ποῖ σεσοσγαθα ἴο βᾶνε ὕδθθῃ 
ςοπϑβυϊοα 5ἰηοο πε ἀδγ5 οὗ ΑΡίδίμαγ. “1 ας ἢ 
ΟΥ̓ “Π]υπιϊπδίίοη ᾿ νου] θὲ ἃ δεξίεῦ δαιυϊνα- 
Ἰεπί ἔον ὕτσίτα τΠδη “ ἀοςίση6." 

41. ἰη πιρπδενγ. Ἐσδγ (τς ἶνες τοῖδ]5 ἴῃ 
(6 (ὔγοο δοςουηίβ 566 Β. οἡ ἘΖγὰ ἰ}. 64. [ἢ 
{1 Ὀ6 οὐβογυοὰ (πδὶ [ῆ6 πδπὶὸ οὗ [βΞγδοὶ 5 
τοϊδιποα, στ Ὁ]. τὶ ἴμ6 τηοηίοη οὗ ἐφυελυε 
Ἰοδάουβ ἴῃ Ὁ. 8 ἀῦουθ. Τῆδ δῦδβοηςε οὗ ἃ σοσησα 
ΡΟΣ “ ᾿νοΠ  5οσυδη 5 "ἢ ΤΏΔ 65 1 1655 Οὐνου δ 
(Παὶ ([π σοπεπυ Υ οὗ ἴδ6 πυτηθοῦ, 42,160, 18 
Ὀγοίκοη ὉΥ ἴδε ἱπϑεγίοῃ οὗ ἴῃς πογάβ “Ἅ δ6- 
δἰάεβ.. .. βευδηίβ. ὙὉὙπ6ὲ τολγρίη οὗ [ἴἱὸ 
Οεπενὰ Ῥεγβίοη οἶνοβ ἰδ τηοστε ΟΟΥΤΘΟΙΪ : 
“ ΤΟΣ δηὰ ἔνο ἐδουκαηᾶ ἴσος Ὠυπάγοα «πὰ 
εαἰχιίο." ὙἌοτα ἰβ ποιβίηρ ἴῃ ἴπ6 ΟΥθοκ ἴο 
τοαυῦγε (5 αὐκυνασὰ δγγδηρειηθηΐς οὗ [δες 
τνοσάβ. 

42. εἰηρίηξ πιη απᾶ εἰπρίης «υον!ξη.} 
ΎΒοΣο 15 ποίην ἢ ἴθ6 Οτεεκ, Ψψάλται καὶ 
ψαλτφδοί, ἴο ἱτΡῚῪ (μ}5 ναγι εἰ ῦ οἵ τῇδ δπά 
πογαθη; δυὲ ἴξ 15 ΘΧχριοδβοα ἴῃ [π6 ΡᾶγΆ]]οὶ 
Ῥαββαρε οὗ Εζγα. Τῆς ἕδοϊ οὗ ἴμεβε τηυὶοἰδη8 
(Νδο ψεσα ἠοΐ 58’2ν65) θείην ρἰδοδὰ ἴῃ [δε 
158 Ὀεΐνγοθη τἢς ϑογσνδηῖβ δηὰ οἊδιι]ς, πιδάθ 
Μίςβδ6115 (1 ἃ ραβϑᾶρε αιοϊεά δγ ΕσΖϑοὶς 
δηὰ ἀϊδοιΞδεα ὈΥ̓ Βοεστίθοδυ ἴα τ ΒεΙΒΟΓ 
ἴδ6 οτἱρίηδὶ νογάβ ἰὴ [6 Ἡοῦγον τοῖρῖ μάνα 
Ὀεε ἴννο, 5: πλ1]8τ ἴῃ ἔοιτῃ ἴο ἴδμεϑε, βρη γίης 
“ΟΧΟῺ δηά “ οονγβ. Βεϑβι 68 οἴπεν οὐ] 8, 
1Πι6 5: 8}1η655 οὗ [6 ηυσθεσς νου] σοηπίσπιη 
τ15 δι ρροβιοη. 

43. δεαιῖ: τοτὰ ἰο ἠδέ γολε.] ὑποζύγια. Α8 
ὉΔΙΊοἾβ, ΠΟΙβ68, δηὰ πῇ ΐο5 δᾶνε ὕθδη ΠΊΘΏ- 
ἐἰοποά, ἔμαθε πιυϑὲ πᾶνε θεθη εἰπε ῦ Οχθη ΟΣ 
45865, Δηά ἴδε ποτὰ υδεὰ ἴῃ ΕΖΓΔ 11. 67 8ῆοννβ 
ἴῃς τιδγρίηλὶ ἰηϊεγρσγεϊδέοη ἴο ὃε τιρμί. 

44. ο τδεῖν γαπιλβο..) Ἀδίμεσ, “ δοοοσάϊηρ 
ἴο 1μεὶν ἕδη 65." 

πα διδὰ ἐπ εν άπ ὐὲ α Ἐωνὰ 



ὃς, δω- 
νυ ἐλε 
4ὅε ξζοΐε. 

1. 5045. Υ. 

ἢἶ8 ονῆ ρἷλοα δοοογὔηρ ἴο {δεὶγ 
411. 

45 Απὰ ἰοῊὸ ρἷνε ἰἠϊο (ἢ6 ΒοΪΥ 
(ΓΕΑ οὗ τῆς ψνοῦκβ ἃ τῃουξδηά 
Ρουπάϑ οὗ ρο6|4, ἔνε τπουβδηὰ οἵ 8[νεῖ, 
δηὰ δὴ Ὠυπάγοά ργιθϑεγ νεβίπιεη 8. 

46 Απά 80 ἀνγεῖς δε ρῥγίεβδίβ δηὰ 
τῆς Γ,ενίεβ δὰ τῆς ρεορῖς ἰπ [ογ88- 
Ιετ, δῃά ἴῃ τἢ6 σουπίν, [ἢ 5ἰ ΠΡῸΓὅ 
450 δηὰ (ἢς ρογίειϑ ; δηὰ 1} 1βγδεὶ ἴῃ 
(δεῖν νΠ]ρα8. 

47 Βυῖ ψβϑη {δα βανεηῖῃ τλοητῇ 
νγ»8 αἴ ἢαηά, δηά ψσβδεη τῆς ΤΠ] ἄγεη 
οὗὨ Ιβγδοὶ ψνεῖε ΕΥ̓ ΙΏΔη ἴῃ [5 οὐ 
Ρἶδες, [ΠῈῪ σαπλς δἰτορεῖμοῦ ἢ οὴς 
ςοηϑαηΐ ἱπῖο (ἢς ορεῇ ρΐίδος οὗ τῇς 
ἢγϑι 'ραΐα Ὡς ἢ ἰδ τονγαγὰ [Π6 Θδϑί, 

48 ΟΥ̓͂Ν βῖοοά ὑρ [ε808 (ἢς 8οη οὗ 
]οβεάες, δληά ἢϊ8 Ὀγεῖγεη τ[ῃς ῥγίεβίβ. 
δηά Ζοιοῦδαῦεὶ (ἢς 8οὴ οὗ δαϊδιμιεὶ, 

ἵν. 45--52. 

πὰ ἰβ Ὀγεῖμγεη, ἀπά πιδάβ γεδάγ τε 8: 6. 535. 
αἰϊᾶτ οἵ τς (ὐοά οὗ [Ξ5γλεὶϊ, 

49 Το οὔεγ Ὀυγηΐ 8δογίῆςεβ ὕροη 
ἰϊ, δοσογάϊηρ 48 ἰξ 18 ἜΧργεββὶυ Ἷοπῃ- 
τηληάεά ἴῃ τῆς Ὀοοὶς οὗ Μῶόοβεβ ἴδ6 
τηλη οὗ (σού. 

50 Απὰ {δεγα νεῖ ραϊμογεὰ υηῖο 
(πεῖ οὐ οὗ τῆς οἵδε πδίίοῃϑ οὗ τῃς 
Ϊλπά, δῃηὰ {πεν εγεςϊαὰ τῆς δ᾽ζαγ ὕροῃ 
᾿ΐ8 οὕνῃ ρίδες, δεσδιιβε ἃ} [ἢς πδίίοῃϑβ 
οὔ τς ἰδηὰ ντεγα δῖ βη πλγ στ (Πα τη, 
Δηὰ ορρτγεβ86ἀ ἴῃδπὶ ; δπὰ {πεγ οἴετεά. . 
β8δο τ ἤςε8 δοςογάϊηρ ἴο ἴπ6 τς. ἀπ ᾿ 
θυγης οβεγίηρβ ἴοὸ (ῃ6 [,ογά θοιὴ 
τηογηΐηρ ληὰ ἐνεηίηρ. 

51 Αἶβδο {ΠῈΥ δε]ά τῆ6 ἔδαβὲ οἵ 
τΔΌΘΓΠΔΟ 68, 48 1 18 σοπιπλαηἀθα ἴῃ 
τῆς ἴανν, δηὰ οὔγγοά βδογιῆςεβ ἀδιΐγ, 
88 γγ88 Ππιδεῖ: 

52 Απά «ἴεσ τμαῖ, τμ6 " σοπάηπυ 

465. ῥοωπάς. ἂς. ἴῃ ἘΖΙΔ 1'ϊ. 9 1[δ6 
διλοιυηίβ ἃσὰ αἰεί υ 5ηθα 45 6:,οοο “ ἀγδπ18 
οὗ μοϊά, δηὰ ξδοοο ““ρουῃά οὗ 5ἴϊνεσ. Ὅδὲ 
ψοζὰ ἴῃ ἴδε 1,ΓΧΧ. ἴον [ἢ6 ἔοστηεσ 18 μναῖ 
(Ν41.), δραχμὰς (Α16χΧ.); ἕος ἴῃς Ἰαίίοτ, μναῖ, 
88 ἤΟΓΙΟ. δ αντδου; ΟὟ 1: Οδζοη. χχίχ. 7, 
δίμδννβ ΤΟΆΘΟΠ5 ῸΣ [(δἰκίην “ ἀδιῖςβ," ταῖδιοῦ 
(0δλη “' ἀγδιη5, 45 ἴη6 τοπάθυηρ ἴῃ ἴῃ ἔουτηοῦ 
ςΆ56. Τακίηρ [πε ἀδτγῖς δὲ (6 νυ σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ͂ 
εἰνεη, τἢ. 15. στοά, [86 58πὶ σοηςτδυϊοὰ ἴῃ κοϊά 
ψΟυΪ ἃ δβνγοσ ἴο Ὀεΐνγθεη 66,οοοΐ, Δηὰ 67,οοοΐ. 
οὗ οὔῦ τιοϑΥ. [ἢ ἴῃ Κα τωδηποῦ, γα ἴακο 
[Πὸ 5ἴ]νοῦ »ὲπα ἃ5 τόσ 41. 15. 24.) ἴὰ6 σοη- 
«Πδυξίοη ἴῃ οἰϊνοσ σουϊὰ ὈῈ δδοιϊΐξ 2ο,3οοἱ, ; 
ταλκίηρ ἃ τοίδ] (δοοοτάϊηρ ἴο Ε;ΖΓΔ) οὗ ὨΕΑΤΙΥ 
87,οοο͵, [ἢ τὰ ἴακα ἴΠ6 ξοοο νοῦ " ρουηάϑ᾽ 
(σιίπα5) οὗ [6 ἴοχὲ 45 Ὀεΐοσε, δηα [Π6 τοοο ροϊὰ 
ΤΩΪη85 48 δδοἢ πόσίῃ :ς ἡ {ἰπ|68 [6 5:1 γ6Γ ΟὨΘ, 
ψ μεῖ ἃ ἰοίδὶ ηοΐ ψί εἰν ἀἰβεγίηρ οτὰ ἴμδὶ ἴῃ 
ἘΖτα; παιλοῖὶυ, θοΐννεθη 81,οοολ δηὰ 84,οοοί. 
Βυΐ τιοάετγῃ Θδαυϊναϊοηΐβ (ὉΣ δηςίθηϊ ΣἸΟΏΘΥ͂ ὁ. 
ἀεοςοερνε, υ0]655 οἴμοσ σοηαϊοηθ δ6 ἴἌΚοη 
ἱηΐο δοςοιηΐῖ. 

4ΑἼ. Βιυΐ «υὐῤέη, 5.7 ΑἹ 88 Ροϊηΐ ἃ ἔτ ε5ἢ 
δοσοη θερίηβ, δηϑυνοσίηρ ἴὸ ΕὐΖγα ἰϊ. Σ “0. 
Οοπηρᾶσγε ἴδ εηἀ οὗἉ (Ἀ. νἱῖ. ἀπά ἔπε Βερίπηΐηρ 

ει, ΟΥ̓ οὗ, γ|1]. ἴῃ ΝοΠοιδῆ. ῬὍΤῆο βουθητ τπλοητἢ 
νγὰ8 Τ 5ιῖ, ὨΘΑΥΙῪ ἀηϑυνοσίηρ ἴο ον ϑερίομλθοσ. 
ϑεε Ἀ. οἡ ΕἼΖΓΔ 111. 1. 

ἐδε ορεπ ῥίαεε, (5.7 Ιῃ τῆς ραγα!]οὶ ρβϑϑᾶξα 
οὗ ἘΖτὰ 1656 ἀοία|}8 ἃὸ ἠοῖ ρίνθη, δηὰ Ε, 
τ 1 ηκ5 [παὶ ἴδ6 τοῦ ᾿ηἰγοδυςοα {μ6πὶ ἔΣῸΠπὶ 
ΝΟ, Ὑἱῇν 1, ΒΟΙῈ τη Π!]Οἢ 5 τηδάς οὗ [6 
Ῥεορὶς θείης δβϑοιη]ε (οἢ ἃ Ἰαΐεῦ οσοδβῖ 0) 
“ἰηΐο ἴ!ς 5κίσεεῖ ταὶ ννὰ8 Ὀθεΐογε ἴδ6 νγδῖεγ 
ξαὶς." [1 Ἐεγσυβθοη ὃ6 σίρῃϊ ἴῃ υὐάρ τι: 
ἴδε νναΐεγ-ϑίε τὰ δα δουϊμοσῃ ξαΐς οὗ [Π 

Τοπιρὶα ( Ὠϊςῖ, οὗ ἴ6 ΒΙ0]6,᾽ 1. Ρ. τολ7, ὃ), 
ΡΓΟΘΔΟΪΥ ἔπε βᾶπ|6 ἃγεᾶ τρδύ Ὅε πηρϑηΐ Πεγὲ 
ἃ5 ἰη [6 ΓΕ οὗ Νεβοιδῇ ; ΠδπΊοΪυ, [παῖ 
Ὀεΐνοοη ἰδ Εδϑί σαΐο δηά [6 ΔΝ αῖεσ. ραῖε 
(ὦ. ῬΙαΐα 1..), νη [56 τιοάοσῃ Ηδτδπὶ 
ἃτοᾶ. Οοιρασο [δε ποΐεββ Οἢ ἰχ, ό, 41. 

48. .ο5 7 ϑα]α δίε.. Μοτε Ἐχδοῖυ, περβεῦν, 
δοίης [ῃς βοὴ οὗ Ῥεάδιδι, [86 γουηξοῦ Ὀγοῖμοῦ 
οἵ 88εδ τοὶ οὐ 84 δίμοὶ, ὅ6ὲ Κ.Β ποῖΐς οὔ 
: (ἴσου. ἐξ. το. 

"παρᾶς γεαάγ ἡτοίμασαν. ἴἃ μδὰ ἴο δὲ 
0 ἀπενν (ΕΖτγα 11}. 2), ἀηὰ ννᾶ5 οὗ ὑθμοντα 
βίομθβϑ (: Μᾶδςς. ἰν. 47), δῃηὰ δοςογάϊηρ τὸ 
υδάϊίοη ([05ΕἘΡ8. Απέϊᾳαᾳ.᾽ χί. 4, ὃ 1) ννᾶβ ου 
(06 5Δπ|6 ϑδροῖ 45 [ἢδλϊΐ οἡ ψὩϊολ τῆς ος 
εγεοϊοα ΟΥ̓ δοϊοπιοη δά 5ἰοοά. 

560. “4πώῶ4 ἐδεγε «ὐεγὸ φαϊῥεγεά, Φ5".1ὺ ΤΕ 
δἰδιοπηδηϊ ἰ8 δὴ δἀάϊτίοη ἴο [86 δοοουπὶ 848 
εἴν ἴῃ ΕἶΖγα, ΔΡρατε ΠΥ ἴο Ἔχρί δίῃ ἴΠς πιδϑῖθ 
οὗ ἴῃς [6νν8 ἴῃ βειηρ ὰρ ποὶγ δία οὗ θυχηΐ- 
οδεσίηρ, δηὰ γοβίούην [Π6 ουδίου Δ ΓῪ 52 Γῆς ο8, 
ἐυθ Ὀδείοσε μα ἰουπάλιοῃς οὗ ἃς Τοερὶς 
σογὸ ἰαἱά, 

δο! ὁ "πογπίπς, δ ..1 1 1ϊ., κ΄ Θοῖὰ δα τιοσηϊης 
δὰ ἴῃς δνθηϊηρ Οἱ; (ἢδῖ 15, [ς ἰΔ4πλὺ ἴῸΓΣ 8 
Ὀυγηΐ οὔετιίης ἔπῖοα ΟΥΟΙῪ ἀΔΥ. 8εὲ Εχοά, 
Χχῖχ. 48. 

51. 22: 9 ἐαδεγπαεῖε:. ΤὨΐ8 ἰλϑῖθά (τῸπὶ 
{6 τοί ἰο ἴα λληὰ οὗ ΤίΞβτὶ, ἴῃς ““ ϑενθηίῃ 
τιοητ ᾽" οὗ ν. 47. 866 Εχοά, ΧχΙ, 16; 1,ονϊξ, 
ΧΧΙΝ, 31 σ“44ᾳ. [ηϑιοδὰ οἵ ἑοῤτὴ σκηνῶν, ἴῃς 
Οτοοκ ἴεστῃ ὑδοὰ ΠΟΤΕ 8 σκηνοπηγία, ἴδ 5116 
85 ἴῃ 81, [οδῃ Υἱΐ. 2. 

52. οοπέίμμαὶ οὐϊαϊίοπ:.) ΟΥτεεκ, π 
ἐνδελεχισμοῦ. ΤΈς ἰαξῖεν δόστε κω δὰ: 
ες εἰν} γ, αἴόέσ ἃ οοπιήοη Ηοῦγεν ἰάΐοτη, ΒΥ 

αἷ Ι Οε, σεῦ 



Υ, 53--58.} 

80. οὐλιίομβ, ἀπὰ [Π6 βδοῦῆος οὗ [ἢς 
αν βϑθαῖ 5. δηά οὗ [ἢ πεῖν πηοοῦϑ. ἀπὰ 

οἔ 411 ΒοΟΙγ ἔδαλϑβίϑβ. 
μὲ ς2 Απά 41] {πεν τ8δῖ Παά " πῃδὰς 

Δ νον ἴο οὐ δερδὴ ἴο οἴει 
δλοιῆςσε8 ἴο Οοά ἤοπὶ [δε ἢγθε ἀδῪ 
οὗ τε. δενεηῖβ τηοπίὶ, ΔΙ βου ρ ἢ τἢς 
τερὶς οὗ τῆς Ιοτὰ τγᾶ8 ποῖ γεῖ 
νυ]. 

54. Δηά {δ6γ ρᾶνε υπΐο {Π6 πηΔ80}38 
Δηὰ σλγρεηΐζεῖβ ΓΊΟΠΕΥ,) πιελῖ, δηά 
ἀπηϊ., τυ ἢ ἙΠεεΓΙ] 688. 
5: ξς Ὁπῖο τδεπὶ οὗ Ζίάἀοη 4130 δηὰ 

ε τδς γε ς τας τῇς 
εἰ υ]ὰ δείε ἀεῖα παόῤωῖν τω, 
τ Οἢ 5Βου] 4 θ6 Ὀγουρῇῃς ὉῪ βοδίβ ἴο 
ἴδε Βάανεπ οἵ Ϊορρε, δοςογαΐῃρ 48 ἰΐ 
τγ28 ςοηπηδηἀοά [ἢ 6 πὶ ὉΥ ΟΥ̓́Τ [κἰπρ 
οἔ τα Ῥεγϑβίδῃϑ. 
56 Απά ἰῃ τε βεσοῃὰ γεᾶγ δηὰ 

(δε “οδεχΐηρβ οὗ σοῃεΕηυδηοσο,᾽" οΥὁἨ Ἑφοπεηιδὶ 
οὐἰδε!οὨ 5, βθόῖῃ ἴο 6 πηοδηΐ [ἤοβα ργεβουδοα 
ἴῃ Νυχηῦ. ΧΧΥΠΐ. 4-8, ΟΧ ἴδ [Π6 οἰϊοῦ 
φὰς οὗ ἴθ δα, ἴΠ6 ἰατηδ5 ὅῸΓ 4 θυγης-οἰοσίην, 

γα ὈΘΕΏ ΔΙΓΕΔΑΥ τοίειτοὰ ἴο ἴῃ νυν. 5ο. ὙΠΟ 
ἀὐγεοϊίοηβ ἔογ [86 ϑδαθθαῖηβ δηὰ ὩΟῸ ΤΏΟΟΏΒ, 
Βεχί τηρηίίοπεά, ἔΌ]Πονν ἴῃ ογάοσ ἴῃ ΝυτΩΡ. 
ΣΧΥΪΙ. 9, 11. 

ὀοίγ Ἐδίβεσ, “ ςοπβεογαίεα," ἡγιασμένων. 

δά, » γπεαὶ, 49..}] ὙὈα ἡδίυσαὶ ογάθσ 
οὔ ἴδο τοκάν δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς Οτοεκ, που ]Ἱά 
δε: “Αῃᾷᾶ {ΠΥ ψᾶγα ΠΟΙΟΥ͂ ἰο ἴδε τηΔ50Π8 
δη ςαγροηΐοσβ, δηὰ ἀσίηκ δηὰ τπηοαΐῖ δηὰ " ςτβ᾽ 
ἴο ἴδε τηθῃ οὗ ϑίάοη δηὰ Τγτε, ἴοσ ἴθι 
ἴο Ὀτηρ," ἄο. ῬὍΤὨῖβ ἀρτθαβ δοιζοσ τ ἢ [Π6 
ἰλησυᾶσο ἴῃ ΕΖτα 1ἰϊ. 7. ΤΉΟΓΟ ἅτὰ ἴννο ἀΠΠῆ- 
(]Πε58 ἀρουΐ (Βς τοδάϊηρ οὗ [8 τοσϑο. ΤΒ6 
ΑΟΝ. [25 “τι σΠ ΘΟ] Π658,᾽ δηϑινοσίης ἴο 
ἴζς Νυϊραῖς εὡἡ φαμάϊο, ἀηὰ ἴο [6 μετὰ 
γαρᾶς οὗ βοπῖα ῥγίηϊοα δ οηβ οὗ (δε Οτεοῖ. 
υἱ [6 ψογάβ βᾶνα ἢοὸ Μϑ. δυϊῃοσῖῦ, δηὰ 

δεεῖ) ἴο ὕὈς ἀεγίνοα ἴῃ δοὴῆθα ὙΔΑΥ͂ ΠΌμι [δὲ 
χάρρα ΨΈΪΙΟΝ ὍΝ πε: ΑΙαΐης τη (δε 
δηλοῖ τεδά η ξ καὶ βρώματα καὶ ποτὰ κά 
κι το λ.; ἴδε Ὀεδί ἰοχῖ, καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ 

(ΑἸεχ. ) τοῖς κτλ. Νο δυξδοσί 
ἀηρα ( ἴοσ εὐ ἴῃ ἴῃ 56η86 οὗ ““ (418 
ων “ οδαγοῖβ,» 1.6, εξαγείεη); δῃᾶ 85 ἴῃ 

111, 2 “ οἱ] 18 παπηδὰ ἴῃ δἀάιθοη ἴο [6 
ἴηρλῖ δηὰ οσίηκ, ἴἴ 15 ποῖ ἱπιργοῦδῦϊο, 45 Ε. 
οσπεοΐυγεβ, ἰμδξ βοπιθ δυο ὑγοσὰ 48 μύρα, 
“ οἰ Το 8, ΤΩΔῪ δᾶτα ὕδεῃ ἴῃ6 οτιρίηδὶ 
τελϊηρ. Ε. λὲν τώδε [86 αδἰτῖαν διτδῆρο- 
Ἰηδηῖ5 τηδάθ ΟΥ̓ κίηρ ϑοϊοιθοη, : Κίηρδ ν. 
ὅ-ἰι, ΠΟΤΕ 4150 “Ἢ ΤΕΠΪΥ τηθᾶβυτεβ οὗ Ρυγο 
οἱ" Ἰοχηθὰ οἱ οὗ ἴδε ἰἴοηβ ρίγεῃ 45 δῃ 
δαυϊναϊοηΐ Ὁ, Ηἰγδ δ δϑϑϊδίδηςσο. Α8 (᾿6 

1. ΕΒΡΒΑΒ. ΡΥ, 

ϑδθοοηᾷά τῃοητὴ δίζοσ ἢ]8 ςογηΐπρ ἴο τῆς ὧ' 
τεπιρὶς οὗ (σοά δὲ Ϊεγυβαίθιη ὃς 
Ζούοραθδεὶ ἐῆε 8οῃ οὗ δαδϊδίιεὶ, δηά 
]εϑὺ8 τῆς δοὴ οὗ [οβεάθο, δηὰ τποῖγὸ 
Ὀγεῖγεη, δηὰ (6 ῥγίεβίβ. δπά τἢ6 
[ον τε8, δηὰ 411} {πε γ τΠδὲ ψεγε σοιης 
αηἴο [Θγιϑ4]εη ουξ οὗ [ἢς σΔραν!γ : 

57 Απά {δεν ἰδἱὰ τδς ἰουπάδιοῃ 
οὗ τῆε Βοιιβε οἵ (ἀὐοά ἰῃ τῃςε ἤτβε ἀδῪ 
οἔὗ τῇς τὴν ταοητῆς ἴῃ τπ6 ϑεςοηῃά 
ΕΔΓ δίζει ΜεΓΟ Τοπια ἴο εν 
ἐρα ̓νδθδ χὰ Ἢ 

58 “Απά {8εγ δρροϊηϊεά [ἢς [μεν τε8 
ἔτοτι ΥΣΘΠΓΥ γόδιβ οἷά ονεῦ (Π6 ψνογκϑ 
οὗ τε [,ογὰ. Τδεη βιοοά ὕρ |6ϑι15. 
Δη4 ἢἷ8 δοὴ8 δηά ὑγείῆγεη, δηὰ (ὑδά- 
ταὶ ἢ8 Ὀγοῖμοῖ, δηά [ἢ6 50ῃ8 οὗ 
Μαάϊαδθιιῃ, στ τῆς 505 οὗ [οάδ (ἢς 
80η οὗ ΕἸ] λάυη. νυ Ἐς 5οηβ8 δηά 
Ὀγείδγεη, 411 1, εν 68, ἢ οπε δοςογά 

νοσὰ κόρους 18 υϑεὰ ἴον “τηρδϑυγεοβ᾽" ἴῃ [Π6 
ΧΧ,, οἵ ἴδς ἤγϑὲ ρατὶ οὗ ἴδδῖ γεγϑε, ἴξ τιϊσδῖ 
ἄεβεστε ςοῃβίἀογδίοη Ποῖ ΒοΥ κάρρα ΒΕΤῈ ἰ5 ἃ 
ςογτιριίοη οὗ [δαὶ ψοζά. 

δ6. ὁ» ,οα:..}] ΤΠ Οτεοκ 25 σχεδίας (ποῖ 
σχεδίαις, 88 ἴῃ ἴ!ς [,ΧΧ. οὗ ἴῃ αἰπηδτ ρᾶσβαρα 
4 Ογοη. ἰϊ. 16); {τ, “ἴο σουγνου ἤοδῖβ᾽ (ΟΥ̓ 
ΠΗ ἢ. Τδε πῆρε τηϊσῆς 1156} ἔοττα [6 

Ψοῤῥε.] ὙΠΘΏ, 845 1 νγᾶ5 ἴῃ ϑοϊοπηοηβ ἘΠΩς, 
δηὰ 511}} 15, {Π6 βεδροσί οὗ [οσυβαίεπι. 

δ6. ὕε":: ἐδε “οπ" 97..ο:εεε.] ὙῊΘ πδπὶὸ οὗ 
τῆς δον οἵ [15 [6 5ῆτπι 15 [δ6 δᾶπι6 25 [δὲ οὗ 
[ἢς ϑἴδοῦ οὔ πὸ ΠΧ Ῥχίοϑί. Βυῖ 11 566 18 
Οἶθασ ὥοτλ Ὁ. 58 [μαῖ ἃ οἰϊοῖ οὗ ἴπ6 1,ουεβ 
8 Ποτὲ τηϑδηΐ, Ηξηῃοθ γ{ΟὸΟ ΤΑΥ͂ ἰάεπΕΐΥ [ἢ ἷ8 
1εβϑυδ ἢ [6 οἠς τηοπεοποά ἴῃ ν. 26 δῦονο, 
ΜΈΟΤΟ 430 ἴδ 6 πδπια οὗ δάτῃϊεὶϊ (οὐ (δάοο]υβ) 
σου 5 48 ἴμδὲ οὗ ἴ[πΠ6 Ὠεδὰ οὗ δποῖδμογ 1, ουϊίοδὶ 
Βουδ6. 

57. αίά 1δὲ ζοινδα!οπ. Οὐομρ. ἃδονς, 
1, 18; δηά, Ὁγ (δε ΤὨγομοϊορίοδὶ αἰ βῆς Ὁ 
ἰηνοϊνοά, [6 ηοίε8 οὐ ἷϊ. τό δηά συ. 73 Ὀείονν. 

658. δὶς δγοέδεγ.] ΤΒδῖ ἰ5, ἴῃ οβῆῖςο. 

Μαάίαδιπ. ὙΠ 5. [6 ἴοσπι οὗ [6 Ὡδπὶδ 
ἴῃ [6 ΑἸάΐπθ. ΤΟ Ρεβῖ ἴοχί 848 ᾿Ημαδαβούν. 
ΎΒΕτΙο 15 ποίη ἴῃ ΕΖγᾶ ἴο ςογσγεβροηά ἴο 11. 
ΑΒ ἐῤγεές 1, ον ἰςδὶ] ἔδυ ]ο5 τὰ τεοκοηθὰ ἴῃ 
ΕΖτα ἴϊ, 9 (σβεσε 8εὲ Ἀθυβϑβ ποῖβ, ββεσίης 
ΤΟΆΞΟἢ5 ἴοσ σοδάϊηρ “ σμά ἴμε βοῃβ οἵ Ηδθηδ- 
ἀλαἢ), ἴὰ 8 ποῖ υπ]κεὶγ τη ᾿Ημαδαβοὺν 
Ϊἴ8 ἃ Ῥεινοσίδὰ σερεϊ οη οὗ 6 ψογάβ Ἥλια- 
δοὺδ σὺν ψὨϊοΩ οί] ον, οδυϑεὰ ὈῪ [Π6 τϑοὺγ- 
τοῆςα οὗ ἴῃ6 ψογάϑ καὶ οἱ υἱοὶ, νος που]ὰ 
τη ϑίοδά ἃ ᾿ὐδηβοσίθο85 ογό. ὍΤῇο ἴῆγος 5εῖβ 

45 

ς 
53 

- 520 ἘΖταῶ 
3. 8,9, ὅσ. 
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Β.Ο. ᾿βεζ(εΓ8 ἐογυγαγά οὗ τς δυιίπα88, ἰΔ2- 
εἷς. 535. 

Ὀουγίηρ ἴο δάναπος [ἢς του κβ ἴπ τῃς 
"τ, ραν ἤουβα οὗ Οοά. 80 δε υγουίζγηεη 
"καβέια ἈΝ δυο τῆς τοπιρὶς οὗ (ἂς 1, οτγά, 
ἕλεν λαό 50 Απά [ἂς ῥγεϑίβ β8ϊοοὰ διταγοά 
ᾺΝ ἴῃ τῆ εἰ νεϑίμθπίβ ΙΓ πιϑϊς 4] ἴσαις: 

τἼ6Π8 Δηά {γυπιρεῖβ ; δηά [ες [,εν]ῖε8 
κκτδα ει βοηϑ οἵ Αϑδρὴ Βιδά Ἴγῃδδὶϑ8, 

6ο ϑδιπρίπρ βδοηρβ οὗ ἐπρντο ἡνίαι 
" οτ, φῆον Δ ἃ ργαϊϑίηρ τῆς [νογά, " δοσογάϊηρ, 88 
ΑΝ Πανὶ τῆς Κίηρ οὔ [βγδοὶ μδά ογάλίηςά, 
κα. “ ὅι Απὰ {δ ΕΥ̓ ϑυπρ τυΐἐᾷ Ἰουά νοΐςεϑ8 

ϑοηρ8 ἴο ἴῃ ῥγδίβε οἵ τῆς ἴ,ογά, Βεσδιιβε 
18 ΠΔΕΓΟΥ͂ Δηἀ ρἸΟΙΥ ἰδ ἔογ ὄνεγῦ ἰῃ 8}]} 
[δγδεὶ. 

62 Απά 41] δε ρεορὶς βεουηάεά 
{υροΌ, ἀπ βῃουϊεδ τ 4 Ἰουά 
νοῖςΘ, βἰπρίηρ βοηρβ οὗ {πδηκβερίνίηρ 
υηΐο ἴῃ6 Τ᾿, ογὰ ἔοσ 186 γελγίηρ υρ οὗ 
[δε ποις οὗ ἴῃς ,ογά, 

63 “ ΑΪβο οὔ {δε ῥγίεβι δηὰ [,ν τεβ, 
δηὰ οἔ τῆς ςΒ!εῖ οὗ {δεῖς ἔλπ}}}68. τῆς 

9 Ἑστᾳ 5. 
25, 12. 

οὗὁὨ ονούβοουβ πουϊά τυ5 δ6 1.6 ἔδλη}11165 οὗ 
[᾿βϑῆυδ, Οδάπιϊεϊ, δηὰ ΕἸϊλάυ. οὐδ πουϊὰ 
[δ δῆϑνοσ ἴο ἴ86 Ιυάδιι οὐ Ἡ οὐλνιδι οὗ 
ἘΣ Ζτὰ 11]. 9. 

“εἴογς 7ογαυαγά.} ἐργοδιῶκται, ““ ἰλ5ἰ- 
ΤΑΔΒίοΒ.;} ἃ τὰτο ψοσάὰ. [ἷὶὴ νυν ῆδΐ [ο] ον, 
[δε ΕὨΡΠΙ5}} ἰγδηβίδίοσ ἀρρεᾶγβ ἴο δανθ σοδὰ 
πονοῦντες εἷς τὰ ἔργα Ἰηειοδα οὗὁἁ ποιοῦντες 
κ- τ. 

59. αγγαγεά, 49...] ὙὍὌΠῈ ἤσϑε οοςδβίοη οἱ 
ψΠῖ ἢ [ΠΟῪ δὰ νοητιγοά ἴο αἰ ΞΡΙΑΥ͂ {Π6 δηοίϊοηϊ 
τολρηϊῆοθηςς οὗ [δεῖν το] ρίουβ δϑοσνῖοο. 
δίδῃ εγ 5 " [ἐσῖϑ Οδυγοῖ, 1,εςΐ. ΧΙΙ͂Σ, 

61. δεεσισε δὲς τρόγοῦ, "ἢ ὍΤΠῸ δᾶπια 
ψοΓάβ ψόγα υϑοά δἱ (Ππ6 ἤτοι ἀεαϊοδίίοη υπάοΣ 
δοϊοσίοη. [{ δεεῖῃβ στηοϑί πδίυσδὶ ἴο σορασὰ 
{π6πὶ ἃ5 ἃ αυοίδΕοη ἕγοσι ἴἢ6 σ 261} Ῥβαὶπῃ; 
Ὀυῖϊ Ἀδυϑ8, οὐδεσυίης [6 σοουστεησο οὗ [6 
ΟΣάβ ἴῃ 2 ΟΒγοη. Υἱὶ. 3, ΧΧ. 21, ΠοΟηβί6Γ8 
(θοπὶ ΓΑΟΣ ἃ ΟσυβίοτηδΥΥ ᾿Ιτυγρῖςδὶ ἔοστηυ]δ. 

68. σπείρῃ ..}ὺ Α8 ἴδε δυϊάϊηρ παὰ ποῖ 
γεῖ θορυη ἴο σίβο, {δε γτίεξ οὗ [Π696 ἀροά τηθῃ 
σουἹά ποῖ μᾶνεὲ Ὀδθη οαυβεά ΌὈΥ ΔΩΥ ΤΟ» 
Ῥαγίβοῃ δεΐννεεη ἰξ ἀπά ἰμ6 βρὶεπαϊὰ Ξἰσυσξυγα 
ψἴο586 ἀοοισυςτοη ΠΟΥ Βαδὰ τ ηοβϑοαὰ δοπὶὸ 
βῆγ-ἴγος γοαῖβ Ὀεῖοσθο. |Ὀδερβυβ, τνῦο 
ΔΙΏΡΙΪΠ68 δηα οηρ.}}15}}65 {86 δοσοιηΐ (6 Αη- 
τ[ᾳᾳ.᾿ ΧΙ. 4, ὃ 2), 8661Ὼ5 σοηϑβοίουβ οὗ [ἢ 8; ἴῸΓ 
ἢπ πηλῖκο5 [Π6 ἰδῃ)επιδοη ἴο ἴδκα ρἷδος σίθη 
ἴῃ Ὀυ]Πάην νγ85 σοπιρ! εἰς, [ἢ βρεακίῃρ οὗ ἴῃς 
ἢγϑὶ Τ δαρὶς 85 “ ὙΕΙῪ βτεδῖ"" 45 Ὑ͵Ὶ11] 85 “ἐ ὑετῪ 
ἐρεῖ γν" ἢ 15 Ἰοὰ ΑΥΤΑΥ ὉΥ 15 τῃοϊοσί δὶ ἰηϑηςί; 
ἔογ ἴμε ἤγϑὶ “Γεπιρίε νγὰβ 5Π|2}16 Ὁ ὉΥ͂ 4 [μϊγά, 
ἴῃ ὨΘΑΣΙΥ 4}} 118 ἀϊπηοπβίοηϑ, [δὴ [ἢ 158 δεςοηὰ. 

Ι. ΕΒΌΒΑΞΘ. ΡΥ. [ν. 59---.ὁ ὅ. 

Δηςίοηῖ 0 δὰ βοο [δὰ ὈΠῸΣ δε 
Βουβε ολπις ἴο ἴῃς δι] αΐπρ οὗ τ ῖ5 τ: 532 
τ ἢ πτεερίηρ δηἀ ρσγοδί οΥγίηρ. 

64 Βυϊ πος τη ἐμὲ ῥέςν δηά 
Ἶογ β8βουϊεά νὰ ἰουά νοίςα, 

ὄς ἴπβοιυς ἢ}β (δὲ (6 (τυπρεῖ 
ταῖρσῆς ποῖ δα ᾿ Πελγά ἔογ τῆς ᾿νεερίῃρ; 
οὗ τἢε ρβορίε : γεὲ δε πιυϊευάς 
βουηάοα τλγνοϊ]ουι5]γ, 80 τμδὲ ἰτ νγῶϑ 
Βεαγὰ δίαγ οξ. 

66 2 Ὁ Βετγείοτε νυῆδη τδ6 οηδιδβ 2 Ἐξ ς 
οὗ τῆς εἶδε οὗ [Δ ἀπά Βεπ)δηγίη "ὅς 
βιεαγὰ ἰτ, (ΠΕΥ σᾶπι ἴο Κπονν ννδδι 
κ(ἢδὲ ποῖβα οὗ ἐγυηρεῖ 8δῃοι}] 4 πηδλη. 

67 Απά δεΥ ρΡεγοεϊνοεά ἐδλὲ {ΠΕΥ 
(δαῖ σγεῦεὲ οὗ ἔπε σλρεν ἀϊά ὑυ1] 4 
τῆς τερὶς υπῖο (ἢς ],ογτά Οοὰ οὗ 
ἴδγδεὶ, 

68 ὅ8ο {δεγ ψεηϊ το Ζογοῦαβεῖ δηὰ 
1 εβυ5, ἀπά το τῃς ςὨϊίεῖ οὗ τ[ῃς ἔδι}165., 
δηὰ εαἰὰ υπῖο ἴδει, γε νν1}} θυ}}4 
τοροῖπογ ψἱἢ γου. 

Νο ἀουδί ἴῃς τεςο]εοςίοη οὗ 115 ὑπρατγδ]]οϊοὰ 
τηλρηϊδοεῦςς οὗ δἀοσγηπιοηῖ, ἀηὰ ἴδε οοα" 
δοϊουβηε85 οὗ {ποῖγ ργοϑοηῖ ρουεσίυ, νουὰ 
νεῖ οἡ ἴδ6 τη δ οὗ [π6ϑὲ δυγνίνογβ οὗ ἴῃς 
ρᾶβὲ ροῃοσγαζίοη. 

66. »"ἰρ δὲ ποῖ δὲ δεαγ.}1 ἭΜοτε Ἰἰζογαῖϊγ, 
“ὁ 80 [δὲ ἴῃς ρΡεορὶς ἀϊὰ ἠοῖ μιεαγ," ἄς. 
ΜΠΟΪῈ ρᾶβϑαρο, 45 ἴΐ δἰδηάβ ἴῃ ἴῃς Οτεςκ, ἰδ 
οὔϑουζε : “ Απά πλδηγῦ ψ 1 (γυπιρεῖβ δηὰ ἴογ 
(Γεδουηδεα) τὰ Ἰουά γνοῖος, δο ἰμδὲ τῆς 
Ῥεορὶο ἀϊὰ ποῖ μεᾶγ ἴδ ἰπηρεῖβ οα δοοουηῖ 
οὗ ἦε ὙΑΙ]ΠἸρ οὗ ἴῃς Ρεϑορῖςο; ἔοσ ᾿ξ νγὰβ [ἢς 
τυ τυ (δῖ νγᾶ8 αὐπιρεϊίηρ ἰουά!]γ, 80 45 
ἴο ὕὈ6 δβεατὰ αὖ οΠ" ΤὍὌῇδ ϑδῆϑε ΔΡΡΘᾶσβ ἴο 
Ὀ6, (δὲ [που [πς Ἰογί] βουηά οὗ ἰΣυτροῖξ 
ΨΜ͵λ8 80 διοδλί 845 ἴο δἰίγαςοῖϊ [86 δἰϊδηςοὴ οὗ 
Ῥδορΐο ἔδσ οὔ (νυ. 66), γεῖ [ἃ ννᾶ8 ονεγρονεσζεά, 
Ἰουά 45 ἰξ νναβ, ὉΥ͂ ἴδε βδουηά8 οὗὨ ἰδλτηεηζδξίοη. 
ἴῃ ΕΖγα. 1]. 12, ἴ8ε τησδηΐησ 15 τηιοΐ τοσα 
δ ΠΊΡΙῚῪ ἐχργοβϑθά. 

66. ἐδε ἐπεριῖθ..ὺ) ΑΨ Ἐδὺβ8 γεπηλσκβ (ποῖα 
ου Β'Ζγὰα ἵν. 1), 118 ἴθτῃ 15 δρρι!εὰ ἴο ποτὰ 
Ρτοβρεςνειυ. ὍὙμὲ Δρρ]Ἰοδηῖ5 Ὀδοδτδ 6ῃ6- 
τιδ5, Ὀυΐ {ΒοτῈ 15 ΠΟ σόδϑοῃ ἴο σόχζασγὰ [Π686ὲ 
ἢγϑι οὐογίυγοβ 8ἃ5 δηγί πίη Ὀυϊ {π| : 
ΤΒοΣς τηϊρῃςϊ 4͵8ο, πὸ ἀουβῖ, 6 4 ἔξδεϊϊης αἵ 
εδ᾽οιιϑΥ, 85 ἴο ἴδε οχίθηξς ἴο τοὶ 80 
τουβδηάβ οὗ ὩΘῪ, ΠΟΙΏΟΙΕ τηϊρἢϊ αἰδῖυγὸ [ΠΟῚΓ 
δοηυϊβἰ[ἰοη58 οὗἨ ρσγορετίγ. ΤΠὲ τηϊχοὰ σοὶ 
ἸΏ ΒΔὈΠην Δ, ΡΓΟΘΔΌΪ τ 6 “ ΣῃοΙΏΣ ς᾽ 
ΒΡροΟΚεη οὗ ὙΕΙ͂ ναγίουβ Ὡδιίίοηδιἷςδ ἅγὰ 
βροοϊδεὰ ἴῃ ΕΖγὰ ἰν. 9, 1ο. 

68. ἢ'ὲε «υἱϊ! δι 47 Α θεῖος σεδλαϊησ ἰ5 
“1, εἴ υ θυ], συνοικοδομήσωμεν. 

ἔΟε, ἐξ: 
φεριερά. 



Υ, 69---1. Ι. ΕΒΏΒΑΒ. ΡΝ. ὙἹΙ. 

όρ ον νὰ ᾿ἰκοννΐδα, 28 γε. ἀο ΟΕ οὗ ΪΤυάεδ, δηἀ Βο]άϊπρ 
“' γοὺς ᾿ογά, δηά ἀο δδογίῆςε υπῖο εἰπὶ Πίηάετγεά τπεῖγ δι] ἀΐηρ ; 
δ, ἤοπι τῆς ἀδγβ οὗ ᾿ΑΖΡΑΖαγεῖβ τς 73 Απά ὈΥ {πεῖγ βεογεῖ ρἱοῖβ, δῃά 
ἰών, Κίηρ οὗ τῆς Αδϑυτίδηβ, το Ὀγουρῃς ροριυΐδσγ ρεγϑυλβίοηβ δηὰ σοπητηοτοῃϑ, 
ἱπερ αν, ἃς ὨΠΒΕτ, {πε Βίπάεγεὰ (6 βηΙΒηΐηρ, οὐ τῆς 
ἀῃς 70 ἼΤΒεη Ζογοβαθεὶ δηὰ [εβὺ5 δηὰ δυϊάϊηρ 411 τῆς εἰπχε τμδῖ Κίηρ Ογγὰϑβ ἐσ, μηεῖ 

ἴϑς οδίεξ οὗ τς ἔἈπλ}1|ε8 οὗ ἴβγδεὶ 8βαϊ4ἃ [ἱνεὰ : 80 {με  ψγεγε δίηάἀεγοά ἴτοπι ἐὰν τος 
ὑπο (Πεπι, [τ 18 ποῖ ἔογ 8 ἀπά γοὺῦ δυϊάϊπρ ἔογ τῆς 8ρᾶος οὐ ἴνγο γοδῦβ, ϑαρίω, 
ἴο δυϊὰ τορεῖθοῦ λῃ Βοιϑεὲ υηῖο [86 υηῈ} τἰς τεῖρῃ οὗὨ [λδγίι8. Ἴ" 

47 

ΒΟ {Πεπὶ δίγαὶῖ, 8.6. 
ἀς. 514. εἷς. “4 

6,7, δῷ. 

Ι,οτὰ οι ' 
1 ὟΝε ουγϑεῖνεβϑ δίοης τὶ] 0} 4 

υηΐο τς Ἰμοτὰ οἔ Ιβγδεῖ, δοσογάϊηρ ἃ3 
Ογτιβ τῇς Κίπρ οὗ ἴδε Ῥεγϑίδῃβ δδῖἢ 
οοπμπηδηἀεὰ υ.8. 

72 Βυὲ τῆς Βελίδεη οὗ {ἢς Ϊτπά 
ἰγίπρρ ΒΕΔ ὕὑροῦ τὰς ἱπμδδιδηῖϑ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΡΥ]. 
1: 72ε ἀεές ν᾽ τῷ ἐδε ἴε ἐο δωΐαῖ ἐλε 
μέ τῷ Ἂς “αγέξς ᾿, ΠΡ ΩΟΙ ὅο δέρεν ἐξ: 
47 ὁμξ ἦε ἀοίά “εγίλον ἐξ ὃν αἱ τεραρα, 32 
απ ἐἀγεαζενεία ζλοσε ἐλαΐ «λαζ' ἀνα ἐξ, 

Ν 
690. 4: δακαγεῖ δ] ἴη ΕΖτὰ ἷν. 2 ἰξ ἴδ 

Εϑλατ- βδάάδου ; [6 πᾶπιὸ ἴῃ (6 ,Ὀ,ΧΧ. ἴδετε 
δείης ᾿Ασβακαφάς. [ἰ ἰ5 ποῖ 6457 ἴο δοσουηΐ 
ἴον τὰς οοττυρείοη οὗ [δος ἴΔ ἢ) Ὡληπὴδ 
(Δουρ ἢ τεργεδοηϊοα ΟΥ̓ βυιςῖ ναγγίῃς ἔὈΣΠΊβ 
ἃς ᾿Ασορδὰν, Σαχερδονός, δῃὰ ᾿Ασαρίδανος) ἴο 
᾿Ασβακαφάς. "δα τοδὶ τηοπαγοῖ Βοῦα τὸ- 
Κιτεὰ ἴο, ἰῃς 50η οὗἉ δεπηδοβοτρ, τεϊχηοαά ἔγοτι 
ΒΟ, όδο ἴο όόδο. Ου [Ἃπε ἰἧγος βδιιοςοβϑῖνο 
οοἰοηϊΖαίίουβ οὗὨ ϑαπιδσίδ, 866 Ἀ.8 Ὡοΐδ οὔ 
ΕΖτα ἷν. 2. 

71. Ἐγἶὲ ουν:εοἶυε: αἴοπε, Φ5"..ὺ} ΑὮ ἄπϑννεῦ 
οἵ [15 Κπὰ ν1}} Ὀ6 ἀρργονοά οὔ Ἴεηβυγοά 
δΔορογηρ ἴο (86 ροΐηξ οἵ νἱενν ἔτοπὶ τ οὶ ἰξ 
5 τερατάθα, ϑδάγοθ σοιηαγκβ Ὡροη ἰἃ: κ1 
᾿γ25 {ΠΠΠ|Ὶ υνοηάογ ἴμδῖ ἴπε [εὐνϑ δμου]ὰ πᾶνε 
ἱπά ρ ΠΔΠΕΎ τεὐεςῖεα ἴῃς σοΙαρδηϊοηβηρ οὗ ἃ 
ῬοΟρυϊδίίοη 50 πιχοα δηά ἵπηρυσε, Ὀοϊὰ ἰη 
τς δὰ χοἰ σίοη, 845 [δὲ οὗ ϑατηδγίδ᾽ ά ΕΖγα, 
ἄς,, Ρ. 21). εδη δίδηϊοευ ([εἐνίβῃ Οδυτγοῖ, 

ἴ, Χ]Ι1.) 5668 ἴῃ ἴξ “(ἢ 5[ΟΥΥ͂ φαίη δηά 
ἀξαῖῃ τορεδίεἀ ἴῃ τηοάδθγῃ {{π|68: ἢγβί, ἐδὸ 
Ὠλίηχαὶ! ἀσϑῖγα οὗ δῃ εϑίσδησοά ροριιϊαιου--- 
βογεῖς8] δῃὰ 9. 5τηδίϊςλ] 45 ἐπ εΥ τρις δ6--- 
ἴο Ραγίακε ἰπ 8 ρὶοσίοιιβ ἡδομδὶ ψνοσκ ; τμο 
ἴδε τυᾶς τεῖῆιβαὶ ἴο δάπιϊξ [μος οο-οροσγδεοη ; 
(Βδη 186 ἤδγος σοοσταϊηδέοη οὗ [πὰ ἐἜχοϊυάεοὰ 
ῬαΓῪ, δηά {Π6 ἀείοττηϊηδίίοη ἴο ἔγυϑίταϊα ἴδ 6 
ξοοά ψοσκ ἱπ τ ϑϊο [ΠΟΥ οδηηοῖ βδδγο. 
ΦΤΉς Ρτγοίοβίδηϊβ," ἴθ δάά8, “οὗ (ἢς 51χ- 
ἰδεηῖ, τὰς Ῥυγίίδη οὗ [πε ϑβενυθηΐθεηῃ 
ΟΠΙΌΤΥ ΤῊΔΥ͂ 866 ΠΕΙ͂Γ ἀετηδηάβ ἴῃ (6 ἰηηο- 
(ξηῖ, Ἰἰδιιάδθϊα ιοδῖ οὗ [86 πογίδοση 
δεῖ [6γ8: “1, εἴ υ8 θυ] τ] ἢ γου, ἕοσ νγὰ 5θεῖς 
Του Οοά 85 γε ἀο. ΤῬὍΤΠδε 51:86 ὄ τεϊοσέ οὔ {Π6 
Οδυγοι, νυ ΠοῖμοΣ ἴῃ Γ(ΔΙΥ οὐ ἰη Επρίδηᾷ, ΤΩΔΥ 
ἴογταν ᾿ἰ5θ} ὉῪ ἴμ6 τεβροῆδε οὗ {δ6 " οὨἱεῖ οὗ 
(δε ΔΙΠοτβ οὗ 1586] - “Ὑ πᾶνὸ ποίμίηρ ἴο ἀο 
ἍΠ|} υ5 ἴο δυ ἃ 4η Βουδβὲ υηΐο ουν Οοά ; δυΐ 
ἩΝ ἀλοδοφλνν τοροῖδοῦ μι }}} Ὀυϊ]ὰ υηἴο 86 Οοά 

5ΓΔΘ ᾿ 3 

Δ. Βιὲ δε, 52. Ἀλίδεσ, ρεσβδρβ, "πὰ 

18ςε,᾽ ἄς. ; Ειῖ8 σοπάυςῖ δείΐηρ τεξατάεα 45 (ἂς 
ςοηϑοαυθηοο οὗ ἴΠ6 δηβυνοῦ ξίνθῃ. 

ἐπα δε ὠβροη ἢ] ΤὍῆς ψοσὰ ἴῃ ἴδε 
Οτοοκ ἰ8 4 σευ καῦϊς οης, ἐπικοιμώμενα, 11, 
“ αἰδορίηρ οὐ ἴβετι," “Ἰγῖπς 85 δὴ ἱπουῦδυβ οὔ 
1 6πὶ. [{ ἰ5 ἴῆ6 ψοτγὰ υξοὰ ἰη {πὸ ΧΧ, οὗ 
[86 πολλὴ ουεγϊ γίηρ ΠΟΥ οἰ], ἴῃ τ Κίηρβ 
111, 19. 

78. ἐδεὶν “εογεὶ ῥίοί5, 5.) Ὅμε Ἐρ] δα 
8 Ἰετα ταῖβεῦ ἃ ραγαρίγαβε οὗ [86 οσὶριηδὶ, 
ΒΊΟΙΏ, 45 ἰἴ κἰδηάβ, ἰ5 ἀἰῆςυϊε ἴο ἰγδηβὶδία 
Ἰοταῖγ. ΤῊ 5 Μ}1}} δὲ δεθη ἔγοτῃ τς ἀΐνεοῦ- 
ξεηος οὗ ὃς ΑΟὟΥ͂. ποτ ἴπς Οεηενα Ν οσβίο : 
“ δῃᾷ ἈΥ̓͂ (πεῖς Διμυπῃιηθηῖ8 δηὰ βθαοἢ 9 
δηά ςοπϑρίγλοίεβ Βἰηάδοτεά [ἢε δηϊδῃίηρ οὗ (δς 
Ὀυϊ]άϊηρ.᾿" 

ἑαυο γεαγ.2 ΑΒ Τατίυβ ἴ. ἀϊὰ ποὶ Ὀεςξὶῃ ἴο 
τοῖσῃ Ε11 ΒΟ. ς2:, εἰξας γοᾶγβ αν [6 ἀθαῖ 
οἵ Ογτι8, πὰ ἰουγίεοη γοᾶῖβ δῆτεγ ἴῃς ξουηάδ-» 
οη οὗ ϑεςοηά Τοεῦρὶο, (ἢϊ5 18 δὴ οὗνίουβ 
δττοῦ. [ἊΓΙΩΔΥ Ὅς ἄτι. ἴο ἃ Ἑσοηξδιδίοη ἢ 
ἴΠ6 “βεοοηά γεν οὔ ἴδε σείζη οὗ διῖυδ ἢ 
τηοηξὶοησά ἰυ5ῖ δῆσγ ἰῃ νἱ. 1. 

ΓσΗΑΡΤΕΒ νἱ]. 

1. Λῆοαυ ἐπ δε “εεοπά γεαγ, 45.1 ΤΉ 80» 
οουηΐ ἴτοπιὶ [818 ροϊηΐ γυη5 ἰοῖ το δαὶ 
ἴῃ ΕΖΓΑ ἷν. 24; ΥΣ “44. Το ἀοία!}]5 οὗ [δ6 
ορροϑβίοηῃ ἴο ἴε [εν ἀυσγίηρ ἴπ6 τεῖρπηβ οὗ 
“ΑΒ Αϑιοσι8᾽ δηὰ “' Αγίδχογχοϑ," σοϊλῖο ἴῃ 
ΕΖτὰ ἵν. 6-23, 416 μεσὲ ογηϊμπῖοα, Οἡ [πῸ 
ΤΟΔ8Οἢ8 1ῸΣ [διηκίηρ πα {πΠ6 ἔπτὸ Κίηρβ ͵υ8ὲ 
τοοηοηοα τνοσα Οδιλῦγϑεβ δηὰ {86 Ῥϑειάο- 
ϑιλογαΐθ, 566 Κ᾿ οὴ ΕΖΊΔΑ ἵν. 5--. 

“Ἄρρεις σα" Ζαοδαγία:. “ἼΠΕΥ βιδηὰ 546 ὃγ 
οἷάς. Οποα 18 ἴσ δάνδηςθα ἰπ γϑᾶγβ, ἀρραγθηΓΥ 
Βεϊοηρσίηνς ἴο [δὲ οἰάεῦ σεηογδίίοη ψῃϊοῖ ῃδά 
ψερί οὐὸῦ ἴδε οοηίγαϑὲ Ὀεΐνψεεη ἴΠ6 ἢγβὶ ἀπά 
δεοοπά Εἰοα μαπαος: μαπημίν θΟΓῈ ἃ Ὠᾶπηδ 
οἷ πο ῥγορδεῖ ΕΥ̓ Δϑϑυ πο Ὀοίογα, 

ΟΥΝ “ἴῃ τδε βεςοῃᾷ γεᾶγ οὗ ἴδε “ Ἐπε 
τεῖΐζῃ οἵ Τατίυθ Αρρευβ δηά ξ" ὃ 5 



48 Ι. ΕΒΌΏΚ ΑΞ. ΥἹἱ. [ν. :--). 

Β.σ. ΖΔςβαιίαβ τῆς 8οη οὗ '᾿Δάδο, [Ξἐ 4 ΒΥ ψῆοβα δρροϊηίπηεπε ἀο γε Β.(. 
εἶπ 550. ΡΓΟΡΒεῖΒ, ργορβεβίδὰ υπῖο τῆς [ἐτγ8 δυϊ]ὰ4 ἐπὶβ Βουϑα δηὰ τΐῖβ τοοῦ, δῃηά “πο 
" ΟΥ, βάν. [η ξυυτγ δηὰ δγυβδίθπι ἰπ (6 πδπῆθς ρεγίογπι 811 [ἢς οἵδβεγ Ἐίπρβ ἡ πὰ τσῇο 
τον, ῳ.( οἱ ἴῃς Πυοτὰ (σά οὗἉ [εγδεῖ, "τ μῖο ἢ ἅτε τὰς νγογίκπηθη τηδὲ ρεγίογπι {ἢ εϑὲ 
«αἰμάοε ὍΈΆΒ ὩΡΟΏ ἘΠΕΠΊ. τὨϊηρϑ 
νὐρύμ 2 ἼΠεη βιοοδ τρ Ζοτγοῦδθεῖὶ τς ς Νενεγεῖεβ8 τς εἰάετα οὗ (6 

80η οὗ δϑαίδιῃιεὶ, ἀπά [εϑ08 (ἢς βοὴ οὔὐ ενγβ οὐιδίηε ἃ ἔδνουν, θεσδυβα {Ἐς 
]οβεάες, δῃὰ Βερδη το διυ 14 τῆς ουβε [,ογά δΒδά ν᾽ ϑ:εὰ [ἢς σΔρεν Ὁ : 
οὔ τῆς Ιογά δὲ [εγυβαίθπι, ἴμς6 ργορθβεῖβ 6 Απά {πε ψεγε ποῖ διίπάογεὰ 
οὗ τῆς [Νογὰ θείην σεῦ ἔδεπι, σπά ἤοπι δυ ]άϊηρ, ἀμι}]} βυς ἢ Ἐπὶ 88 

“Ἐπι 5. Βεϊρίηρ [Π6π|. βἰρηϊβολίοη νγᾶ8 ρίνεη υπίο [ατυ8 
τ 4. δες τῇς βδάπις τἰπης σᾶπιθ ὑπίο φςοποογηΐηρ ἴδεπι, ΔΠ4 δῇ δῆβνγοῦ 
Ταίμαί, ἴδεπι ' δἰϑίπηεβ ἴῃς ρονεγηογ οὗ ϑγγίδ τσεοείνεά. 
Ε Οσ, δΆ- δη ῬΒεηίςε, ἢ " ΘδιΒγαθυζαπεβ πὰ 7. ΤὩς (ΟρΥ͂ οὗ τῆς ἰετίετβ χης ἢ 51- εἰς. 5το. 
ρει μἷβ ςοπιρδηΐοηϑ. ἀηὰ βαἰὰ ὑπῖο ἴθ πῦ, δἰππη68, ρβονεγηοῦ οὗ δγγία δηά Ῥμεηΐοε, 

Ὀυϊ νοΐ Ποηοείοστ ἢ ϑϑθπβ ἴο ἧδνο ὈΘΟΟΠΊ6 
ἕδνα] ἶαν---ἰὴς ὁ Μοβϑθηρεσ, οὐὁἨ Απηροὶ, οἵ (δε 
Εἴεγηδὶ᾽ (Ηαρραὶ ἱ. 13; οορ. Μϑὶ. 1}. 1). 
ΤΒα οἴδοῦ τηυξῖ πᾶνα θδοη 46 γον, θεΐην 
ἴῃς σταηάβοη οὗ οὔε οὗἉ ἴδε σεϊυγηΐηρ Ἔχ  ε8, 
Ζοςδδυδῃ δεϊοηρεά ἴο ἴδε ῥγίθϑιυ {τῦε, δηὰ 
5 [ἢ }.8 ΤΕΙΏΔΙΚΑΡΪΕ 48 δῇ ὀχδηιρὶς οὗ ἴπ6 ἘΠΙΟΏ 
οὗ ἴ)6 ἴἵνο ἕυηοςοη5, τ οἢ, θείην Ιοηρ 50 
ΤΕΥ δορασζδίοα 1η δῃοίθηϊ {ἰπς8, ἢδα ἴῃ τῆς 
Ϊλϑὶ ἀδγβ οἵ ἴ 6 ΜΟΏΔΓΟΣΥ ρυδά δ }} }7 Ὀδοοπὶς 
δἱεηὰ προ (δίδη! εν, "7. ιϑὰ Οδυγοῖ; 
1.εςῖ. ΧΙ. 

“ο5 φῇ “440.1]Ὶ ΘΓΓΕΥ ϑρεδκίηρ, 6 νγᾶ8 ϑοῇ 
οὗ Βεσγεςδίδι, δηά ργδπάβξοῃ οὗ Αἀὐάδο οσ. [ἀ4ο. 
Β. οοπιρατεβ [ἢ6 οὔδβα οὗ [ε [6 ““δοῃ οὗ 
ΝΙμΊβηὶ "ἢ (1: Κίηρπ χίχ. τό; 2 Κίῃρϑβ ἰχ' 14). 

«υδίερ «υας ὑβοη ἐδεγι.} δῖ 15, ΟΥ̓ ΕΟ 
(Πογ σσεσα ο]16ε4. ΤῊ]8 βου δὲ [6 τεηάεσ- 
ἴης οὗ [6 ΡάγΆ1}1]6 1] εἰδλυιϑὲ ἰῃ ΕΖΊὰ τ. ἰ. ΤΟ 
1.ΧΧ. [85 ἐπ᾿ αὐτοὺς ἰῃ Ὀοϊἢ. 

Ὡ. δέραη ἰο δι 4.1 Ἐσδυπιοά, τδδὲ ἰ5, ἴδς 
ΟΥ̓Κ ἰοηρ ἱπίοιτυρίοα, Καὶ [Θβῆυᾶ δηά 
Ζεοτυῦδθαῦεὶ δὰ Ὀδοη ἀοίηρ ἴῃ [ἢ6 Ἰοηρ ἴη- 
ἴογτδὶ οὗ ἔουγίδεηῃ ὙΘΆΓΒ, ΟΥ̓́ΤΊΟΤΟ, ννὸ ἃγὰ οΐ 
το]ά, [{ νου]ὰ βεοπι, ἔτου ἴμ6 ἴοηε οὗ Ηδρξαί, 
οἷ. 1. ἴῶαῖ οι Ἰοδάογα δηὰ ρεορῖθ ἢδὰ Ἰοβί 
᾿οαγῖ, δηὰ Ὀδοοσῆδ ΠΊΟΓΟ ΟΥ 655 πα ἰβογοηΐ ἴο 
ἴδε νοῦ. ὙΠΟΥ πορὰ [δ6 “ ρΥΟΡ ΠΟ ΞΥ]ηρ,᾽ ΟΥ 
ργοδοβίηρ, οὗ ς ουϊδροκοη Ηδρραὶ, ἰο δι πιυ- 
ἴς ἴλοτλ αἴοβὰ ἴο [86 ἰΔ8ἰκ. 

8. διείπηθ. Ι͂ῃ ἘΖτὰ νυ. 3 ἴῃ. Ὡδιηθ ἷβ 
ξἰνεη 48 Ταίΐηδι ; ἴῃ 86 ΓΧΧ, Θανθαναΐ, οΥ 
Θαθθαναΐ. ΒΥ 4 Τοπηοη ἰηξοσοθβδηρο οὗ υὉ 
δηὰ 26, 10,18 τηῖὶρῃξς ὃ Ὄχργεββϑοὰ ἱπ Ἡθῦτονν 
ΟΥ̓ διδϑῆπαὶ, οὐ ϑβεβδῃηδὶι, δηά 80 ἰὴ Οτοοκ 
ΟΥἩ Σισέννης ΟΥ Σισίννης. ἴῃ ᾿ἴκ6 ΤηΔηΠΟΥ 
δῖ ΓΔΌιΖδης685 (Σαθραβουζάνης ; ἰπ ἴθ. ΓΧΧ,. 
Σαθορθουζῶοι ΔΏΞΙΟΥΙΒ ἴο [Π6 5ῃεῖ Βα -ὈοΖηδὶ 
οὗ ἘΖτὰά. Ασοοσάϊης ἰο Ργοΐξδβδϑοσ ϑᾶγοθ 
( ΕΖγα, ὅτε. Ρ. 24), “πεϊϊδος Ταΐηδὶ ΠΟΣ 
Βειπαγεθοζηδὶ δθεπβ ἴο δὲ ἃ Ῥεσβίδῃ πδιηθ. 

ΤὭς Ἰδοῦ ΤΩΔΥ Ὀς ΕἸατῖο, [6 ἔοστηοσ ΑΣδ- 
τ Δη.᾽ 
ΒΑ] ηβοη, πόνγενερ (᾿ Αρρεοπάϊχ ἰο ἘΖγα, 

Ρ. 423) Ψ 816 δὐπιρ [δὲ Ταΐηδὶ σδηποῖ 
Ἰἀδηθβοά ἢ} ΔΩΥ Κηοννῃ Ῥογϑίδη ὨΔΠΊ6, 

ἄρτοοβ τ 1 οτὰ Ατῖδυν Ἡσογνον (΄ Ὠ1οϊ. οὗἁ 
Ὡς ΒΙ0]ε,᾽ “. ἡ.) ἴπ τοϊηκίης 586 Πδγ-θοΖῃδὶ 
Ῥογβίδη, δηά ῥγοῦδῦΥ ἴμδ6 β8άπ|6ὸ 845 [δαῖ 
ΟτεοϊζΖοά ὈΥ Αστίδῃ ἰηΐο ϑεαιάγζαηεβ. Ταϊηδὶ 
Ὅ25 5Δ|ΧᾺρΡ οὗ δυτγίδ δηὰ Ῥῃωηῖίςοία, ἃ δγεδῖ 
ἀϊϑισῖοεὶ ψεβῖ οὗ [ς Ευρμγαῖεβ, ἀηὰ ἤδηοο “ οἢ 
[815 δἰάς οὗ [ἢς τίνοσ ἔγοιι ἰδς [υάδδη ροΐηΐς 
οὗ νἱονν. Ετοσι ἢἷ5 οἶος, ἢ6 τγᾶ8 Ξυρεσίοῦ ἴο 
Ζετυῦθαρεὶ; δηά, 1ξ οὗ ϑγγίδῃ οσίρίη, τοῖρῆϊξ 
ψγνο}} θ6 ΠοβΈ!]α ἴο [86 σεϊυγηίηρς [εἴν8. 

4. ΒΒ» εὑυδο.ε οἱπένιοηξ, 6.1] Α58. Ἀ. 
ἰηῖ8 ουἱ, [86 οὐϊοὶ οὗ ““ΑΥΆΧΟΓΧΟΒ ἢ ἴογς 
ἰὴ ἴ[6 ψοσκ (ΕΖγὰ ἱν. 22) ψουϊὰ ὉΥ͂ 

Ῥογβίδῃ ουδίοτῃβ Ὀ6 ἰῃ ἕογος ἴῃ ἢ5 5:10 5501 8 
τοίζῃ, υη]658 ΌΣΤΏΔΙΥ τοροαὶθ; δηὰ ἤδηςα 
[6 ἴεν στεσγε δοϊίης ἴῃ οἠς 86η86 Π|ΘΡΆ]]γ. 
ΑΒ8 1ατυϑ᾽5 δηάβ ΟΥῈ τ ΔΕ [δα αἂἵ [18 
τηο (566 ϑαῦσε, μδὲ σμρ.γ Ῥ. 53}, [Π6 πιοτηθηῖ 
ΤΩΔΥ δᾶγς ὕδεῃ ΟΕ;  ορροσγίυπε ἔογ νεῆ- 
ὐτγηκχ ἴο Ὀορίη ἴ86 Ουϊ]άϊηρς ἀραὶη, νἡϊδουξ 
τνδϊ της ἴου ἃ βρεςΐδὶ βαῃςοῃ. 

γοο  Ὅδ υ8ὲ οὗ {118 ἴογτη 966 18 ἴο ροϊης 
ἴο ἴα δἀνδηοθὰ βίδίε οὗ [6 ἔγαμιονοσις οὗ 
τὰς Ὀυϊάϊην, τὰ “τὰς ὈΤΩΌΟΣ δἰγοδαῦ ἰδ ά 
ὌΡοη ἴδιο νν2}}5᾽ (υ. 9). 80 Ε᾿. που]ὰ τϑηοΣ 
ἴξ βοτὰ ὈΥ͂ Οεδάϊέ. 

6. “πε αμϑαυέρ γεοείυεά. Ἰοτε εχδςεϊγ, 
“ἃ ποίίοςα δεηῖ," ΟΥ “δὴ 1π{τηδοῃ γίνε. 
ΑποῖθοΣ ἕοσμι οὗ [ἢ βάτο ψοσά, προσφωνη- 
σάτω, ἰβ8 τοπάεγοά ἴῃ Ὁ. 22 “]εἰ πὶ 5: ΚΠ. 

7. Τδὲε εοργ] Ὑδο Νίοσδη ἰεχί, 85 ΕΥ̓ Ζ8ο 6 
δηὰ Τιβοποηάδογ ρυποζιαῖο, τεδὰ8 (Πυ9: “ΤΟ 
ΓΟΡΥ͂ οὗ [Π6 ἰεϊῖεν νοι πὸ (έ.4. 51.565) 
τοῖς ἴο αγίυδ, δηᾶ {ΠΕ ϑεηῖ. “ δ 5: 68 
ἴδε ξονθγῶοσ οὗ ϑγτίδ, ἄς.) ἴο Κίηρ Ἰλασίυδ, 
ξτιεοῖίης.᾽ ἢ 
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πὰ ϑαιβγδθυζάηεβ, νει ἐμεῖγ οοθ- [δ Βυῖ ψγβεὴ οὖν βδίμειβ ργονοκεὰ 8. ς: 
Σ ρδηΐοῃβ, τυΐοτβ ἰῃ ϑγγίδ δηὰ Ῥμεηΐος, 

ψτοῖο δηά βεηὶ υηΐο [ατίιβ:; ΤῸ 
Κιηρ Πλάγυβ, ρτεεϊίηρ: 
ἔ κεἰ 411 τηΐηρϑ 6 Κηονσῃ υπΐο 

ουῦ Ἰογά {πε Κίηρ, τῆδὲ δείηρ σοπης 
ἱπῖο [Πς σουπογ οὗ [υ 468, Δη επτεγοὰ 
ἱπῖο ἴῃς οἰτγ οὗ ]εγυβαίεηι, νγα ουπά 
ἰη τῆς οἷν οὗ [εγυβαίετῃ τῆς δηςὶςπῖβ 
οὗ τὲ εν (δῖ νεῖ οὗ τῆς 
σΔρΕν | 

9 Βυϊάϊπρ; δη Βοιιϑε υηἴο ῆς 1 ,ογά, 
δτεδλῖ σμά συν, οὐ Βεσῃ δηὰ τοβεὶγ 
δίοῃαβ, δηά τς ΡΟ Δἰγεδάγ ἰδιά 
Ὁροπ τἢα νν8 18. 

10 Απά τδοβε ψψοῦκβ ἀγα ἄοης τ ἢ 
σιελὲ βρεοά, δηὰ (6 ψοῦγκ ροεῖ οἡ 
ΡΓΟΒΡΕΓΟΊΒΙΥ ἰπ τδεῖγ μδηάβ, δηά τ 

Οοά υπῖο ψτδῖδ, δηὰ βἰηπεὰ δρδίπϑβῖ 
τη Τ,οτγὰ οἵ βγδεὶ τυ !ς ἢ 18 ἴῃ Πεάνεπ, 
ἢς ξαυς 1Π6πὶ ΟΥΟΓ ἰηἴο (Π6 ρονψεσ οὗ 
ΝΝΔθυς βοάοποϑον Κίπρ οὗ Βαδδγυίοη, οὗ 
τς ΟΠ δ] 668 ; 

16 ὟὟΒο ρυϊ]εὰ ἀονγῃ ἴδε Βουβε, 
δηὰ θυγπεὰ 1ἴ, ληὰ οσλτιτίεδ ἀυγὰγ [ἢ 6 
ΡΘΟΡΪΙε σἀρένεβ πο Βαδγυΐοη. 

17 Βυῖ ίηῃ τἢς ἢτγβε γεᾶγ τμδὲ Κίπρ 
Ογχβ τείρμεά ονογ τῆς σουπίγ οὗ 
Βαργίοη τῆς Κιηρ ντοῖς ἴο 
δι] ἃ ὑρ τ 18 Ποιιβ6. 

18 Απά (6 ΠοΙγ νεβ8ε}8 οὗ ροϊά 
Δληά οὗ 5:]1νεῦς τῆλε Νθυςοάοποβοσ 
μά οαγηοὰ ΑΥΑΥ ουξ οὗ τῆς Βοιβε δὲ 
]εγυθαίεηι, δηὰ πδὰ 8εὲ (ἤδη ἰῃ ἢ 8 
ΟΥ̓ τ6Π1ρ]6, (ἢο8εὲ Ογγυβ (δε [κΐπρ 

411 ρίοσγ πὰ ἀΠρεηος 18 ἰξ πηδάα. . γουρῃε ἔστι δραίη οὐκ οὗ ἂς τεπλρ]ς 
1: ἼΠεη δεκοὰ τγε ἴἤεβε εἰάειβ, οἱ Βδθγϊοη, δπά {ποὺ ψεῦε ἀε]νεγεά 

δΑγίῃ ρ, ΒΥ σγἢοϑβε σοτηπηδπαπιεηϊ δ] Δ τὸ ᾿Ζογοδαρεῖ ἀπά τὸ δαπδβαβϑάγιιβ κότ, δω 
γε 1818 Ποιιδε, δηά ἰᾶγ τἢς ἰουπάδιοηβ τ[ἢ6 τυ ]ογ, «ἱρὰ ἐν 
οἔ (ἢε8ὲ νογκϑὶ 

12 Ὑογείοσα ἴο ἴῃς ἱπίεπε τῆδῖ 
Με ταῖρῃς ρίνε Κπονεάρε υπῖο [πες 
Ὁγ στρ, τὲ ἀεπχαπαοά οὗ τπδπὶ 
10 σεῖε τῆς Γςδίεξ ἄοεῖβ, δαῃὰ τὸς 
τεαιγεά οὗὁἩ [Π6πὶ τΠ6 ΠΔΠ1685 ἰῃ ὙΠ Ωρ; 

Ι9ο ΙΔ σοπιηπιαπάπγχεης τπδὲ ἢδ καόδεμον 
8Βου ἃ ΟΔΓΓΥ͂ ΑΥΨΑΥ͂ [6 8ᾶπις νεβ8ε}8, ἐδεγαί, 
δηά ρυὲ τπεπὶ ἴῃ (ἢ ἴειρὶς δὲ [δγὰ- Ῥαθεὶ 
βαίδῃ; δηά (δι {Π6 τερὶς οὗ τἢ6 το με 
Ι,οτὰ 8βου]ά δὲ θυ] ἰπ Π8 ρἷδθσβ:α ὠ ἔπδ ραν 

20 Ἴδη (Β6 βᾶτηθς ϑδῃδθδββάγιϑ, Ἐπ -: Ἕ8. 
οἵ τῃεῖγ ργίποὶραὶ τἤθῃ. 

13 80 {πε} ρᾶνε υϑ {Π]|8 Δηϑύγεῦ, 
6 ἃῖε ἴδε βεγνδηῖβ οὗ τῆς [ ογὰ 

ψΏΙΘΒ τηδάς ἢδάνεη δηὰ θδγί ἢ. 
14. Απὰ 458 ἴογ [18 ἤουβο, ἰξ νγὰϑ 

θυ] 6 ΤΔΩΥ γεδτβ ἃρὸ ὈΥ͂ ἃ Κίηρ οὗ 
ἴδταεὶ ρσγεοδὶῖ δηὰ δϑίτοηρ, λπ4 ννγδβ 
Βηϊ8ῃεά. 

Θ. οεοεέΐν “«ἰοπ6:.} 1ἴ 5 ῬεῦΔΡ5 ἃ δεῖζεῦ 
ἀϊνιςίοη οὗ (ῃς ἰοχὶ τὰ ύκα ὁ πογὰ “ εν ̓ 
88 αυδ᾽γιην “ ἀσθοῦ ᾿ (πολυτελῶν ξύλων 
τιθεμένων). Τῆς τοίοσοπος της (θη ὃς 
Ὁ (δ οοὐλῦρ ψοοῦ πηιρηϊϊοηοὰ ἰῃ νυ. 55. 
Ἀεδῦδθ, βουνὸς (ου Εζτγὰ ν. 8), τιΐηκ9 (ἢς 
Ὀεδιὴβ οὐ εἰγώοιβ ἴο δ6 τωοδηΐῖ, ἄορ. ἴΠ6 
Ὡοΐε ΟΣ Ὁ. 4,) ἄδονο. 

10. γε ἀοπε.} ἘἈλδίδοσ, “ βείηρ ἄοπε;" [ὃς 
εἶλυϑε ἀεροπάϊηρ οὐ “μψὸ Ἰουπα. 80 “ ροίης 
οὔ," Ἰυξὲ δἤοσ, ἔοσ. " ξοεί οὐ: δηὰ “δοίην 
Βηϊδποά, ογ “' οοτηρίειοα," ἴῸΓ “15 ἰξ πηδάβ. 

14. Τδεγεΐογε, (9 6 Μοτε Ἰἰτεγαῖν : ἦ Ὗ  ς 
ᾳφυεξοηοά 1Π6ηὶ, ἰποτεΐοσε, ἔοσς {86 αἶα οὗ 
τωακίὶην Κπονῃ ἴο ἴτε... δηὰ 45κεοά ἴογΓ 
δε ἰδὲ οὗ Ὡλπιοβ οἵ {πεῖν ἰοδάεσβ." ΤΒῈ ποσὰ 
ἴον “Ἰδὲ οὗ πδηλος," ὀνοματογραφία, οοουσδ 

“442οε.-- Γι οἱ, 1. 

Ὀεῖηρ σοπης δι πογ, ἰδ ἐπε ἰουηάλ- 
ἶοπβ οὗ πε Βουβε οἔὗὨ τῆς [,ογά ἃ 
]οτυβαίεπι ; δηὰ ἤοπὶ Ἐπὶ {ἰπὶς ἴο 
1815 Βεΐῃρ 5111 ἃ Ὀιυμ]άἀϊηρ, ἰξ 18. ποῖ 
γεῖ Αγ επάεά. 

21 Νονν τδεγείογο, ἱΕ ἰξ βθεπὶ ροοά 
ἀπο τἢς [ἰεϊηρ, ἰεῖ β8θεάγοῃ δὲ πιαάς 
δλοηρ τὰς " γεσογάβ οὗ ἰκίηρ (ὐγγυβ : τσ, ννάζε, 

δραῖη ἴῃ ΥἹ], 49, ἤογα ἴἴ ἰ5 σεηάδογοὰ “' οδἱδ- 
Ἰορίο οὗ ηδπι65.} 

18. 9, ἐδε Οραϊάεε..) Αςοογαάϊηρ ἴο τὰς 
Οτεοκ, “ κίηχς οὗ ἴπε ΟΠαὶάθο65; [16 νοχὰ 
“ὁ Κίη γ᾽" θείης τεροδίςά, 

16. Κ7ο ρει ἀοαυπ. Ἀδίδογ, ἐς Αηὰ {ΠοΥ 
Ῥυ]εὰ ἀονγῃ," ἄς. 

18. ἐπ δὶς οαυπ ἐφρηρ᾽.. 866 ποῖδ οὐ ἱ. 41. 

ἐο Ζογοδαδεὶ απά ἐο ϑαπαδασ.αγ.ἢ ΤὮδ 
ΤαΔυξη4] ποίς ἴο Υ. 40, ““ἵντο οὗ οῃς,᾽ αἰξὰ 
θ6 τορϑαϊεα ἤεσο. Τῆς βρεςϊβοδέου οἴ Ζεγυῦ-. 
θαῦοὶ αἴοης, ἰῃ σὉ. 2ο, 27, ἀπ 29, βδενβ ἴδ 
Β6 15 ἴῃ6 οὔε τεϊεσσεὰ ἴο. Αδονα, ἴῃ 1ἷ. 12, τς 
(σβοζὸ 866 ἴπ6 ποῖθ), Β6 νγῶβ οδ]]ο ἃ ϑαπαθαδθαῦ 
ΕἸΣ ΤᾺ 

41. γοργά. ἘἈλίδοσ, “ χεοογά-οὔἶὔοοα," οἵ 
Ε 
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Β. Ὁ. 22 Απὰ 1 ἴ θὲ ἰουπὰ (δῖ τὴς 
ΞΡ νυϊάϊηρ οἵ [ᾷε Βουβε οἵ τῆς [ ογά δὲ 

Ἰεγυβαίθηχ μδῖἢ θεθη ἄοπης σὴ τῆς 
ςοηϑεηῖ οὗ Κίηρ Ογτιι8. δπά 1 οὖν ἰογὰ 
(δε Κίπρ δὲ 80 πιπἀεά, ες Ὠϊπὶ 5: ΡΠ 
ὉΠπῖο υ8 ΤΠοΓοοῖ, 

“Ἐπιοό. 421.“ Ἴ ΒΕ ςοπλπγδηάεὰ Κίηρ ᾿Ὠαγίιδ 
Ὁ δον το βεεῖς ἀπιοηρ; (6 τεσογάϑ αἵ Βδδγίοη: 

Δη 80 δῖ Ἐς δες (πε ρδίδαςε, ψμῖςἢ 
15 ἰῃ [6 σουπογ οὗ Μεαΐα, [μθγε νγαϑ 

ἐπ’. Ουπά ἃ 0} τυ βαγείη {μεϑεὲ {Ἀΐπρϑ 
ψ ες σεοογάεά. 

24. ἴῃ τε ἢτβὲ γεᾶγ οὗ τῆς τείρῃ οὗ 
Ογγιβ Κίηρ Ογγυβ σοπχπγχαηἀεά {δῖ 
ἴῃς Βουβε οὗ ἴδε [,οτὰ δὲ [εγυβαίεπὶ 
8βουὰ θὲ 01} ἀραῖη, τ ἤθγα {ΠῈῪ ἀο 
δλογίῆςε ἢ σοηημ) ἢτο : 

2ς ὟΝ οβε Βείρῃς 8314}} 6 βἰχίΥ 
ουδιῖβ, δληά τπ6 Ὀγεδάτῃ 5 ΧΕ οὐδ, 
στ τῆτες τοῦσϑ οὗ μεψῃ βδἴομαϑ, δη 
οης γον οὗ πενν ᾿ψοοῦ οὗ (δΐ σου πίΓΥ; 
δηὰ ἴῃς Ἔχρεηςεβ [Βογεοῦ ἴο ὃ6 ρίνεη 
ουΐ οἔτδε δοιιβε οὗ εἰπρ γι: 

26 Απά τΠδὲ τς ΒΟΙΥ νεβ886]8 οὗ (ἢ ς 
δουϑε οὗ ἴδε [,ογά, Ὀοτὴ οὗ ροϊά δηά 
δίϊνεσ, ἴ[δλὲ ΝΝαδυςποάοποβογ ἴοοϊ ουἍἽῖ 
οὗ τε Βοιβὲ αἱ [επιβαίεπη, δηά 

ἰν. 22----30. 

δγουρῃς το Βαδυίοη, δοιὰ θὲ τε- 
δἴογεα ἴο (ἢ Βοιιβε δὲ [εγυβαίεπι, δῃά 
δε 86εῖ ἴῃ τῆς ρίδος θεῖα τῆ 6 ἡψεγα 
Ὀείογα. 

27 Δηὰ αἷδϑο ἢς ςοπιπιδηάεά τῆλὶ 
ΘΙβπΠη68 ἴΠ6 ρΡΌΨΘΓΠΟΥΓ οὗ ϑυγιδ δηάᾶ, 
Ῥμεηίςε, δηά δδιῃγαθυζδηθβ, δηὰ {μεῖγ 
σοπλρδηΐοηβ. δηά (Ποβϑὲ νης ἢ ψψεγε 
Δρροϊηϊθά γι ]εγβ ἰῃ ϑγγίὰ δηὰ Ῥἢεηίςε. 
8Που]ά 6 σάγεῇι] ποῖ ἴο τηεάά]ε νὴ 
[6 ρἷδος, θυξ βυβξεγ Ζογοῦδθεὶ, τῃς 
βεγνδηΐ οἵ τῆς [,ογὰ, δηά ρονεγηογ οὗ 
]υά6λ, Δηὰ τἢε εἰάετβ οὐ τῆς ενν8, ἴο 
δι 14 τπῈ Βουβε οὗ τς [,ογά ἴῃ τῆδῖ 
Ρἷδες. 

28 1 δᾶνε σοηχηηδηαεά 450 ἴο μανα 
ἴ υ] ἃρ οἷς δραίη ; δῃὰ τἢδῖ 
ἘΠ ΕΥ ἰοοῖὶς ἀΠ Πρ πε γ το μεὶρ ἐμοϑβε τηδὲ 
.δ6 οὗ τῆς σαρενν οὗ τῆς [ἐνν8.0 ἘΠ] 
τἢ6 ἢουβ6 οὗ τε Ϊνογά δὲ δηϊβηεά : 

29 Απὰά ουἍἭ οἵ {δε τείρυϊε οἵ (εἰο-, 
ϑγγίῷ δῃὰ Ῥηδηϊοα ἃ ρογίίοη σδγαῆι }} γ 
ἴο δ6 ρίνεῃ ἴΠεδεὲ τηξῃ ἔργ ἴδε 8λο- 
ἤςε8 οὗ {πε Ιοτγά, τὐσὲ ἱ:, το Ζοτο- 
04 δε] [86 ρονογηοσ, ἔογ δυ]].οςἶκ5, ἀπά 
ΓΔΏλ3. Δηἀ ἰΔηλῦ5 : 

20 Απὰά «αἷ5ο Ἴογῃ, 8411, νχίπα δηά 

4 γο]]θτοουγίβ," βιβλιοφυλακίοις. [ἴῃ ΕἾΖΙΑ Υ. 
17 [6 ΓΧΧ. [.25 ἐν τῷ οἴκῳ τῆς γάζης. 

48. αὐ Ἐεδαίαπα ἐδε ῥραίαεε.] ΤὮΘ 581:Π1ρ]6 
βἰδίοιηοηὶ (μδῖ, ΔΙ͂ΟΓ Ξεαγοδίηρ δὲ Βδϑγϊοῃ, 
{πον ἑουηὰ ἴδ6 ἀοοσουτηεηΐ δ Εροραίδῃδ, 15 ἃ 
τηλτῖκ οὗ σδηδι {τυ ΠΕ 1655 10 [6 τυτιίοῦ. 
Αςοογάϊης ἴο ϑάγος, ἴῃς εὐϊςὶ ““ δά, ἴῃ 186 
ἔγβὶ ἰηβίδποθ, πὸ ἀοιιδί, Ὀδθα ἰηϑοσρεά οὐ 
οἶΔΥ, ἀπὰ 5Ξἰογοά Ὁρ ἀπιοὴρ ἴμε ἀγολῖνεβ ἴῃ 
ΒΑ ΎΙοα: Ὀυξ ἃ ΠΟΡΥ οἢ ΒΡ 8. δὰ Ὀδεδη 
δἰιογυναγαάβ τηδάδ οὗ 1ἴ, 850 τ ὍΣ δίδίθ τος 
τηθηΐβ, ἴοσ δυνδίου αἵ [Δ (δὲ 
ῥάβῆνμς 52). ἀπ τὴς [ῃς Βαϊπιοσαὶ οὗ τῇς Ῥέτε ὲ 

τῇ βάρει), ταῖμον ““ ἴῃς ἔογίγεϑϑβ," ἰὴ Μεάϊδ. 
᾿Ἀραγν (' Απείᾳᾳ.᾽ Χ. 1σ, ὃ 7) ι.565 ἴῃς 5816 

ἱ ογά, 

γοἱ. τόμος, ἕο σλϊοῖ ϑοπι Μ558. Βᾶνα 
τόπος, ΨΏΘΠΟΣ ἴΠ 6 τηλτ Δ] τεηοτηρ, 

44. «υδέγε ἐξεγ ἀο “ἀαὐογίβεε.}1 Τῆδ 86ηδα 
ΣΩΔΥ ΡΟΙΠΔΡ8 θ6: “ΨΏΘΓα {ΠΕΥ 514}} ἀο,᾽ ὅτε. 
Το ἰδὲ β8δπὶ6Ὲ ρυγροτί Ἀ. σουἹὰ τεδὰ ἴῃ 
ἘΣ Ζτὰ Υἱ. 3. 

26. «εὐἱὴδ ἐδγεε γοαυ.ἢ ὙΠ τροδηΐηρ οὗ 
ἴῃς Οτεοκ, διὰ δόμων, 15 οὔδουγε, [ἴῃ ΒΖΓΔ 
Υἱ. 4 ἴπεὸ ττογά8 ἃγὸ ὨΘΑΙΙ͂Υ [ἢ 5ᾶπ|6, {Π ΕΧΧ, 
ἴῃ ὈΟΐΪΒ ῥ᾽ δοοβ μβανίηρ δόμοι, Βετε [6 Α. ,. 

Βῖνεβ “σονβ. Βεγψυβδθοη (' Ποῖ. οὗ 186 
ΒΙΡ]6,᾽ 111. Ρ. 1459) [1 Κ8 11 τηθδηβ “" σδίοσευϑβ." 
Ἐ. ῥγοίουβ ἴο ΔΡρΙΥ ἰξ ἴο [δε ἐῤίεξπε. οὗἁἨ ἴῃ6 
γν 8115, ΒΟ γᾶ ἴο ὃ6 ἴῃαΐ οὗ γος υἷος κ5 
οὗ Ββενῃ βίοῃθ, ἰορείβοῦ ἢ {ΠπῸ ἱππεῖ ᾿ἰηἰηρς 
οὗ πῆθετ. ὍΤῇδ ορ᾽ηίοη ἴπαΐ ἜΥΈΓῪ [το 
ἸΑΥ͂ΘΙΒ, ΟΥΎ Οουθ65, οὗ βίοῃθ ψο ἴο διᾶγα 
δθονα {ποῖ ἃ ἰἴδυεῦ οὐ {ἰπλΌοΓ, 15 οδ]εοϊοά ἴο 
ὃν Ἀριι55, γῇο ροϊπῖβ ουὔἱξ [Πδἴ, Ἔβρεςῖα!}γ τι 
πεαῦ (Δπηα {Πογοίοσα ὈΠΕΒΓΌΏΚ) Ὁ θεγ, δυς ἢ 
8 τηοάδ οὗ θυ] ἀρ ψουϊὰ θκ 8 βίγδηρε οὔθ. 

47. “44 αο δὲ εογωπαπάφά. Τῆς ἰγδη- 
βι!οη ΠῸΠπιὶ ἴῃς ἄδοζεε οὗ γτγὺβ φιυοίεά ἰη τῆς 
τοϑοτρῖ, οηάϊηρ ψὮ τ. 26, ἴο ἴπ6 ΟΥΟΙ5 
εἴνεῃ ΒΥ αι ἴῃ ἴδε γτϑβοσρί ἰΐβοὶ, ἰ5 
Δοτυρί. Ι͂ῃ ΕΖγὰ νἱ. 6 ἰξ ἰβ 531}}} πῆοσὸ 80: 
Ταΐηδὶ δηὰ {πὰ οἵδε Ὀείηρς ἴδεγα βυδά θη] 
δαάἀγεβοθά ἴῃ [6 βδεοοῃά ρεσβοῦ. ὙΤμαΐῖ συ. 27 
Ἄσδηποῖ Ὀ6 σοηϑίἀογεα 85 ἑογτηΐην οὗ 6 
ἄεδογεο οἴ Ογγυ8, 5Βοε 8 ρίδίη ἔγουῃ ἴῃς ἕδςϊ [δ 
διβίῃποβ δηά ἢδί58 οοιηρδηίοῃς ῃδὰ δάάγεββοᾶ 
ἴο Τατῖυβ (Βοῖγ Πα Υ δθουΐ διυιοῖ ἃ ἄδογοα. 

28. «υδοίε.1] ὁλοσχερῶς, ἰἴξ. ΘΩΈΓΕΙΥ, ΟΥ̓ 
φοταρ οἰ οἰ γ, ΠΌτι ἐπε ΨΕΙῪ ἐουπάδιϊοηβ. 

49. 2ογ ον. Οὐ, “ ςοπιτδυζίοη,᾽" σύνταξιν. 

80. εογη, “αἰ, (6.1 Νεδάοά ἔοσ [6 δυγηῖ» 
οβεσίηρβ. ὅ8εὲ Εχοά, χχίχ, 40. 

ἢ 80 



ν. 31---5.} 

ΟἿΪ, δηὰ τὲ σοποη Δ }} 7 Ἔν ΕΥ γεᾶγ 
ντδους ἔαγῖογ φιεβείοη, Δοςογαΐῃρ᾽ 25 
(Βς ρῥγεβῖβ ἴμδῖ θὲ ἴῃ [Θγιβα θα) 512]] 
ϑΙσΠΠ ἴο δὲ ἀΔΠ]γ βρεηῖ: 

41 Τμδῖ "οἰδγίηρβ τὺ δὲ πιδάςε 
ἴο ἴῃς πιορῖ Βίρῃ (ὡοά ἔογ (πε Κίηρ; 
Δηἀ [ογ ἢἰ5 ἐπήδικα, δηά τῆλι {πεν 
ΠΙΔῪ ῬΓΑΥ͂ ίογ {μεὶγ [ἰνε8. 

32 Απά δα σοπιπχληάεά (Πλὲὶ ννῆο- 
8Ο0ΈνεΓ 8Που] 4 τγδηβρτεββ, γεᾶ, Οὐ τηλκε 
᾿ἰσῆς οὐ δὴγ τῆϊηρ δίογε βροκεὴ οἵ 
τυπτίεη. οὐ οὗ ἢϊ5 οὐνγῇ δοιβα 85Ββου ά 
ἃ ἴγεας. δε ἴἌκεη. δηά ἢς τπογοοη ὃἋ 
Βληρεά, δηὰ 411] ἢἷἰβ ροοάβ εεἰζεὰ ἔογ 
(16 Κίηρ, 

23 ἴῃς Τογὰ {πεγείοσε, ψῃοβα 
ΠΑ] 8 [ποτε οδ δά ὑροπ, υζιευ! Υ 
ἀεβίγοΟΥ δνεγγ Κίηρ δηά πδιίομ, τδαῖ 
δίγεῖο πεῖἢ οὐκ Π8 ἢδηά ἴο ΠΙΠάοΓ οὗ 
ἐπάλιηδρε [πμδΐ ουδὲ οὗ ἴῃς [,ογά ἴῃ 
7ετυβαίεηι. 

24 1 Ἰλατῖυβ {πε Κίηρ ἢανε ογάαϊπεά 
ἔδιδε δοσογάϊηρ απο {Πε86 Ἐπϊηρβ ἴτ ὃς 
ἄοπα σι ἀΠΠρεηςα. 

Ι. Ε5.ΕΑΒ5. ΥἹ. ΥἹΙΙ. 

ΟΗΑΡΤΈΚ ΓνΥἹ]. 
1 δεέρηες σα» οὐλέγς ἀεί γογιυαγα ἐλε ὀερέζζξ,. 

5 724 ἐεριρέε ἐς ει λεά, απα ἐφ ϊεαζεά, 1ὸ 
726 2ατεουεν ἐς ξεῤέ. 

εἷξ. 510. 

ΗῈΝ “διἰδίππεβ [ῃῈ ρΌΨΕΓΠΟΓ “ Ἐστὰ 6. 
οὗ Οεἰοβγγί δηἀ Ρἤεηϊςς, δηά ᾿3 

ϑαῖγαδυζδηεβ, ἢ ἢ εἰγ σοπηρδηΐοηϑβ, 
[Ο]]ονγίπρ; τῃ6 σοπιτηδηἀπγεηῖβ οὗ Κίηρ; 
[ατίυβ, 

2 Πιὰ νεῦγ σαγε!]!]γ ονεῖθες τῆς 
ΒΟΙΥ νγογκβ, δϑϑιβιϊηρ ἴῃς ἀποίεηϊβ οὗ 
τῆς εννϑ δηὰ ρονεγηοῖβ οὗ τῆς τεπλρῖς. 

2 Αῃπά 90 τῇς ΠοΙγ ψγοσκϑ ργοβρεγεά, 
νῆεη Αρραιιβ δηά Ζ ἀενλτίος 186 ργο- 
ΡΒεῖβ ρσορῃεβίθα, ' 

4 Δπά τπεῪ Πηϊβμεα {Π68εὲ (Πΐπρ8 
Ὁγ τῆς. σοπηπχαηάπηεης οὗ τῆς [ιογά 

οὐ οὗ [βγδοῖὶ, δῃὰ νι "τῆς σοηβοηζ 1 Οσ, ἐς 
οἵ ὥγτγυ5, ᾿αγίυϑ, δπὰ Αὐίδχογχεβ, 
Κίηρϑ οὗ Ρειβίδ. 

5 Δπά τἢι5 νγὰᾶβ ἴῃε ΠΟΙΥ Βουϑε δχς. 

βηΙ5Ποά ἴῃ Πα τῆγοα δηά χεπῆοῖὶ ! Εοὺ, ἐδα 
ἀδγ οἵ τῆε τηοπιῇ Αάδγ, ἰῃ τῆ 5ἰχτδ Ἐπ 6. ἐσ' 
γεᾶγ οἵ Ὠδγιυϑβ [κίηρ οὗ τῆς Ρεγβίδῃβ. 

81. μον ἐδεὶγ ἰβυε.8ὺ ΤΒαῖ ἰδ8, οὗ ἴῃς Κίηρ 
Δ εἷς οὨΠάγθοη. Α8 ἰηβίδηοοβ οὗ β0ς} 
Ῥιάγετβ, Βεγίδοδλιι (οὴ ΕζΖγα νἱ. 1ο) αυοίεβ 
76τ. χχῖχ. 7, σθεγο ἴΠ6 εχ 8. ἴῃ ΒαΌγϊοη ἅτὲ 
ἐχβοσίεά ἴο Ὀσδὰὺ ἴογ ἴδε ψεϊασε οὗ [μδῖ οἷ ; 
ἃιὰ τ Μδος. χιϊ. τι, όσα (δ6 ΗἸ; ἢ -οσοϑῖ 
οὨδίϊδηῃ βρεᾶκβ οὗ τεπλειθοσίηρ ἴῃ 6 ἴ,δοε- 

οηΐδη8 ἴῃ ἴῃ6 41} 53δογίβοςβ 8η4 ΡΓΆΥΕΙΒ. 
82. δαηρεά.) (Οοτηραγε ἴδε ρυηὶβῃτηεηΐ οὗ 

Βιγίπδη δηὰ Τ εγεβῃ (Εϑιἢ. 11. 22). Βυῖ Κ. 
1 1π|κ5 στυςϊβχίοη ἴο Ὀ6 τλθαηῖ. Ἐδιβ5 4150 
Το άοτβ [86 νγογάϑ ἴῃ ΕΖΓΆ Υἱ. σα ὁ" 411}} Υ δοὶξ 
Ἄστυςϊῆέ εἰ οἱουΐ. Εογ ““γε6" σομρ. Οἱδὶ. 
1. 12. 

“εἰχεά 70. ἐδ ἀίηφ ΟΕ. εἶναι βασιλικά, 
ΞΞ ρειδιίἑεαγί, “ὶῖο 6 οοηβεςδιοά.᾽ [Ι͂ῃ ἴδε 

16] ραβϑβϑαρε οὗ Ε2σὰ ἴξ 18 δ" Ἰεῖ ἢϊ5 πους 
τηδᾶο ἃ ἀυης}}}}." 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΥῪἹΙ. 

ἃ. σεν εαγείμ] ἢ Ιἀτ. ἐτηοτο αἰ]  Ήγ,; 
ἐπιμελέστερον, ΔηΒΟΓηρ ἴο [πε ἐπιμελῶς, 
“ὙΠῸ ἀπ] χοηςς,7 οὗὨ νἱ. 324. ὙΒΟΙ͂Ρ 4551: Ὁ} {Υ 
"28 ἰηοτελϑεά ΟΥ̓ [πε Κίπρ᾽ 8 σοτητηδῃά, 

γχ: 9 1δὲ 1ε»ιρ͵..) ἱεροστάταις 
ἃ ποτὰ βαϊὰ 0 6 ΟἹ] ὩΣ Ὀἶδοθ. 
1 ξεηυΐηο, :ἴ δεοσβ ξοσιηθα οὔ ἃ 3156 ΔΏΔΙΟΡΥ 
ὙΠῸ προστάτης. Βαϊ ἰΐ τηᾶγ Ὀ6 αυεβοηεα 
ὙΕΙΒΕΣ ἰὲ 15 ποῖ ἃ οογγυρίοη οὗ ἱεροῦ προ- 
στάταις. Α προστάτης τοῦ ἱεροῦ 58 τηεῃ"» 
θοπεά ἴῃ 2 Μδος. 11, 4, δηϑυγεσίηρ ἴο ἴδπ6 
“ ᾿σμρίδίη οὗ {86 τεηρῖς ἢ οὗΚΟ χχί!, 4. 

4. εοπιεπί. Βεῖίεσ, δ5 ἰῇ {86 πηλτρὶπ, “ ἀ6- 
σΓεα," οὗ ἀδοιδίοῃ ; ΟΚ. γνώμης. 

απά «Αγταχέγχα.) ὋὨΪΒ {μιγὰ Κίπρβ Ὠδπδ 
8 ἃ δουῖοε οὗ ἀΠῆ σι ΠΥ. ὍΤΕ ομα 90 ἡδηηοὰ 
ἴῃ ΕΖτΔ ἵν. χ7, 23, 85 Ὀ66η δϑϑιτσηδα ἴο πηθϑη 
τις Ῥπειάο-διηοσαΐ5. Βυῖ 6 ἔογθαάθ, ἰηϑίοδλα 
οἵ πεῖρίηρ, [ἢ Ὀυ Πα ηρ οὗ τῆς Το μρΙο; δηὰ 
ΤΏΟΓΘΟΥΟΥ [6 Ὡδη6 ποσὰ ϑίδηάβ δἴϊοσ, ποῖ 
Ὀεΐοστε, {μαῖ οὗ ᾿αγίυ8. [ξ, [ο]ονίηρ [ἂς 
ΒοαΠδῆσ6 οὗ πᾶπιεβ, ψῈ Ἴσοὴθ ἴο ἴμ6 ἤγϑδῖ 
Ατσίδχογχοβ ννῆο σοϊχηθα δῆ ᾿δγίυβ, τὰ ἀτὸ 
οδττιο ἀον ἴο ἃ ἀδίε ϑβυϊδβεχιδηΐ ἴο Β.0. 
465, ψΒοη ΑΥίδχογχοβ ᾿οηρ πηδηυ5 ἀϑοθηαάθα 
[Π6 [ἢτοπο. Απά [δε ψοσκ οὗ δυ]άϊηρ τῃς 
Τειρῖὶο 15 8ϑαϊἀ 1η [86 γΕΤῪ ποχί νϑῦϑα ἴῸ δᾶν6 
Ὀδοη Βηϊδηδά ἴῃ (ἢ 5ἰχίἢ γον οὗ ᾿ατίι5, Β.0.Ψ 
516. Ναγίουϑ Ἔχρ]δηδίοηϑβ ἅγὰ οἴεγεά. θυ 88 
{8 ϊηΚ8 ἴἢαὶ [ἢ ΠΟΓΊΡΙΟΓ, ΟΥ ΡΕΥΒΑΡ5 ἃ ἰδίου 
ςορΡγῖϑβί, νης ἴο ρίδος ἰορεῖμεν ἴδ6 ἴἤγεα 
Ῥοχγβίδηῃ Κιηρβ ψῆο ἀϊά πικοϑῖ ἔογ [ἴῃς [Θνν8, 
δάάεά (6 άπ οὗ Ασγίδχοσγχεβ. ΕἼ Ζβοῆ 6 
ςοηϑβίἀετβ [Ππδὶ ἢ 15 παιηθὰ δἰ γοδαγ ὈΥ δηξςῖ 
Ραϊΐοη, θεσδυβε οὗ [6 ἕδνοιιν βιόντ ΌΥ̓͂ Ὠἰπὶ 
ἴογιναγάβ (οἷι. Υἱ}}, 9 “44.). 

δ. ἐπ δὲ ἰῤγές απά ἑαυεπέϊεί ἀ.7γ.) ἴῃ 
ΕΖΤΙΑΥΪ. 15 ἴξ 15 186 ἐῤίγα ἀΔγΥ. ΝῸ γτεάᾶβοῃ 
[45 Ὀδδη βυρροβίθα ἴο δοοοιηΐ ἔοσ [ἢ 5 νδυΐδ- 
σοη, ἐχοερῖ τε ἔδηςῖδιϊ ομς (5ε6 Ὦτ. Β[1556}}᾽}5 
Ποῖί6) ἴμδῖ 85 ἴῃς ἰαῖον ἔπορηΐα, δῃὰ ἴῃ ετεαλξ 
Μορβαϑὶς ζεβείναὶϑβ, ἰδϑιθαὰ εἰ μῖ ἀδγβ, ἴδε υυτΐεσ 
τθουρῆϊ ἃ τηοσο ἀρρτορσχίαῖς ἴο τῆδκο [[ὲ5 
“εάϊολοο ἔεβεναὶ ἰαϑί εἰρῃΐ ἀδγ8 85 ψῈὶ]; 
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Β. 6. “ες. 

ΙΟνσ, 
ἐγέδεξ. 

Ε Ἡδεῦ. ἐμ 

Ι. ΒΒ. ΑΒ. 1. ΝΠΠ. 

6 Απά (πε ςβι]ἄγεη οἵ [ἴβγδεῖ, τῆς 
ΡΓεβϑίβ, δπὰ τπὰ [,ενιῖε8, δηαὰ οὔδθεῖβ 
(πὶ νγεῦὸ οὔ τῆς σδρανγ, ἴπᾶῖ γογα 
δὐδεά υπῖο {μεπὶ, ἀἰ4 δοςογάϊηρ ἴο 
1ῃ6 τϊηρβ ψττοη ἱπ [6 Ῥοοϊς οὗ 
Μοϑε38. 

7 Απά (το τῆς ἀεάϊοδείοη οὗ τῆς 
τερ]ε οὗἩ τς Ιογὰ {πεγ οἴξεγεά λῃ 
Βυπάγε δ] ]}ος 89 δπὰ ἴννο δυπάγεά 
ΓΆτηβ8.9 ἔἴουγ Πυπάγεα ἰΔηλῦϑ ; 

8 Απά {νεἶῖνε ροδῖβ ἔογ ἴῃς βἰη οὗ 
11 [ϑγδεὶ, δοςογάϊπρ' ἴο 16 πυπλθεγ οὗ 
ἴῃς 'ςὨϊεῖ οὗ τῆς {γι δ68 οὗὨ [5γδεὶ. 

9 Τα ῥγίεϑίβ αἶδο ἀπά τῃς εν ῖα8 
ϑίοοά διγαγϑὰ ἴῃ τῆςϊγ νεβίπιθηΐβ, 80 - 
σογάϊηρ ἴο {πεὶγ ᾿Κιπάγεάβ, ἰπ τῆς 

Ἐπ 6. 13. ϑεῖνίος οὗ ἴε Γογά Οοά οὗ [β8γδεῖ, 
Δοςογαΐηρ; ἴο {πε ὈοοΟΚ οὗ Μοβαβ : δηά 
[ἢς ρογίογδ δῖ δνθῦγ ρδῖα. 

οτιωΐ 10 Αῃάτῃς ΓΠ]Π]άτεη οὗ [ϑγδεὶ ἔτηδῖ 
δι. Με οἔ (ἢς σδρεν Υ με] 4 [Π6 ράβϑονεσ 

τῆς ἐουγίδεητῃ ἀλΥ οὗἩ [ῃε ἤγβε πηοητῃ, 
δεγ τῆδλῖ τε ρῥγίεβῖβ δπὰ τῆς 1, εν ῖε8 
ψγεῖς βα ποι βεά. 

11 ΤΕΥ τπδῖ νγεγα οὗ ἴῃς σαρονΥ 
Μεγ ποῖ 41} βδαποι πε τορεῖμεγ: δῖ 

ἩὮΟΝ σρᾶος οὗ {ἰπ|6, 88 Αὐδσ τνγᾶϑ (ἢς Δϑῖ 
τλοπη οὗ ἴδε [εὐνἷ8}} γοᾶσ, ουἹὰ ἰυ5ῖ οοπ- 
Ρἰεῖε [Βὲ οἱὰ γεᾶσ, Τἢδ Ῥδοι ἂν Ἐχργοβδίοη 
ἷπ ἴδε ΟΥΘΟΚ συνετελέσθη . . . . ἕως τρίτης 
κιτιλ᾿, 15 ΟΧΔΟΙΥ τεπάογεί ἰη Ν οὶ Β σοπδη 
γεγείου : “ Ὁπά 65 ψυχάς ἀϊε5ε5 Ηδὺβ νο]θη- 
ἀεὶ ὈϊΪ5 Ζυπὶ ἀτι[ἴοη Τάρε 465 Μοηδίβ Αὐδσ.᾽ 

σἰχὴδ γεαγ.] Β.0. ςκιό-ς. [{ δαά ἴῃ Ὀδεη 
ἘΣΘΩΙΥ͂ γελγβ ἴῃ Ὀσόρταβ5, ἱποϊ υὐΐηρ [6 Ἐπὶ 
ἀυγίηρ τ ὨΙΟὮ τΠ6 ΟΣ ΚΒ νέα σἰορροὰ, 

Θ. οὐδεγ:.ἢ ἘἈδίδεγ, “ 6 οἴδοῖβ,") οἱ 
λοιποί. ΟοΡ. ΕΖΓΆ νἱ. τό. 

7. απ ῥδμπάγεά, Φ5..} ἘΔ. ςοιηραγεβ (5 
“τηοάεσῖ δδοσίῆοθ," δυιξίης γὲκ}} [Π6 ΟΔΥ οὗ 
81:4}} (Βΐηγβ (Ζεςβ. ἱν. το), νὰ (δα αν δῇ 
οδετίης οὗ δοϊοπιου (1 Κίηρδ υἱῖἹ. 63). 

8. “ευεΐυε ροαΐ:, 45..1 ΤΕΪΒ ννὰ8 ἃ '- 
ἄοη οὗτπα ὉΔῚ οἱ Ιβγδοὶ, αἴτοσ ἴῃ 6 βηῥνδὸ τα 
85 Ὀεῖογαε. ἴη ἴ6 Οτδεὶς ἴδε τεδάϊηρς νδγὶθβ. 
ΤΙ ΑΓ. Ἄρρεῖεν ἴο δανε δά πρὸς ἀριθμὸν 
τῶν φυλῶν, Ὀυϊΐ ἴπ6 Ὀεϑῖ ἰοχὶ [45 (Δοοοσάϊης 
ἴο Ε. 5 ρυῃοίυδη) δώδεκα πρὸς ἀριθμόν, ἐκ 
τῶν φυλάρχων κ-τιλ., "' πεῖνα ἴῃ ὨυΠΊΌΕΟΓ, [ΤΌΤ] 
τῃς τὠρανμς γεφ γε οὗ ἰῆς Εἰθεβ οὗ 1βγδεῖ;" 

11. Τὸεν δα «ὐετε, ὁ .}1 ΎΒα σεδάϊηρ οἴ 
(δος Οτεεῖ Βόγε νὰσΐδϑ ςοηϑι θυ] γ. 45 χίνθῃ 
ἴῃ ἴδε ἰλϑὲ οὐϊίίοη οὗ Τἰβομεηάοσε, [ἢ6 δοῆβε 
ποῦ] ᾿ΠΟΓΔΪῪ δ6: “Απὰ ἐδ Ομ] άγοη οὗ 

ἷν. 6--- 5. 

(ὃδὸ 1 ,ονϊ68 τοῖο ἃ} εαπος ποά ἴο- ἘΝ 
Βεῖδοτσ. 

12 Απά 80 {δεγ οἰεγεὰ τς ρᾶ538- 
ΟΥΟΓ ἴοσ ἃ]] τβετὰ οὗ ἴῃς σλρεν!γ, ἀπά 
ἔοσ Ἐδεὶγ Ὀγεΐῆγεη τῃς ργεϑίβ, δηά ἔογ 
ἘΠεπΊβεἶνε8. 

12 Δηά τς ἙςὨΠάτεη οὗ [βγδεῖ ἐδδῖ 
οςᾶπη6 ουξ οὗ [τς ΤΔΡΌνΝΠΥ αϊά δδῖ, 
ανεη 411] {πεὺ τᾶ παά ϑεραγδίεά 
{Πεπιβεῖνεβ ἔτοπι ἴῃς Δροιηηπηδίίοπβ οἔ 
τῆς ρεορὶε οὗ τῆς ἰδπά, δηά βουρῆξ 
ἴδε Ἰμοτὰ. 

14 Απά {τἢεγ Κερὲὶ ἴτε ἔξαεε οἵ 
υπ]ελνεπεα Ὀγεδά ϑενθη ἀλγ8, πιλϊκίηρ 
ΤΈΘΙΓΥ δείοτε τῆς [ογά, 

:ς Βὸγ (δλῖ πε ἢδλὰ τυγηεά τῆς 
σουπδαὶ οὗ {πε Κὶπρ οὐὗὁἨ Αϑϑγυγία ἴο- " τ, 
νγατὰ (ἢεη, ἴο 51Γεπρτῃοη ΓΠ6ῖγ ἤδη. 
πῃ τῆς ψόογκβ οὗ τὴς [,οτὰ Οοά οὗ 
[5186]. 

ΟΗΑΡΤῈΚ νΠΠΠ. 

1 Ἐεάνας ὄδνέρερείλ ἐλ6 ξέμρς εοερ ΣΟ. 20 
ὀμὶά, ὃ 71ε εοὐ᾽ οὗ ἐ. 28 77 ἀκίανείλ 
ἐδ παρ! αρμα μτρεδο Οὗ ἑλοτε ἐλαΐξ εἄνεέ 
τοὐϊά ἀΐπε, 61 ἀνα ἀὲς γοιγνιεγ. ἢι ΦἴἾῚ 
ἐα»περίείά ἐλε εἰμ Οὗ ἀες φεοῤί, οό ανά 

ἴβγδοὶ, οὗ ἴβοβε [δὶ ψγεγε οὗ ἴδε ᾿ΔΡΌνΙΥ, 
Κορὶ ἴδε μάβϑονοσ οἡ ἴῃς ἔουσίθοητβ ἀλΥ οὗ 
[86 ἢσβὲ τροηῖμ, το ἴῃς ῥγοσίβ δη [ἢς 
1, ονϊῖε5 ἰοχεῖμος δηὰ 411 πὸ σὨΠ]Πάγοη οὗ ἴα 
ΟΔΡΕΙΥ ψψέσὰ βδηςβοά; (1) ον [ΠΟΥ τνοσα 
δαηποῦποα, (2) ἴος ἰδ 1, ονθ5 
δδῃηςδεά." 
ΤΙ οἴδυθα τπιλυκοὰ ( 8 

βουσὶ Μϑ95,, δηὰ (1) δηά (2) { 
ἔονν ; δηὰ Ε. ψνουϊὰ οαχϊ ἰποτὴ 

δ. .-1- 

οἱ ἴῃ 
ἴῃ ΘΓ ἴῃ 8 

Ἂ,., Βυΐῖ 
ἴῃς δὈεθὲ Μ985. τεϊδίη ἔβεῃα. Τῆς τοδάϊηρ οὗ 
(δὲ ΜΝυϊγαῖς 8 ΒΟΔΓΟΕΙΥ πῆογὸ ἰη.6}}}  10]6 : 
“ Απάᾶ ἴδε Ομ] άἄγοη οἵ ἰϑγαοὶ Κορὲ... ἄς, 
συ θη [86 ὑγιοβίβ δπά 1, ονε5 εγα δαηςβοά, 
ΑΙΙ τὴς οἰ] άγεη οὗ ἴμ6 ΤΔΡΌΝΠΥ πεγὰ ἢοῖ 
βαῃοῖδεα τοροίδοῦ, Ὀδοδυϑο ἴῃς 1, ουἹο8 ἡΤΟΓΟ 
411 5Ξαης(βεὰ τορείμοεν." ΤὌΠῸ ἴοχὶ τχυδὲ Ὀ6 
ΟΟΥΤΌΡΙ 45 ἴἰ βἰδηβ. δυϊῖ {πε φεηοσαὶ ἀτᾶ οὗ 
ἴῃς ῬΔ55αρὸ 56 618 ἴο ὑ6, (δὲ [ἢ 1,ονϊῖ68 δἰοοά 
ἴῃ 1685 προϑά οὗ δρϑοΐδὶ ρυτγβοδίίοη (ἤδη [Π6 
τοδί, ἐυθῶ [δὴ ἴπθ ρῥυιθβίβ. 

15. ἀἰπρ 9 “““γγία. Ἰατῖιι5 18 80 οδιϊοά, 
ἴοσὰ ἃ ρατί οἵὗἉ [ἷ58 ἀοσηϊηϊοῃβ, 85 ΟΥ̓ΤῸΒ (ἴῃ 
ΕΖγαΥ. 13) δηὰ Ασίδχογχεβς ([ὴὼ Νϑῖ. χίϊνϊ, 6) 
ἅτα οδ]εὰ Κίηρβ οὗ Βαῦγίοη. Τῆς Αϑδογτίδη: 
Ομλσδοίοσβ ἅγὸ αὐδῇ 8414 ἴο ἤδνα Ὀδθῃ δἴω- 
Ρἰογεά ὉΥ Ῥεγβίδη ϑογεγείρῃβ ἴῃ ἔπεσ ἀ6- 
δραῖομοβ δηὰ ἰημϑοτρίίοηβ. 866 Βρ. δ οσδ- 
ἸΟΣΕΝ 5 ποῖε οἡ ΕΖΤὰ Υἱ, 22, δῃὰ δυκεν δοᾷ 
Ασποϊά οὐ Τδυς. ἱν. ςο.. 
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ΒΟ πραγ ἐδε ῥγίεείς τσ ῥμὲ στυᾶν ἐλεὶν σἰγαηρε 
ἀρ. απτῦει. 

ΝῺ «δἴεν {πεϑε τίηρβ), ψ ἤδη 
Αγίλχεγχεβ ἴΠ6 Κίηρσ οἵ τἢς 

Ρειϑίδῃβ γεϊρπεά, οςδπιῈ Εβάγαδβ τἢ6 8οῃ 
“Δ... οὗἉ ϑαγαλίδβ, τῆς 8οη οἵ “ἘΖεγίδβ, {πε 
ΤῸ φρῃ οἔ Ηεϊοδίδῃ, τὴς 8οῃ οὗ ϑαϊυπι, 

2 ΤὮς 80η οὗ δδάάις, [6 βοῇ οὗ 
"θί:, ᾿ΑΠΒΙτοῦ, (ἢς 8οη οὗ Απηδγίαβ, [ῃ6 8οη 
ἄσεὲ οἱ ὁ Ἐζίδβ8. τῃε βοῃ οἵ “ Μεγεπιοῖι, δε 
σαί: ὅ0η οὗ Ζαγαλῖδβ, τῇς ϑοη οὗ “ϑανίδϑ, 
ὩὩπ (ΔῈ 8οὴη οὗ Βοοςβϑ, (δὲ βοὴ οἵ 
ταὶ ὅκος ΑὈίϑυπ,, τηε 8οὴ οὐ ῬΒίπεεβ, [ῃς δοῃ 
οι, Οὗ Ε]ελΖδσ, [ἢ βοὴ οὗ Αδάγοη ἔτῆε οἠϊεῖ 
ἜΑ ῥΠαβῖ, 
ἴω. 4. 1 Ὴ5 Εϑάγδ νγεηΐ ὉΡ οπὶ Βαῦγ- 

ἰοῃ, 485 ἃ 8ογίδε, δείηρ ΕΓ τΓεδαγ ἴῃ 
τῆς ἰλτν οὗ Μοβεβ, δῖ νγᾶβ ρίνεῃ ὉΥ 
ἴῃς οά οὗ [3γδεὶ. 
4 Απά {δε ἰχίηρ; ἀἰά δΐπι Βοπουγ: 

ἴογ ἢε ἰουυπά ρύδςς ἰῃ ἢ 18 βίρῃς ἱῃπ 1} 
ἰης τεφιιεβῦβ. 

ς ἽΒμεῖε ψεπῖ ὺρ ἢ ἰπὶ 4130 
οεγλίη οὗ τε ςὨ]ἄγεη οὐ [βϑγδεὶ, οὗ 
ἰδς ρεβῖβ, οὔ τῆς [μεν τε8, οὗ τῆς. ΠΟΙΥ 

ΓσΗΑΡΤΕΚ ΡΠ]. 

1. μά αἴῶεν 1δε:ε ἐδίηψ. ἘΒεΐνοο [86 
εηὐ οἵ [86 4581 ὸι ἡ τὴ δηά ἰῆς Ὀερίππίης οὗ 
[815 ἃ Ἰοηχ ἰῃίεγναὶ 8 ἴο δε ρῥἰδοεθά, τομὴ 
[με Ξἰχῖ ἢ}! γεᾶγ οὗ Ὀδγίυ5 (ΒΟ. 516--5}) ἴο [Π8 
δετΈΠ ἢ οὗ Αὐΐδχεοσχεβ (Β.Ο. 459-8). Τδα 
βαηβ ΟΟΟΌ 5 δοΐγοοη οἤΔρ5. Υἱ. ἀπ Υἱϊ. οὗ 
ἔζια. Τα 5 Δδϑϑυπίηρ [6 ΑΥΆΧΟΥΧΟΒ 
παιηοθὰ ἴο Ὀ6 1 Οηρίπαηυβ (Β.Ο. 465-425), 
πιο ἰ6 ἴῃ τηοϑὲ παΐϊυγαὶ ϑυρροβίοη. 866 
Ἀι5 ποΐδ ου ΕΖγὰ Υἱΐ. σἱ. 

Εἰάγα:, 5. Ἐογ ἘΖΙΑ᾽Β ΦΕΏΘΔΙΟΦΥ, 866 
ἴδε ηοΐε οῃ 2 ᾿ϑαχσ. ἱ. 1. 

8. 4: ἃ “εὔίδε, δοίι ὍΕΙΥ γεαάν.} Ἀδίδοσ, 
“25 Ὀεΐπρ᾽ ἃ ΓΕΔΑῪ (οΥ 40]6) 5οσῖθε," ὡς γραμμα- 
τεὺς εὐφυὴς ὥὧν. Ὅς μψογὰ εὐφνὴς, δοπά 
ἱπάδοίε ῥγακάϊι, “οὗ ἃ ξοοὰ πδίυγα! ἀϊβροβῖ- 
ὕοη," ἰ5 τερἰδοεὰ 'ἴἢ [|οϑερῆυβϑ ΟΥ̓ ἱκανῶς 
ἔμπειρος, “ ὙΕ]1 νεγβοά." Εογ πε ρτδάυδὶ ἀθ6- 
γεϊορτηθης οὗ (ἢς 5.τδο5 οῇῖσε διηοης ἴΠ6 
]επϑ, δε Ἀ.5 ποῖο ου ΕἾΖΙΆ ΥἱἹἱὶ. 6. 

δ. νεληξείεγ: 07 ἐδὲ ἐερερ 6.1 ἼὨΘ ἱερόδουλοι, 
οὐ Νειηΐτη ; οὐ ΟΠ 866 [86 ῃοίς ΟἹ Υ. 35. 
ΤΊ δεηυοηοα οἵ πῖμδὲ το ον ὈδσΟΠΊο8 

Οἰδάσγοσ, ᾿ξ Ὧο ποῖϊίςα 15 ἰάκοη οὗ [ἢς ἀϊνίϑίοη οὗ 
ἘππῚ 196 ἃ Ἰοῦξεν ρᾶι.56 5 τηδς αῇοσ " ΠΠἢ 
το Ψ 

θ. ἐδὲ! αὐας δε ἀἰπρ᾽: τρυεηῖδ γεαγ.} ὍΤδα 

81 Ὡ0ῈΓ3. ροΓΐΘΙ8) Δηα ' πλϊηἰδῖογβ οὐ τῆς 
τεπῖρὶς, υπίο [εγυβδί θη), ΩΣ 

6 Τῃ "τε ϑενεπίι γεᾶγ οὔ ἴδε τείρῃ ἐώτν δ|- 
οὗ Αγίδχογχε ἰῃ τῆς ἢ πγοπίῇ, τἢϊδ 1 5ες Ἑξτα 
νγἃ8 ἴῃς Κιίηρβ ϑβενεπῖῃ γεᾶγ; ἕογ 77 5 9 
ΤΠῈΥ νγεηῖ ἔτοπι Βαῦγίοη ἰῃ [86 ἢτγϑβι 
ΟΔΥ οὗ τΠ6 ἢτγβέ πιοπῖῃ, δῃὰ Ἴᾶπλς ἴο 
]εγυβαίεπι, δοςογάϊηρ ἴοὸ τς 'ργοϑ- ᾿ Οσ, 
ἈΝωΝ Ἰουγπεῦ ψ ἰς ἢ τὰς Ιοτὰ ρὰνς "τ 

Β. Ο. 
οἷξ. 457. 

6ἢ1. 
7 ἔοσγ Ἐβάγαβ μδὰ νεῦγ ρτεαῖ 5[{|1]. 

80 1Πδὲ Πα ογχϊττεἀ ποιμίηρ οὗ τῆ αν 
Δηῃἀ ςοηγηηδη ἀπηεδηῖβ οὗ (ἢς 1 οτά, δῖ 
τλυρῇῃς 411} ἴδγαεὶ τῆς ογάϊηδηςσεβ δηά 
Ἰυαρτηεηῖβ. 

8 Νὸονν τε ΠΟΡΥ͂ οὗ ἔα ᾿σοπιπιίϑ- "Οτ, 
δίοῃ, ὙΠ ΠΙΟἢ τπγὰ8 νυτ τε ἴτοη Ατίδ- 
ΧΕΓΧαβ ἴῃς Κίηρ, δηά οδίης ἴο Εβαγδβ 
1τἢς ρηεϑε δηά γϑδάοσ οὗ τὴς ἰδ οὗ τῃ 6 
Ι,ογά, 15 τ 8 ἔηδὲ [Ὁ] οννετῆ ; 

9 Κίηρ Ατγίδχεγχεβ υηἴο Εβαγαθ [ἢς 457. 
γαβῖ ἯΙ τοδλάεσ οὗ (ες ἰδανν οὗ τὰς 
γὰ βεηάδβίῃ ρτεεῖηρ: 
10 Ηανίηρ ἀετεγπληδα το ἀεΔ] ρτγδ- 

οἰουδῖγ, 1 Πᾶνε ρίνεη ογάεγ, [πδὲ ϑυςῖ 
ππριιαπεεαρ “ ανθικεικεετνρησ 

ὍΑΥ ἴῃ ὙΔΙΟΣ 118 ἴαςϊ 5 ἔνΐῖος 5ίαϊοὰ ἴἰ8 
ΠΟΙ ΘΔ ΌΪ6. [{ 18 δἰ] ΑΥΪΥ τορεαϊοά ἰη ΕΖσγα 
Υἱἱ. γ, 3; ἬΒΕΓΟ 1ἴ 15 4130 βροοϊβοά ἴπδὲ πο ὶν 
Αιτῖναὶ δὲ [εγυβ8]6 πὶ ννγὰ8 οὐ ἴδε “γ:2 αν οὗ 
[86 ΠΗ τιοηῖ ; 50 [Πδὲ {πε ςάγάνδη μδὰ Ὀθθ 
ΘΧΔΟΙΥ ἔοι τοητὮ8 οὐ (6 τοδά, ἔγσοπι [ἢς 
ἢγβὶ οὗ Νίβδῃ (Μδζοβ) ἴο ἴδε ἤγει οὗ ΑὉ 
ἅν). 

7. δα "τ σγεαὶρ «ἀ.1 ϑυςῇῃ δὴ ἰηςϊ- 
ἄεηίδὶ τους 45 [Π15 ψου]ά βμονν ΕΖγα Ἀϊπλβοὶ 
ποῖ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 ντογ. (Οοιηρᾶσγεα (ἢ6 τηογὰ 
ταοάοϑε ἀσβοσγιριίοη ἴῃ ΕΖγα νἱὶ. το. 

8. Νοευ ἐδ εοῤγ, 0.1] ὝΠ6 βεῆϑε ἰβ 
Ὀγόκθη ἴῃ [86 οτἱρίηδὶ, τιοῖ συη5, ΠΠ ΓΑ] : 
ΝΟ σῆθη ἴα ἄδοσεα ψΠϊοῆ μΒδὰ Ὀδεθη 
νυττθη οδηὴς δῸπι ΑΓΆΧΟΥΧοβ (ἢ6 Κίηρ ἴο 
Ἐβάγαβ ἴῃ υγίοδβξ δηά σεδάθσ οὗ ἴδ ἰδνν οὗ 
[Πε 1 οτά, οὗ ψηϊοἢ (ας 5 δ] οἰποα 15 ἃ ΠΟΡΥ." 
ΤΒο ψοσὰ προσπίπτειν 15 υϑοὰ πῃ 2 Μδος. Υ. 
1ο (11), Υἱ. 12, ἄζα. οὗ ποννγβ οοσηϊης ἴο ΟΠ 6 Β 
ΘΔΓ8. 

10. Ἡσυΐπρ ἀεϊεγηιίποά.)] ἴδ 8 ργορδῦὶς 
[Πδί βοπια ογάβ ἃγὸ πηϊϑϑὶηρ δΔΌτΩ (ἢ Ὀερὶη- 
πίηρ οὗ τῆς ἄδοτεα, ἃ8 ποσὰ σίνθη, βίηςα [6 
Οτθοῖκ ορίηϑ ννἱἢ} καί, “ 8η6." [{ τηΔΥ͂ ὕὲ 
δῖ ΟἿΪΥ ἴῃ ουπῖο ἔοστηια “δηά 80 
ἕοσίδ,᾽" υδεὰ ἴο 5βοτίεη ἴδε δυρεγβοσ ρίοη, 18 
τυνδηξίηρ (866 ΕΖΙΑ Υἱῖ, 12); ΟΥ̓ΪῈ ΤΩΔΥ Ὅδ, 88 
Ἐ. βιιρροβοβ, (μαὲ 5οπὶὲ νοσάβ οὗ ἃ ρει οη 
δά Ὦ τοοϊϊοάὰ ἤγϑῖ, δηὰ [(πἰ8 ““δηὰ 
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Ι ΟΣ, Ζυΐ. 

Ι. ΕΒΏΒΑΒ, ΝΠ. 

Β. Ὁ. 457. Οὗ τε πδιίοῃ οὗ ἴῃς [ενν8, ἀπά οἵ τῆς 
ρυεϑῖ8 ἀπά Γ,ενί(68, θείηρ νη οὐγ 
ΤΟΔΪπι,) 48 ἅτε Ὑ|]Πηρ δηἀ ἀεβίγουϑ, 
8ῃου!ὰ ρο στὰ πες υηΐο εγυϑαίεπι. 

1: ΑΒ ΠΙΔΗΥ͂ Τβεογείογε 48 ἢᾶνε ἃ 
γαϊπά τῃεγευηῖο, ἰεῖ τπεπὶ ἀεραγὶ ἢ 
1ἢ ες, 45 [ἴ ἢ βεεπηεά ροοὰ δοΙἢ ἴο 
Τῆς Δπὰ ΙῺῪ δόνεη ἔθη 8 τῆς Τσουη- 
86]10Γ8 : 

12 Τμδὶ ἘΠΕΥ̓ πΠΙΑΥ ἰοοῖς υηῖο [Πε 
Δίδῖτβ οὗ [υἀδὰ ἀπὰ [εγυβαθπι, ἀρτεα- 
ΔΌΪ τὸ τῆδὶ τη ἢ ἰ8 ἰῃ τῆς αν οὗ 
τς Ιιοτχά ; 

152 Απά οδγῪ τπς ρἱβ υπηΐο {πε 
Ι,οτὰ οἵ Ιϑγδεὶ ἴο [εγυβαίεπ), τὶς ἢ 1 
δηὰ τὴῦ ἔπεηάβ. ἤᾶνε νονγεά, ἀπά ]]} 
1ῃε ροϊὰ δηὰ 31νεῦ τῆδί ἰῃ {πε σουηῖ 
οἵ ΒΑδγ]οη σδη ὃς " ουηά, το [Π6 ,οτά 
ἱη Τεγυβδίεπι, 

14 ὙΝΊΈΝ τῆδὲ αἷϑο νος ἢ 18 ρίνεῃ 
οὗ τῆς ρεορὶε ἔοσ τῆς τεπῖρὶς οἵ τἢς 
Ι,ογὰ ὑμεῖς (ὐοὰ δὲ εγυβαίεπι: δηά 
ἴηδὲ 5[ϊνεῦ δῃὰ ροἱὰ τηδύ ὃς «οἰϊεςοῖεά 
ἔογ δυ]]οςοἶκ8, γάπιβ, δηὰ ἰδληλῦβ, δηά 
(Ὠΐηρβ τῃεγευηῖο δρρεγίαἰπίηρ ; 

1Ις Το τῆς επά τΠδῖ [ΠΕΥ πιΔῪ ΟΕ 

(Ξ: ““ «πὰ 50," ᾿ἱκὸ “ Αἴφυὺς ἐρο ἴῃ Οἱς. 
ΦΈΡρ. δὰ Ὠϊν.᾽ ἰν. 6, ᾳυοϊεὰ ΕΥ̓͂ Ε.) νγ»ὰ5 υϑεά 
ἴο 1ηἰγοάυςο (ἢ οοηςεαβϑίοη ἴῃ ΣΟΡΙΪΥ. ᾿ 

11. »» “ουεη 7 ἰεπάς, 6. ἘΔΙΒοΣ, “ ΤΩΥ 
δουύθὴ δοϊονθὰ σου ηβο!]οτβ." ΑΧΑ1} (ἢ6 οοπ- 
Τηοηίδίουβ σεοΐοσ ἴο ἘϑίΠοΥ ἱ. 14,  ΒΟΓΟ τηθῃ- 
ὕση 18 πιδάδ οὗ “ἢ βενθῆ ργίηςθβ οὗ Ῥογϑία 
δῃηὰ Μεάϊα, ννιϊο βὰν ἴμ6 Κἰηρ᾽Β ἴαςθ, δῃὰ 
Βοἢ βαΐ ἴδ ἤγϑὶ ἴῃ (ἢς Κίπράοπι. Ἐδν- 
Ἰίπβοῃ 4ιοῖεϑ Ἰῃ δἀάϊτϊοη [ἢ ποίϊςε ἰῃ Η ἐγοά. 
1. 84, οἵ βόνόη ᾿ϑδάϊηρ ἔδπλ} 1165 1ῃ Ῥόγβῖα, νῆ 0 
ἔοσιπθὰ 6 ᾿σοηϑρίγαου δραϊηϑὶ (ἢς Ῥβευάο- 
δηγοτάϊ5. Βογίμεδι ἔυσῖ Ποῦ χυοῖοβ Τυδίίη, 
“Ηἰρι.᾽ ἱ. 9, 8 19, ψΒογα ἴμ686 βδευθῆ Ὁοῃϑρί- 
Ταῖοῦβ ἃγὲ πιοητἰοησά. 

1. »ᾳ}7 ἰοοξ ὠπἴο] ΟἷΚ. ἐπισκέψωνται, 
ἱταρὶ γίης δὴ οὔῆςοϊα! Ἰῃβρεςϊίοῃ. 

18. »»» 7ηἰοπά 4. Ἐοίεγγίης ἴο ἴΠ6 “[ΠἸοπ 5 
[πὸ σου Π56]]οΥ5" οὖν. 11. ΤΠΪΒ 18 τηδάὰθ οἰθασ 
Όγ ΕΖγΔ Υἱῖ. 15. 

απά αἱ! ἐδε φοἱά, Φ..1 ΤΠδ σοπεοίγυςίοη, 48 
Ἑ. ρμοϊπῖϑ ουξ, ἰ5: “ηὰ {Πδΐ 411] ροϊά (οσ, 
ΘΥΘΙΎ Ρίεος οἵ χο]ά) δηά ἰϊνοῦ [δὶ 18 ἑουπὰ 
ἰπ ἴῆ6 σουπίΥ οἵ ΒαΌΥΙΟη ἔογ (ἢ Ἰοτὰ αἱ 
᾿ἰαλσαρονθι δἰοηρ στ ψπδὲ [45 θθθη σίνθῃ 
Υ ἴῃε Ῥϑορὶς ἔογ ἴῃς ἴορὶθ οὗ (ἢς 1,οτὰ 

(πεῖς Οοὐ ψὨΙΟΝ 8 ἴῃ [εγυξαίθπι, θ6 σαϊμεγοά 
τορεῖμον.ἢ ᾿ 

[ν. 11--20. 

βΔοΙ ἤσε5 υὑπῖο ἴῃς Γογά ὑροὴ ἴδε 8. (. 457: 
αἰταγ οὔ τῆε [,ογὰ {πεῖς Οσοά, ψ ϊς ἢ 18 
ἴπ Ϊεγυξαίεπι. 

16 Απὰ ψβδίβδοενεγ ἔβου δηά ΤὨΥ 
ὑὈγοϊῆγοη ψν}}} ἀο ἔνι ἐδ 9] Ὶ δ 1 Οσ, τοὐα 
ρο]ά, ἐμαὶ ἀο, δοοογάϊηρ: το τε γῇ]! οὗ πα, 
(ἢγ Οοά. 

17 Απά τ ἢ ΒοΪγ νε5886}5 οἵ (Πς 1 ,ογά, 
ὙΠ ἢ ἀγα ρίνεη ἴΠ6εὲ ἔογ {ΠῸ τι86 οὗ 
[ἢ τερ]ε οὗ τὴγ Οοά, ψ  ῖς ἢ 18. ἴῃ 
]εγυβαίδπι, του 5141} 86εῖ δείογε [ἢ 
(οά πῃ [εγυβαίθμῃ. 

18 Απά ψῃδίβοενεσ {πίηρ εἶδε τθοι 
8ῆλ!: ΓΕΘ ΒΕΓ ἔογ τῆς υ8εὲ οὗ {δε 
τεπρὶς οὗ τὔγ Οοά, δου 5Παῖς ρίνε ἱξ 
ουξ οἴ ἢς Κιπρ᾽β {γεδβυγγ. 

19 Απά 1 ΣᾷΚίηρ Ατγίδχεγχεβ ἢᾶνε 
Αἶδο ςοπιηληδεά τῆς Κεερεῖβ οὗ τς 
1ΓΕΔΒΌΓΕ5 ἴῃ ϑγτγία δηὰ Ῥῃεηίςε, τἢδῖ 
ὑνΠδίβοανοσ ἔβαγαθ τῆς ρῥγίεβξ δηά τἢς 
ΓοΔογ οὗ τ18ε ἴδ οὗἩ πε πιοϑὲ ἤρα 
(ὐοά 5}}8}] βεηά. ἔογ, ἔμεν 8ῃου]ὰ ρῖνε 
1 ἢ]πὶ ἢ βρεε, 

20 Το δε πὶ οὗἨ δὴ δυπάγεά κος, 
τ] επί οὗ 8ἰἵνεσ, 1" Κανγῖβε α]5ο οὗ ννθδῖ πε ΗΝ 5, 
ανθῃ ἴο δὴ διυπάτεά ἴςοῖβ, δηά δῃ Ἐστα 7. .5. 

160. το ἐδεὲ αἰέν, 4955. Μοτε [1ΠογΆ ]]γ, 
“ν«|} κο]ά δηὰ νον," [ἢόσα δοίης πο δγίοϊθ. 
Τἢδῖ 8, “" ψ μδίονοσ οδη 6 ἄοπα ὈΥ̓͂ ΠΊΟΏΘΥ, 
[δεῖ ἀο." [Ιῃ ΕΖτγὰ νἱῖ. 18, ἰἴ ἰ5 “ ψ } (δα 
τεϑί οἵ," ὅζς., νυνὶ οἢ 5 πιοσο πδζυγαὶ. 

17. δ. ῥοὶγ σε:5ε..1 Ἐοίεττοά ἴο ἰῃ υἱι. 
45 ὈΘΙΟΥ,. 

18. ἐδομ “ῥα γεριεηιδεγρ ἢ Οἷκ. ὑποπίπτῃ 
σοι, ᾿ἴκο εἰδὲ σωδυεηπογίπξ ἰῃ τῆ Ψ υἷρ., ΑΚοῆ ἴῃ 
[Π6 5θηβ6 οὗ “'Ἦσσυγ ἴο ἴ866,᾽ “σοχης ἰηΐο (ἢν 
ταϊη." Βυξΐ Ἐ᾿ ἀεηΐεβ τηδί τΠ18 15 (πΠ6 σῖζδὶ 
τοοδηΐϊηρ ΒοΓΟ, δὰ ῥγοΐοσβ [6 ζοποσαὶ ομθ οὗ 
“ ΒΟ] ρ,᾿ ννἱ ννδῖοι ἊΝ 88] Ἄρτϑοβ. 

10. “πὲ 2ῶῶν, εὖ Ἐδῖδον, “νη δαΐϑοσουοῦ 
Τρββᾶζο ᾿ϑάγαβθ, ὅζο., ΤΏΔΥ 5εηά," ὅσα ἐὰν 
ἀποστείλῃ. 

«υἱδό “ῥεε4.1 Ἀδίδεν, “ αἰ ΠΕ], ἐπιμελῶς. 
ΤΠ σοτηρᾶγαῖίνο, ἐπιμελέστερον, 15 [6 ψοτὰ 
υδεὰ αὔονε ἰῃ Υἱῖ. 2, βοσα ἰξ ἰ8 γσοπάοσο, 
δοιῃθν δῖ ἰΔΧΙΥ, “΄ νΟΤῪ σαγοί}}γ. 

20. 7018ὲ “ων οὗ, 67 ΤῊΪ5 νουϊὰ Ἰιπῖς 
(86 ἀοπμαπὰ οὐ ἴπε Ρῥγουϊηςῖ4] ἰγΓθδϑυ 68. 
Οπο δυπάγοά ἰΔἰοηῖς οὗ 5ἰἵνοσ που] διηουηὶ 
ἴο δῦουΐ 24,390], ΤῊΘ εο»", ΟΥ̓ δον», ἰ6 πχοὰ 
“τς αἱ δῦουϊ 86 κα]οηβ ; ΟΥ̓͂ Οἴ6Ὶ5, αἱ 
δῦουῖϊ 44. Το δίφρος, οὐ Ὀυζ (Ετδηςμ, πὸ 
Ῥἰὲςε ἀδ νἱη᾽), Οἷκ. μετρητής, ὨΘΑΤΙΥ δηδυγεγοὰ 
ἴο οὖν πγκίη, δοίης, δοοοσάϊηρ ἴο ομβ ϑυδίεσι, 



Υ. 21--20.} 

ΒΟ 4η. Βυπάγεά ρίεςε5 οὗ νυίῃς, δηά οἵπεγ 

1Ηεν. σ΄ 

τΐπρβ ἱπ δϑυηάληςα. 
21 [,εἴ 4} τὨϊηρ8 Ὀε ρεγίογηγχεά δἴζεγ 

ἴδε ἴδυν οὗ (οά ἀΠΠΠροΕἸγ υπίο [ἢς πλοβὲ 
Βίρῃ Οοά, τμδὲ τσγδῖι σοπὶε ποῖ ὕροη 
τῆς Κιηράοῃι οὗ τἢς Κίηρ 4πὰ ἢ]8 
80ῃ8. 

22 1 ςοτηπιαπά γου 430, πδῖ γε 
ΤΟΠΌΪΘ ΠΟ ἴ2Χ., ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ΟἴθεΓ ἱπηροβί- 
ὕοη, οὗ ΔΠΥ͂ οὗ (ῃς ρῥγεβῖϑ. οὔ 1 εν τε8. 
ΟΥ ΠΟΙΥ 8: ΠΡΈΓΒ, ΟΥ̓ Ρογίογβ, ΟΥΓ ΠΊ]Π 8 ΕΓ8 
οὗ [6 ἐεδηρὶε, οὐ οὗ δὴν τῇδ ἢᾶνε 
ἀοίηρβ ἱπ (8 τεπιρὶς, δηὰ (δδῖ πὸ 
πῆδὴ ἤᾶνα ΔΕΠΟΓΙΥ͂ ἴο 'προβϑα ΔΗΥ͂ 
(δίηρ ἃροη τ θη. 

223 Απά δου, Εβάγαβ, δοςογάΐηρ ἴο 
(δε τυϊβάοηι οὗ ογάλίη ῥιιάρεβ δηά 
Ἰυβῆςεβ, τΠδῖ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ Ἰυάρε ἰη 1} 
για δηὰ Ῥμεηΐος " 41} τῆοβε πδί 

ἐν εέ κηον τῆε ἴδνν οὐ ΤᾺ Οοά ; πὰ ἐθοβς 
ἔπε7..5. (ἢλϊ Κηονν ἰτ ποῖ ἴῆου 804]: τεδοῇ. 
“Ἐπὸ7. “Ἵ 24 Απάὰ “ψΒοβοανε 58|4]} ΓΔ}8- 

δῖεβ5 ἴῃς ἰδνν οὗἩ τὰγ (οὐ, ἀπά οὗἉ τὴς 
Κίηρ, 58.811} δὲ ρυπίϑῃεά ἀ]ρεηεῖγ, 

Ι. ΕΒΌΏΚ ΑΒ. ΝΠ. 

ψΠεΙΠεγ ἴὸ δε ὈΓ ἀφδίθ, οὔ οἵβεγ 8. Ο 457. 
Ρυπίϑῃπιηεηῖ, ΟΥ̓ ΡΕΠΔ ΠΥ οἱἁἨ τλοπεγ, οὗ 
ΌΥ ἱπιργβϑοηπιεηΐ. 

2ς 4ἼΠεη ελ:4 Εϑβϑαγαβ τῆς βοῦς, 
Β]εββεά δε τῆς οἡἱγ [νμογὰ Οοά οὗ τὰ 
[λῖπεῖβ, στο παῖ ρυΐ τΠε8ς (ἢϊπ 
ἰηῖο τΠ6 ᾿εαγὶ οὗ τῆ6 Εἰπξν ἴο δοσὶ 
ἢἰ58 ἢουβα 1ῃδὲ 18 πῃ [6γιβαίθηι : 

26 Απά διδίῃ μοπουγεὰ πις ἰῃ τΠ6 
βίρῃξ οὗ ([Π6 Κίηρ,,) πὰ ἰδ σοι! Π86]10Γ8, 
Δηἀ 11] ἢΪ5 {τεπ 8 δηὰ ποῦ ]ε8. 

27 ΤΠΒεγοίογε νγαβ 1 δησουγαρεά ὉΥ͂ 
ἴῃς Βεῖὶρ οὗ τε Τ,ογὰ πγ Οοά, δηὰ 
ραϊδεγεά τορεῖμεῦ τθῃ οἱ Ιϑγδεὶ ἴο ρῸ 
ὉΡ ἢ τηα. 

28 Απά τἢαβς ἅγὸ ἴδε Ἑἢϊεΐ δοεςογά- 
ἱπρ ἴο τπεῖγ ἔδῃλ εβ δηά βενεγαὶ 
ἀϊρη 65) (πὲ σσεηῖ αρ ἢ πὶς ἔτοηι “7 
Βαδγΐοη ἱπῃ τῆς γεῖρῃ οὗ Κίηρ Ατίδ- 5 
ΧΕΓΧΕΒ: 

29 ΟΥ̓δε 8οη8 οὗ Ρῃΐηθαβ, ΘΟ βοῃ: ἢ 
οὔ τῆε βοῃβ οὔ {{ηλπιᾶγ, 7 (δπιδεὶ : οὔ ϑμε 

πίαλ, φ΄ 
ἐκ εον8 
Ῥαννρᾶ. 

της 80η8 οὗ ᾿ανιά, ΖΦ, εἰῖυ8 Ἐ.ἢς 80η 
οὗ δες εῃ!88 : ᾿ 

δεΐνεοη οἰσῆῖ δηὰ πίπε μα]. 866 (ἢς τί. 
ΤΝΕΙΘΗΤΒ ΑΝῸ ΜΕΑΒΟΒΕΒ ἴῃ " Ὠἱϊοεῖ. οὗ [ἢ6 
ΒΙΌ]ς,᾽ ἢ]. Ρ. 1742. 

ἀπά οὐδέν ἐξδίπρι ἐπ αδωπάαπεο Ιῃ ἘΠ ΖΤᾺ ΥἹ]. 
21 ἴἴὶ 15 “δηὰά 54] πϊπουὶ Ἰθϊης ΒΟΥ 
τους." ΤΦὝὙΠε νασϊδίίοη ἰ5 με ἴο ἴ86 οου- 
[υξίοη Ὀδεϊννεοη καὶ ἄλλα ἀπά καὶ ἅλα. ΤΟ 
ἰαϊΐον ἴς ([ῃ6 Ὀεϊϊ[ογεδυρροτγίοά σοδάϊηρ, Οοιρ. 
ὅδονο, τῇ. 30. 

22. γομ α1ο.1] Αἀάτγοββθοὰ ἴο ἴῃς Ῥεσείδῃ 
οὔϊεϊ2]5 ἴῃ Ῥδ]εβξίηθ. 

νο 1αχ.}] ΤὨΐ8 νγᾶϑ τήοσο ᾿Ιρετδὶ Τἤδη ὀυθῃ 
(δε εὐϊςὶ οὗ Τλατίυβ (ο. ἱν. 50). Το ρστδηῖ 
οὗ κυοὰ στγεδί ὑγίνηερεβ πδίυγα! ΕΥ̓ Ταῖϑθ8 [86 
φιεδθοη: ΤῸ ψῶϑδῖ ννὰ5 [118 δι υἰκίηρ ᾿ηἀ0}}- 
ἕεποε ἀθε 2 Ῥχοΐεβϑοσ ϑᾶγοθ (μόέ σε.) Ῥ. 61) 
{1ηκ5 [2 ττὸ ΤΑΥ͂ 566 ἴῃ ἃ “4 σϑοορηϊτίοη 
ἰυδλὲ [86 ἴσου Ὁ]65 οὗ ἴῃ ἢσϑὶ ἔενν γεαγβ οὗ (πε 
τείξη οὗΥ̓͂ Ατΐαχουχος πδὰ Ὀδεη ἀπο τὸ (ἢθ 
ΔῆρεΥ οἵ {Π6 Οοἀ οὗ ϑ5τδε]. Ἐϑίῃοσγ, (ἢς 
ῥενεβα, βδὰ δδθὴ (πὸ νἱέε οἵ Χεγχεβϑ, δηὰ ἰξ 
15. ἀππου]ῖ ποῖ ἴο 1δῖηκ {πὶ 8.6 ΤΔΥ πᾶν 
μιδά Ξοπης ᾿ἰπβυδηος οὐοὸσ ἴδ 6 ταϊϊρίουβ ἰά645 οὗ 
(δε πον Κίπρ.ἢ 

απ ἐδαὶ ῥὥυε δοίη, 6.1 ΟΚ. πραγμα- 
τικοῖς τοῦ ἱεροῦ, ἃ ἴοστη ἴοσ 4}} βοσνδηϊβ 
δη οἴβεῖξ οτηρὶ ογοά δρουΐ [πΠ6 Τερῖς. ΤΒῈ 
γυϊξαῖε “εγίδια ἐϑηρὶ! Ροϊηῖβ ἴο ἃ νυ. 1. γραμ-» 
ματικοῖς, ἴον ΕΓΒ ΤΠΟΤΟ 15 ἃ {Π{Π|6 δυϊβοσίτγ. 

28. τδοω «δα! ἐεαοδ. 445 Ἀθυϑ5 σϑΏΔ ΚΒ, 
τλῖς 15 ποῖ ἴο δὲ υπάετϑίοοά 845 ςοηνεγίηρ ἴο 

ΕΖτὰ ἃ ξοΏΘΓΑΙ (ΟΠ ΠῚ βϑίοῃ ἴο τηδῖζο Ὀ͵ΓΌΒ6" 
Ἰγίε5 (“ ρουγ ἔδίσε ἐδ ἴδ μὰς το ἀρθει ΔΙηΟΩΣΖ 
[με πελίμοθη τεϑἰἀθηῖβ ἴῃ Ῥδ᾽οδθηθ, Ὀυὲ ΟΩΪΥ 85 
ΤΟΠΙΕΠῚΠΕ ὍὌΡοη ἢὶπὶ 4η Θος] 65145110 2] δυΐϊῃος 
ΤΙ. οὐοῦ ἢϊ8 οσῃ σου Αἱ {π᾿ 5416 
Ἐἶπλο [ἴ [5 ρἰδίη, ἃ5 Β. ροϊπίβ ουΐ, (δὲ ΕΖΙαΒ 
σομ πη βϑίοῃ, ἱποϊυάϊης ἰῃ [ὃ ἴπ6 ρόνοσ οὗ 
ΟΔΡΙϊΔ] Ρυῃιϑηπηθηΐξ (υ. 24), πιυδὲ πᾶνε διιροῖ- 
δεύθα ἴῃ βοπῖθ στεβρεςῖβ [δὲ οὗ [6 σοσυ δγ 
δΟνΟΓΠΟΙΒ οὗ [6 ῥχονίηςο. 

44. ο»" οὐδεν πὶ ΤΙὮς δ] οσηδ- 
ἔνεβ ψεσα ἀεαῖπ δηὰ ἃ 1658 ῬεΠΔΙΥ : [δ6 
ἰαῖῖεσ θεῖηρ ἀν τς τῆν ἰηίο ἥπε ἀπά ἴπη"» 
Ρυβοητηθηΐ (ΟΓ ἰϑῃγηθηΐ, ἀπ η). ἴπ 
ἙἘΖΙΑ νυἱϊ, 26, (ἴχοθ ἔοστῃ5 τ εἰ ππεῆος 
ΡΘΏΔΙΥ͂ ἅγὰ είνεῃ. 

46. αἷ] δὶς Α8. εομμπεἶοῦ: ἈΔ5 
Ὀδεη ΔΙσεδαν τηθητοηθά, 2 ἱεπάς ταυϑὲ μεσὸ δ6 
υιδοὰ ἴῃ ἃ Ὑυιοσ βθη86. ϑ86ε ἅδουβ, υῦ. 11,13. 

48. “1π4 ἐδε:ε αγε, ϑ᾽..1 ἘΖτα γ}}}. σ “04. 

 ἡφυεγαὶ ἀἰρηὶεῖε..} 86 1μ6 ποῖα ἀδονε, οἱ 
ἱ, 5. 

49. Οαρ»ιαε ] 80 ἴῃ ἴδε ΑἸἹάϊπο. ΤΒς 
Ὀδεϑβῖ (εχί δδ58 Οὐδιηδ 16]. [ἢ ΕΖσα ἰΐ 15 Γ)δηϊοϊ, 
νν ςἢ Βεσίβοδι {πῖπκ5 σοηβττηθὰ Ὁγ Ναὶ, 
Χ, 7. ᾿ 
Σεμ ἘἈδίμεν, Ζαΐω, Λαττούς (ΑἸά,), 

δυξ [86 δεϑβί ἰοχί ἢ45 Αἴζυϑ, ᾿Αττούς, δηυνετίης 
ἴο ἴδε Ηεἰυι οὕ ΕΖγα. Ηδς νγᾶ8 σταπάϑοῦ οὗ 
ϑμθομδηΐδὰ (1 Οἤσοη. 1, 22)." ἴῃ ἘΖτγὰ υἱῖδ, 

59 

θε 

Οε, 
Ολαέέκε. 

Ἐστα ἃ. 
ἐλα 
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Β.6.45.. 410 ΟΥ̓(Βε β8οη8 οὗ ΡδδγεζΖ, ΖδοἊδδ- 
Γ γχίδβ; δαπῃὰ ψἢ δὶπὶ ψεγα Τουηῖοά 

δῃ δυηάγεά Δηὰ ΠΗ͂Υ τηεη: 
41 ΟΥ̓ τδὲ 8οη8 οὗ Ρδβαῖῃ Μοδῦ, 

42,.. ἘἸΙΔοπ 23, (Π6 8δοη οἵ ὦ Ζαγδῖδϑ, δηά 
στ δῖα νοὸ πυπάτγεά πε : 

λοι ῳ 52 ΘΓ ΠΕ βοη8 οἔ Ζαῖμοε, δεςμο- 
πάρα, ἡ ΠἰΆ8 [ῃ6 80ῃ οὗὨ [6Ζεϊυ8, ἀπὰ νΐτἢ Ηΐπὶ 
παν ἴδγες Βυπάγεά τηεη : οὗ ἴπε 8οπ8 οὗ 
σλαείεί. Αἀΐη, ΟΕ τῆς 8οη οὗ Ϊοπδίμδη, δπά 
ΙΗ. ψ} πἷπὶ ἔτνο δυπάτεά ληὰ ΠΗ͂Υ 

ππ ἴχεη: 
22 ΟΥ̓ δε βοη8 οὗ ΕἾδηι, [οϑβ]48 ϑοῃ 

πω, Οὗ ἢ ΟΟΙΒΟ] α8, ἀπά υγίτ Ηΐπὶ 8ενεπῖῦ 
“0 , ΖΏΞΗΩ - 

ζΖεμάεα. 544. ΟΥ̓ ΒΕ βοπ8 οὗ δαρβμδείδβ, " Ζα- 
υρέοωονε ΤΆΪΔ5 δ0η οὗ Μὶςδδοὶ, δηὰ τ τὰ 
“5 π[ἢγδάβοοσε Δηὰ ἴεξηῃ πε : 
οὐδηρα, 25 ΟΥ̓ [δε βοη8 οὗ Ϊοαῦ, 9 Αὐδάϊδϑ 

Ι. Ε5ΌΒΑΞΘ. ΥΠἼΠ|. [ν. 239-41. 

80η οὗ 2 [εΖεΐυ5, δηδ σι ᾿ἷπὶ ἔννο 8. σ. 457 
Ἀυπάτγεά δηά Κῦ τνγεἶνα πγθῃ : ἊΝ 

16 “ ΟΥ̓ πε 8οη8 οὗ Βαηϊά, Α.554]1- 
Τοτἢ 80η οὗ [οϑαρΐδ8, δηὰ ἢ Πἰπὶ 
8λ4η Ὠυηάτγεά Δἀηἀ τἢγεεβοοσε τὩς ἢ : ͵ 

27 ΟΥ̓ δε 8οῃ8 οὗ Βαδὶ, Ζδςδγίδϑ ΤΗΣ 
80η οὗἩ Βεβαΐ, ἀπά νγο Ἀΐπὶ Ἐνγεπ τ ἐάκίσσεα 
Δηά εἰρῇξ πηδῇ : 

οι, 
φελέοί. 

Φοε, 
σίρλξεοια 
φδΉ:. 

ϑοειλέαί. 
38 ΟΥ̓τἢε βοπβ οἔ "Αβίδιῃ, [οβδη- ἡ οτν ς 

Ὧ68 τοπ οὗ ὁ Αοδίδη, δηὰ στ ἢΐπὶ ΔΠ ΣΟ... 
Βυπάγεά δηὰ ἴδῃ τηεῃ: Οαέκει. 

29 Οὗ τῃε βοῃβ8 οἵ Αἀοηίκαῃι {δε 
ἰλϑῖ, αῃἀ {πεβὲ ἂγε ἴῃε πδπ)εβ οὗ {μεπ|. 
ΕἸΙΡΒΑΙεῖ, 76ιε], ἀπά " ϑαπγχαῖδβ, δηὰ “ον, ας, 
ἢ τῆ δ πὶ “ ΘΕν ΘΠ πεῃ : ΠΧ 

40 ΟΥ̓ δε 8οῃ8 οὔ Βαρο, ὕ:δὲ ἐπε σα 
800 οΥ̓Ἠ Ιϑιαίσυγιθ, δηὰά στ πὶ δέσαν, 
ΒΕΥΘΠΙΥ͂ ΠΊεη. 

41 Αμπά {ἢεβ8ε 1 ραϊμεγεά τορεῖβεγ 

2, 3, ἴἢε εχ τυδηΐϊβ ΓΟ ἌΥΤΔ ρρ. 866 ἢ. 
ποῖο (Πογα. 

80. Ῥῥαγες.) Ὧδε ῬΒοσΟΒ ΟΥ̓. 9. 

81, Ῥαδα!δ οαδ. (Ὦ. ν. τι. 
Ἑδαοπα..) Ἰὰ ΕΖτα, ΕἸΙΪΒοθηδὶ. 

82. εκεί.) Οδ]οὰ ἰῃ ΕζΖγα, 4}|42]ε]. 
ἘἈ. πνου]ά αἰΐεῦ 16 γεδάϊηρ {πότ ἴο ἄρτϑε 
νὴ} (ες ΧΧ. δηά {818 ραβϑϑδᾶρθὲ. Αποῖδπεγ 
]εζεῖυβ 18 πιεπίἰοπϑὰ ἴῃ Ὁ. 3 5 θεΐον. 

“441π.}] ΟΟΙΡ. ν. 14. Οδεὶϊδ ἴῃ ἘΖΓΆ ἰ5 
Ἐδθεά. Το ττοσχά Ὠλθδη5 ““ 8ϊανε, δῃὰ 15 ἑουπὰ 
ἸΏ ΠοΙΠΡΟυ Πα ΠδπΊο8, 88 Εεα- ΜεεοΒ ([6Γ. 
ΧΧΧΥΠΪ, 7). 

838. Εἰ»... ΟἿ. ν. 12. υοιῖα:, Ἰεσίας, 
ΟΔ]]οὰ ἴῃ ἘΖΓᾺ Υἱῖϊ. 7 [οϑθδιδῆ. Οἡ [6 οἴδοσ 
βδηά, ἴ[δς [ε5ῃδδῃῃ οἱ ΕΖΓΔΑ ν|}]. 19 8 ἰη {ἢ ]15 
οδδρίοσ (υ. 48) ςοΔ]]εὰ Οβαῖδ8β. Οοέῤδοϊαϑ 18 
ἴῃς 84π|6 85 ἴδ 6 ΑἸΠΔ|18}} (τ ΙΟἢ 15 4150 ἑοιηὰ 
85 ἃ ἔεπηδίθ ὩΔΠῚ6) ἴῃ ΕἶΖγα, ἴῃς ἰη10}2] φγίῃ 
θείης τερἰδοεὰ ὃγ (ἢς Οτεεῖ συϊζίυγαὶ. 

84. δορδαία:. ΟΔΙ]οὰ ἴῃ τ. 9 ϑαρβαῖ, 
οἴδβογνσίϑα ϑΒορ ἢ δἝδῃ. 

Ζαγαία..1] ὍἼΤοὸ 6 ἀϊπεϊησυ ϑῆοα ποσὰ ἴῃ 6 
ἔνο οὗ ἴδε ϑλπ|6 Ὥδῖηα τηρης᾿οηδὰ Ὀείοσα ἴῃ 
(8185 οδαρίοσ, υν. 2, 3:1. ἴπη ΕΖτα ἰξ ἰ5 
Ζεδδάϊδλιι. 

85. ὑοαδ. ϑ86ε6 ἰδ6 ποῖδ ο οἷν. ν. 1, 
ἭΔΕΤΕ ἃ οἶδυϑε σοηϊαϊηΐηρ [ἢ6 πᾶπιε οὗ [οδὺ 
ἷβ οὔ οὰ ἴῃ ἴδ6 Επρ] 15 Μεσϑίοη. ἴΐ 18 
ἀουδι} τυβεῖμος [ἢ ομς ἴδετε σοϊεγγεὰ ἴο 15 
ἴδε βδῖὴθ 848 [(Πἰβ8 Ϊοαῦ. “4δαάία: ἰδ ἴῃ ΕΖτα 
Οὐδαϊδἢ. 

836. Βαπὶά. ἼῊΪΒ ἔοστῃ 15 ἔγοπι (πῸ ΑἸάϊηο, 
βανίδ, ῬΡΓΟὈΔΌΪ ἃ οοττυρίίοη οἴ Βανία (ὉΥ ἱπίετ- 

εὔδηρε Οὗ Α δηὰ Δ). Το Ναϊίοδη 845 Βανίας. 
ἴῃ ΕΖγὰ Υἱῖ. το, σοῖο (6 πᾶπῈ 5δουϊὰ 
ΟΟΟΌΣ, [Ὁ ἰΒ (πουρδξ Ὁγ Ἐ. ἴο πανο ἀγορρεά ουξ 
ἔτοσι 118 γεϑοτι Ὀδηςθ ἴο δέπεν, “' ΞΟη5.ἢ 

““-παἰίπιοῖδ.} ἴῃ ἘσΖτα δῃὰ ἱπ αὶ ΟΒγοη. 1. 
19 (σἤοσα ἰδ 15 ἃ ἔδιηδὶς ὩΔΙΠ6) ἴῃ6 ἔοστῃ 18 
δμθϊο ἢ: ἴῃ ἴπς Οτθοῖς μόγὰ 1 ἰ8 Σαλιμώθ. 
[τ 18 ποῖ ὑῃ}1ΚΟὶῚ τμδὲ (δὲς ἔοττῃ ἴῃ ἴΠε ἴοχῖ, 

ηοίῃ, ἰ8 ἀυς ἴο ἃ στῆς ἀϊνϑίοη οὗ 
δΥἸ]ΔΌΪ65 ἴῃ ἴΠ6 ὩΔπ165 Βανί [ αςΣαλιμώθ. 

87. Βαῤὶὲ. .. Βεδαὶ. ἴῃ ἘΖτὰ Υἱῖ. τὰ (ὃς 
ΠλΠ1658 ἃῖὲ ἰΙἀδηςςδ]. (ΟΡ. Υ. 14. 

898. “41“π|412.1 ἴῃ ν. 13, ϑαδ8 ; ἴῃ (86 Οτσθοκ, 
᾿Αστάδ. ἴῃ Ετα, Αζραὰ. “εαΐίαη, ἴῃ Ἐσγτᾶ 
Ἡκκαδίδη, οὐἱγ ἀἰβεῦβ τοπὶ πὸ ἔοστη πέση, 
δίνθη ἰη {86 τηλγχίη, ΕΥ̓ δανίηρ ἴ6 ΗἩοῦτενν 
ἀοβηϊα ἀγίῖοϊο ρσγοῆχοα. (οπιρασο ἴῃ 6 πδτὴδ 
ΑςςοΖ ἴῃ νυ. 38 ψἱ} (ΟΖ ἴῃ ΕἸ Ζ2ΓΔ 1]. ό:. 

859. ἐδὲ ἰα.":1.1] Ὑπαῖ 15, πὸ 1λϑὲ οὗὨ [6 
50η8 οὗ Α." 8 ΠΊΔΥ τηθδῃ [86 ἰαϑί ἰεῆ ἴῃ 
Βαῦγίοη. Ἐ. τὨϊηκο 1 ἀεποῖεβ ἴΠ6 γοῦηροῦ 
Ὀγδηςσἢ685 οὗ [πε ἕΆΤΙΪΥ ; νυ μοἢ ψου]ὰ οὐδ ἴὸ 
186 5ᾶτη6 [δίην, Βυρροβίην ἴμ6 οἹδσ σθαι. 85 
ἴο πᾶνε τεϊυγηοά τὰ Ζογυθραθεὶ. ΟομΡ. 
τ. 14. 

40. Βαχο. (δ)]οὰ Βαροὶ ἴῃ νυ. 14, Βίρυδὶ 
ἴῃ ΕΖτὰ. ὙΠο Ὠδπιθ Βαροδϑβ 15 βαϊὰ [0 πηϑδῃ 
“φυης Β" ἴῃ Ῥεγβίδη. 866 " Ὠὶςῖ. οὗ 16 
ΒΙΌΙα, “. ον, ψβετε Ὧσ. νεβίοοϊξ. φυοῖοϑ 
ΡΙηγ, “Η. Ν᾿. χἱτὶ. 4, 9, ἰῃ ΠΙυκίγδίίου. 

δὶ ἐδὲ “05 9 1ε!αϊσωγι.} Ἰηδίοδὰ οὗ ἐδ 18 
Ὁ Βᾶνς ἴῃ ΕἸΖΓᾺ ΥἹ]]. 14, “ ὉἱΠαὶ δπὰ Ζαῦδδυά,» 
ὙΠ} ΤΔΥ ΙΔ] τοδάϊηρ “ Ζδοουν." Ιὲ ἰ5 ἀ18- 
οὐ] ἴο 5ε6 μον καὶ Ζακκοὺρ οου]ὰ δα οσπδηροὰ 
ἴο ὁ τοῦ ἱἱσταλκούρον, Ἰῃου ἢ ἴἤοτα 15 ΞΟΠ 6 



γι 42--4 6.) 

ΒΟ η. 710 ἴῃς χίνεσ οδ]εὰ ΤΠ ογα8,) νἤογε θχῈ 
γῦγν Βὲιοἢεἀ οὐγ τδηῖϊβ [γος ἀλγβ: δηά 
δ τδεη “1 βυγνεγεά {Πεπὶ. 
᾿ς 42 Βυῖ ψβεη [μά ἰουπά {βετε 

ποηα οὗ τῆς ργίεβϑ8 δῃά 1,εν ζεβ. 
41 Τὴ 8εηξ 1 υπίο Ε]εοΑΖατ, πὰ 

, 4[ἀυε], Δηὰ ὃ Μλβπιδῃ, 
πώ 44 Απάὰ ΑἸηδίμδη, δπὰ Μδληιδίλϑ, 
Ψ' γιὰ “ ]οθα8, δηὰ Ναίβδη, Ευηδίδη, 
ΠΣ ὃ Ου, δλρηαίαί. “ Οἵ», 

Γ0χ, ἂρ 

τϑουδίδπος δεξτνοθη ἴΠ6 ἰλϑὶ 50}140].5. Βυῖ 
ἴδε ΜΔΥ ἱπ τπίοβ ἴῃς ἴνο ὑγευίουβ Πδηνθ5 
ἄρρεᾶγ 25 ὁΠ6 ἴῃ [86 ΑἸάϊπο, Βαγουθί, γ71}} δεν; 
Ὸν [Δ0]6 ϑυοῖ Ὠᾶπλε8 ἅτε ἴο θὲ σοστυρίεα 
ἴῃ [ΓΔΩΒΟΣΙΡΕΟΏ. 

β 41. ἐδὲ γεν εαἰϊεά ΤΡενα..1 ἴπ ἴ6 ράγ8]}16] 
ράσο οἵ ΕΖτα ἴΠ6 ΘΧχργοϑϑίοη ἰ8 “ ἴπ6 ΥΊΎΟΥ 
(αὶ τπποίι ἴο Αἴδνα." Απά 5 [ἴ 15 οδ θά 
δῖε οἡ (ΕἶΖγα υἱῖ. 21) ἴπ6 σχῖνον ἡ Αδδᾶνα," 

᾿ς ἢ νου]ά βϑοῖ ἴμδῖ 118 τσᾶβ ἴῃ6 πδπηθ Ὀοΐἢ 
τς οἷ ἡἔτεσ δηά οἷα ρίδοθσ. Ἀδυ)πβδοη τὨΐη ΚΒ 
᾿ς πε δὲ «δ δὲ ἰἀοπαβεά ψ} (ἢς 
ος πρύεγῃ ΗΣΣ, ςΔ]1εἀ ἴῃ ΒαΎ]οηΐδη 1Φὲ, ἃ ἴοννῃ 

οη ἴ!6 ΕὈΡἢγαΐοθβ, δδουξ 8ο τηῖ]ε8 ΝΟΌΝΥ. πὶ 
Βαδγίοη. Ἀδιιβ5 [Ὠπηκ5 [86 βροῖ υὑπηοννῃ, 
δὶ (δς “τγοτ "ἤ 10 πᾶν Ὀξεη οης οὗ ἴῃς 
ὨΠΠΊΣΤΟΌ5 (245, ἴ[Π6 ““τνδίεσβ οὗ Βδδυϊοη. 
ὝΥ ἴδε παπῆθς δβουϊὰ 6 ὙἼΒοΓδ5, Θεράς, ἴῃ 
ἴδε ἰεχὶ, Ββὰ5 ποῖ δε 5} 5 Δ οἸΟΥῪ ἱποά. 
Τις ΧΧ. δἱ ΕξΖγα νὙἱῖϊϊ. τς δῃὰ 2: ψῖνεβ [ἢ 6 
ἴϑπηβ Εὐΐ δὰ ᾿Αουνέ. Ε΄ (δῖπηκβε [δδὲ Θερὰς 
ΟΓ Θερὰ 18 ΟὨΪΥ 8 ρετγτεγίε τεολάϊηρ οὗ [Π6 
Ηεῦτεν δ ΠΣ, Οπα πιὶγῃξ δἰπιοϑβὲ δυβρεοῖ 
[λέ Ἰοϑερθυ5 οοηνετίεὰ ἴξ ἰηΐο πέραν, ἰῃ 
ἰι5 εαυϊναϊεηξ ἐχρτγεβδίομ εἷς τὸ πέραν τοῦ 
Εὐφράτου. 

, 43. ΤΠ 51:81] ηυτηδεῖ οὗ 1 εν] 65 80 σγετα 
Ἰοππρὰ ἴο τεϊσγη νγᾶ8 Ὠοίςοὰ ἴῃ ἴδ6 ἢχϑὶ 
ἀρεἀοη. 8ε6 ἄδουε, νυ. 26. Βυΐ ἴδε ργιεβίβ 
οα (δῖ οςςδϑίοι (10., “. 24) ΜψετῈ σοηβριουοιβ 
ὃγ ἰδοῖγ πυταθο 5, δῃὰ ἴῃ ἴθ ραγα οὶ ρᾶϑβϑᾶσα 
οὗ ΕΖγὰ Βοσὲ ὯΟῸ σῃεητο 158 τη οὗ ΔηγῪ Δ] τὲ 
οῃ ἴμεῖγ ρατί. Βυΐ ἴμε ἕβεῖϊ (μδί ἴῃ υ. 47 οὗ 
[8.5 οὔδρίου "' ΘΟ ΟἹ, εὐ ἢ ἀρρεᾶγ ἴο ΔΏβυνΕΣ 
ἴδε τερυπείπε τε με τ ἴο “ τπεευῖς {6 
Ρηεβί5᾽ οἴςε " (υ. 46), βυσχεοπίβ [6 ἰδουρὰϊ 
ἰδδὶ ἴῃς ΩΝ Ὀεΐνψοεθη δα ἔνο ταϊρεὶ 
θὲ στους 1655 τιλικοὰ. 

43, 44. ΤΠο ΦὉ]Πονίηνς ἀγὰ ἴΠῈ ράγα οὶ 
Ἐπὶ οἵ ἡλιηδβ ἰῇ ΕΖτιὰ δηὰ 1: Ἐϑάγαϑὑ -:-- 

ἔχαλ υἱῖϊ, τόσο. : ἘΞ.Ρ5ΛΒ Υἱῖ, 43-.4. 

:, ἙΠΊοσοσ, 1. ΕἘΠελζατ. 
4, Ατῖεὶ, 2. Ιἀπεὶ, ᾿Ιδουῆλος. 
3. ϑβετηδίδῃ, 4. Μαβίθδηυ, Μαιὰ καὶ 
4. ἘΪΝαΙ δ 1. 4. ΑἸπδαίΐδβδη. [Μασμάν. 
5. [2πῸ. 5. Μαιιδίαβ, : 
6 Ι. 6. 7οτῖ 48. 
ἡ. Ναίδδη, ῖ Νὰ 
ἃ. Σ Ἐπηδίας, ᾿Εννατάγ 

Ι. ΕΘΌΚΑΞΒΘ. ΝΠ. 57 

Ζαςβδγίδβ, λῃἀ Μοβοϊ]δηιοη, ργίῃοῖραὶ 8. Ὁ. 497. 
τδη δηά ᾿ἰοαγηθά. 

45 Απὰ 1 δαλάε ἴδμεπὶ τπδὲ {ΠῸγ 40, 
8βουϊὰ ρὸ υπΐο “4 ϑαδάειιβ τῆς σλρίδίη, “0 .;, 
“10 νγᾶβ ἰπ τῆς ρἷδλος οἵ “δε ττοᾶ- 70, 

ΒΌΓΥ 
{ΠΕΥ 8δουϊὰ βρεαὶς υπίο [αάάειι, δηὰ 
ἴο ΖΦ 8 Ὀτεῖῆγεη, δη4 ἴο ἴῃς (ΓΘδϑ ΓΕΓ8 ΞᾺ, 

φψανίΖ. θεθο τὰδη᾿ ὁ πασιος ἘΠ τδοῖς ζοπεσδεουδ ὅσο ἰδεῖν ἀξπείϊησυϊεμοά, 

ἙἘσπὰα υἱϊῖ, σό--:ο. Σ ἘΞΌΞΑΞ Υἱϊϊ, 43... 

9. ΜεϑΒ]]1 δ, 9. Ζαοδασίδβ, 
1ο. Τοΐδγ. 1Ο. Μοξοϊατηοη, Μοσόλ- 
11. ἴδῃ ΠῚ. [λαμο-. 

Ἐτσχοσῃ π6 ον ἴὁ ΙΝ] 6 5δοη, δαὶ 
ἴον Μασνπαπ (ΝΟ. 3 ἰῃ τ Ἐϑάγαβϑ) νὰ σεδὰ 
σὰ (186 Ὀεκὶ Οτἴοεκ (εχ αἰα απ"ά 244:- 
"πῶ, ἴθ ὨΌΤΏΌΟΙ 8 [86 δδπ6 ἴῃ δοίδ [1815. 
Νο. τ οἵ ΕΖγα υν]}} θη δῆθνγεσ ἴο 1: οὗ ἴδε 
οἴδοσ, 3 ἴο ό, 4 ἴο ς, ς ἴο 7, 7 ἴο 8, 8 ἴο 1ο, 
9 ἴοΙΙ, Δα τὶ ἴο 9. Το λίαία (Νο. 3 οὗ 
1 ΒΞαΓΔ5) ΤΏΔΥ Ὀ6 ΤΩΘΓΟΙΥ 8 τη ϑγοδαηρ οὗἉ [Π6 

ρατί οὗ Νο. ς. Τῆς οὔδηρε οὗ “{]γ:εῖ, 
41 1οῇ οὗ Οοἀ;," (ο Ζήμεῖ ἰ86 Ὡοξοεοαῦϊο ; δηάὰ 
81}}} τῶοσε 8ὸ [6 βίσδηρε εαυϊνδίεης ἴοσ ἴῃ 6 
Ἰδίϊον ἰῷ 16 Νυϊγαίο, Εεεεΐοη. ἼΤὨΘ Ἰδου- ἴῃ 
᾿Ιδουῆλον ΔρΡΡΘΆΓΒ ἴ0 μαννα θθϑη [τδηϑἰδιοά Ὁ 
Ἑσρε, αθὰ ἴ!6 δῆς ειοοεΐο ἴἢ18 ἑοττηοά, 
ὙΠΟ πτουἹὰ παΐυγΑ! Υ Ὀεοος εεεΐον. 
Ευπαίαη (Νο. 8 ἰῃ τ ἔϑαγ.) 15 ΞΡ ἃ τηῖ8-» 
Ῥτίπί ἴοσ Επηδίδη, 45 1ἴἴ βἰίδηάβ ἴῃ ἴῃς Οδθησνα 
ψεχβίοι. 

4656. δα4άει..] ἴη ἴδε Οἷκ. Λοδδαῖος, ΔΙὰ 
Δαδδαῖος : ἰῃ ΕΖτα, [ἀἀο. ΤΟ ἔοσῃι Δοδδαῖος 
ΔΡΡοδΓβ ἴο πᾶν δυίϑεη ἔγοτῃ συπηΐηρ Ἰορεῖθο 

ἡπσρις ἴῃ ἴδ6 Ηεῦτον. ὅ8εε Βεσίβεδυ Β 
ποῖος οὔ ΕΖΙΆ Υἱι, 17. Βεγίμοδα βιρρεβίβ 
(δαῖ τ18ὲ Νειπίηἰπι ΤΑ πᾶνο Ὀδθη οδ]]οἀ [ἢ6 
“ ὑχοίῃγοη" οὗ ἴῃ 1, ονε5 (ἰ6ὁ.) ἔτοπι ἰῃοὶγ 
ἀνε! ης τοφξεῖδογ. Βαῖ ἴῃ [86 ρῥγεβοπῖ ρ85- 
βᾶρε τῆς ΝοΕΙΝίηΐπ), ΟΥ ““8εγνδηῖΐβ οὗ [86 
τοταρὶςο " (υ. 49), ἅτε Κερῖ οἰΘΑΥ ἀϊπεηςξ. 

ἐπι ἰδὲ ῥίασε 9 δὲ ἱγεασῃζγ.) Ἐογ (88, νὰ 
βηὰ ἴῃ ΕΖτγὰ “αἵ [Π6 ρίδος (δϑίρἷδ," Ὀυΐ ἰὴ [πὲ 
ΧΧ. ἴλε ρμεγνετῖοά ρῆγαϑθα ἐν τῷ ἀργυρίῳ 
τοῦ τόπου, οοττεοϊεὰ ἴῃ [86 γουβίοη ἴο 
ἐν τῷ τόπῳ γαζοφνλακίου. ΑΒ ὯΟ 00} Ρἷᾶξε 
85 (3: ρῃϊδ 18 κηονγῃ, ἴβογῈ ἀγα υδυῖουβ σοῦ- 
Ἱεσΐυτεβ ἴο δοσουηΐῖ ἔοσ 1ἴῃ6 Ὠᾶπιθ, ἀπ ἴογ 
γπζούνλαλεν 88 15 οαυἱναϊοηῖ. Ῥογδᾶρβ [86 
εἰπιρίοεϑ ψΑὺ νουϊὰ δε ἴο ϑδυρροβς ἰμδῖ [86 
είχενν ΡΞ, “Ξἰϊνεγ," βαὰ θεδθὴ ἴδκεη ἴοσ ἃ 
ΓΟΡΕΣ πδπιο, δηά ΟτεςϊΖοά ἴῃ [ΓΔ η5}} γί υ, 
οὐἴδοδυ βιιρρεϑῖβ τ[μδὲ (δϑιρἧϊα πηρμξ θὲ (ἢ 6 

ὨληΘ οὗ ἃ οοἴϊοζο, ΟΣ ἰῃδιτυϊοη, ψΠΟΓς 
1, οντε8 μετα Θϑι!]5ῃεά ; οναγ ΒΟ ἢ [ἀἀο 
οὗ ϑαδάευβ “με ολρίδίη" ῥχγεβι δά. 

46.  αδάει.1 ὙΒε βᾶπι|Ὲ 85 (πε ϑδλάάουδ 
δῦονε. 

φ' 

26 Απά οοτηπηαπάεα τἋτἢεπὶ δῖ τ δα 
αἴ ἐμ δίκα 



Ι, ΕΒΏΒΚΑΒ. ΠΠΙ. 

Β,6. 457. ἴῃ τῆδῖ ρἷλςε, ἴο βεηἀ υ ϑς ἢ πηδῃ 88 

Α Οὐ, 
Μ. 

ἐ Οὐ, δᾶν- 

Ἑακτσαὰ 8. τᾷ. 

Τηῖρς ἐχοουῖς (ἢς Ργίεβῖβ᾽ οὔσας ἴῃ 
τς Βουβε οὗ τῆς [,οτά. 
47 Απαὰ ὃγ ἴδε πιῖρηςν πάπα οὗ 

οὖν 1, ογά ΠΥ μόνο τὴν υπῖο 8 5Κ|1{ι] 
ἴδῃ οὗ ἴῃς βοῃ8 οὗ “Μοὶ: τῆς δβοῃ οὗ 
[,ενὶ, τε 8οη οὗ ἴβγδεὶ, Ἢ Αβεθεδία, 
δΔηἀ 5 8οηβ8, δηὰ ἢἶ8 Ὀγεΐδγεη, ψῈῸ 
σνεΓα εἰρμίεεη. 

κοι, ἢν 48 ἘΑπὰ Αϑεορία, απὰ Απηυι5, δπά 
ἤἥαελα» 
δίαά, ακαὶ Οϑεαίαβ ἢἰ8 Ὀγοίδεσ, οἵ ἴῃς ϑδοῃβ8 οὗ 
μην: ΟΠαπηυπηευβ, δηά {πεὶγ 80η8, ὝΈΓΕ 

ἐκε [ ἴΏΘη. “ “ος ΓΤΟΠΓΥ 
γωγὲ 

«σά ἀΐξ 
ὀγνυέλάφεη, 
στα 8. το. 

49 Απᾶὰ οὗ [δα ϑ8εγνδηῖβ οὗ τῆς 
τα ρ]Ὲ οι αν! πδὰ ογάδ πεά, δηά 
τῆς ῥγίης!ραὶ τθη ἔογ {ἢς 8εγνίος οὗ 
τς [,μενιῖε8, τὸ νχῖο, τ1Ὲ6 βεγνδηῷ οὗ 
τὰς τετηρὶς., ἴνο μυηάγεά Δηὰ ἔνγεπίγ, 
τῆς οδίδίοριια οὗ ψΠοβῈ πᾶπιεβ ὑγεῦα 
8ῃεννεά. 

δο ΦΑπά {δεῖε 1 ἱνονεοά ἃ ἔδϑί 
πηῖο {Π6 γουηρ πγθη δείογε οὖν [ψοτά, 
ἴο ἀεϑῖγε οὗ μἰπη ἃ ργοβρεγοιιβ Ἰουγης 
ὈοΓ ἰογ υ δηά τῆςπὶ παῖ νγνεῖε τὶ 

47. Μο] ἴῃ ΕΖγα, Μδβῆ,; Οἷκ. Μοολί. 
4“ δοη 15 Βοῦδ ἀραίῃ υϑϑὰ ῸΣ σγδηάβοῃ, 48 ἴῃ 
νἱ. 1, δηὰ οἴεδη. δες Εχ, υἱ. 16-19. 

“4:εδεῤία.1ὺ ἴῃ ΕΖγα Υἱῖϊ. 18, ἰζ 18 “΄ [ΠΟΥ 
Ὀτουρῆῖ υ5 ἃ τηδη, οὗ υπάοτβίδησίης, οὗ ἰδς 
δοηβ οὗ Μδἢ]ΠΕδ,. .. “πᾶ 5ΒΟΓΘΌΪΔΕ ;} πνς ἢ, 
1ξ οοττοοῖ, τννου]ά ἰεᾶνα υ8 ἴο ψοη ον ΜΜὮῪ [86 
ὨΔΤΩΘ Οὗ ΟἿΘ 80 5:1 ρ}]5Πη6 ἃ 5ΒΠου]α ποῖ Ὦανο 
Ὀδοη τεοογάθά. Τῆς ΑἸοχ. Βοσο, ἴοο, 845 186 
διΏσ ΟΪΆΓ, “ὦ 51.111} τδη," τῆς τνουἹὰ ρΡοϊηΐϊ 
ἴο Αϑεροῦίδ 45 ἴπ6 οπο [ἢ 80, ἴ!ς ““δη4᾽ 
Ὀεΐοτε ϑμοσθθίδῃ ἰῃ ΕΖ βμου]ά, 45 Ε.. βιι- 
ξε5ῖ5, 6 ἰεΐϊ οὐ. Βυΐ 1 χὰ ῥγοῖδσ ἴο 5806 
[αἴ ἃ πᾶπη6 Π45 Ὀεθη ἰοβῖ, δηὰ [πδῖ 16 “ “πά 
δ ΠΟΥ 82} οὗ ΕΖΓᾺ Υἱῖ]. 18 15. σοττοςῖ, ἴΠ6 ἤχει 
Ἰεϊἴοῦ οὗ ᾿Ασερηβίαν ΤΩΔΥ τερτοθοηΐ δυο ἃ 
ΤῊ βίης καί, ΘΞΡΘΟΊΔΙΙΥ 85 ἰῃ ἴδς ΑἸ]ά. τς 
ὩΔΙῺΘ ΔΡΡΟΘΔΙΒ 85 Εἰσερηβίαν. 

48. “πη, Ὁ. Οἷκ "Άάννουος. ϑοπὶα 
οὗ [86 Ὠδηιὸβ βίνθῃ ΠΟΙῸ δ16 δοζείοσ υῃ- 
ἸΚκὸ 1ῃο86 ἴῃ ᾿2γα υἱἱϊ. 19.0.0. Αβδεῦδίδ '5 οἵ 
οουγβο Ηδϑβδθίδι, δηὰ Οϑδῖὶδς 15 [6ϑμδίδῃ 
ἀπ Ἰσαΐα); Ὀυϊ (Π6 οἴδεῦ ἔνγο ἃγε ὑεῖ 
οὐδίῆι}. 

49. οευδον Ῥαυϊά δαά ογἀαϊπεά. Ἐ᾿. ἀστοοβ 
ἴῃ [Π1]|5 Ρυποίυδίίοη, ΡΪδοίηρ ἃ σοπητηᾶ δἵϊοσ 
Δανίδ. βΒυὶ [6 δοῆθε Ταῦ γεβ 05 ἴο τοδά, 
“ἐ ψῃοηὶ Ὠ αν δηὰ ἴπ6 ῥσίηςῖραὶ τηθη ᾿δα οἵ- 
ἀδϊηεα ([Π, ὁ χανε᾽) ἴον. ἴῃς ϑοσνίος," ὅζς., ἴῃ 
δοοοσάδηςς ψ ΕΖγα Υἱ]]. 20, “ ψῃοιὴ ᾿ανίὰ 
δηᾶ ἰ(ἢς ῥγίωςεβϑ δά δρροϊπίδα. ἀοσρ. 
8θονα, ν. 29, δηὰ 1: ΟἾχοη. ἰΧ, 2. ᾿ 

[ν. 47---56. 

8, [γ οὐγ «μη άγεη, πὰ ἔογ τῆς 5.0 ἃ 
᾿ οδίι]ε : 

κι Εογ ] νγῶβ δβϑδδιηεά ἴο δεῖς τῆς 
Κίῃρ ἰοοίπιεπ, δηά πογβεπιθη, δηὰ 
σοπάυςς ον ϑβαίεριιαγά δρδίῃδὶ οὐγ 
Δα νοΓβΑΓ68. 

52 ον τψε λα δά υπΐο ἴδε ἰϊηρ,, 
τῆλι ἔς ρονγεῦ οὗ ἴδε 1 ογὰ οὐυγ Οοά 
βου 4 ὃὈῈὲ ψιτὰ δεῖ τπδῖ 86 εκ Πϊηι, 
ἴο βυρροτγέ ἴδεπὶ ἴῃ 811 νγᾶγϑ. 

53 Απά δραίῃ νγὲ δεβϑουρῃξς Οὐ 
Ι,οτὰ 48 τουςπίηρ (δεβε ἐπίηρβ, ἀπά 
[ουπά Πίτη ἕανουγαῦϊε υπῖο υϑ8. 

54 ἼὝΠεη 1 5Ξεραγαίεά τνεῖνε οὗ τῆς 
σΒΙ οὔ ἢ ργεβ, ὁ Εβεῦγίδβ. δηά Αϑ- ΣΝ 

"πα 

8123, Δῃά ἴεη τηξῃ οὗἉ τμοῖγ ὈΓΘΈΒΓΕΙ εἰλέμε.. 
ψ (Ποῖ : 

δς Απά] πεῖρῃςά τπεπὶ τῆς ρο]ά, 
δηᾷ τῆς 8[ἴνεσ, δπὰ τῆς ΠΟΙΥ νεβϑεΐβ οἵ 
τῆς δουβε οὗ οὖἦῦ [,ογά, τϑῖο ἢ! τδς 
Κίηρ, δηὰ ἢϊ5 σουηο!, δηὰ τΠε ῥργίηςα8, 
δῃὰ 1] [βγδεῖ, ῃδά ρίνεη. 

56 Απά ψβεὴ 1 μδὰ πεῖρῃεὰ τ, 1 
ἀεἰνεγοά υπίο ἔπεπὶ δὶχ Ὠυπάγεά δηά 

αὐεγὸ “ῥεαυεά. ΤΈΣ υ86 οὗ [6 ΡΙυγὰὶ ὐτὸ- 
ὍΣ 866 π5 ἄυςε ἴο {86 αἰἰταςου οὗ ἴδε υνοσὰ 
4 ἢΔηη65 υ5ῖ Ὀεΐοτο. 

δο. α 37 Α8 [6δοθθαρμαὶ μδὰ ἄστο: 
4 Οἴγοῃ. χχ 3. ΕΖγὰ σοι ὰ μάν ΓΏΔΩΥ͂ 
ΤΟΔΒΟΏΒ ῸΓ ϑηχίεῖγ. “Ὑῃ6 Ῥαββᾶρο οὗ [86 
ἴτοορβ ἴο Εργρῖ δδὰ ο ἀουδί ἰποετεδβδεὰ ἴῃ6 
ΟΥΟΪΠΑΤῪ ἀδηροῖβ οὗ ἃ τοδὰ δἰνναυβ ᾿πίεςϊοα 
Ὁγ Βεαυΐϊης δηά Ὀτιρδηάβ, ἀπά ΕΖγὰ δὰ Ὀεε 
4 Δοῃδιηδαὰ ἴοὸ σεαυΐσε οὗ ἔπ πη ρ δῃ ἐβοοσχὶ οὗ 
δο[ΐοτβ δηα Πουβοιιθῃ,᾽ ἴῸΣ ὃς δὰ ἰο]ὰ τὴ 
[μὲ “ἴδε μαηά οὗ οὔὖγ Οοά 15 ὑροη 4]}} [βοτὰ 
ἔοσ σοοὰ [δὲ βοοῖς διπι; Ὀμυὲ ἢ]5 ρονγεσ δηά 
Ηἷὶς νταῖῃ 15 ἀραϊηβί 411] ἴδοτιλ τΠαΐ ἔογξδκο 
δἰη. ὍἈο διηουηί οἵ ρο]ά δηά εἰϊνοσ, Βον-- 
δνοσ,  ὮΙΟΒ Β6 τνᾶ5 οδυγγίηρ ψἹ δῖτπὶ (ΕΖτα 
ὙΠ. λό, 27), ζᾶνε δἰπὶ ροοὰ σεάδϑοῃ ἴο ἔξδοϊ 
δηχίοιβ. (ϑαγοε, ’ ἘΖτα, ὅτε., Ὀ. 62.) 

1δὲ γομῆβ γ:6. ὙὨ6 ΤεΆ80Ὲ οὗ [ἢ138 Βρθςΐδὶ 
χἀὐδιείση μὰ [ο ΕΣ ἰῃ ΕΖΓΑ ΥἹ]Ϊ. 21 15 ἢοξ 
οἶθᾶσ. Εογ ἴδε ἴοστηῃ δορὶ ουοά, 8ε6 ποῖ οὔ 
ν. οι Ὀοΐον, δηά οοῃρ. Νοῖ, νἱΐ, 2. 

84. Ε-εὐγία:.] ΟΚκ. Ἐσερεβίας, Ν υἷξ. ϑεάοε 
0148 (ΟΥ ἱπίοσοδδηρο οὗ 4 δηὰ γ" ἴὴ Ηεῦσγεν), 
[86 βδηθ 848 ϑ8ογο δῇ (ΕΖΥΑ ὙΠ. 18, 24) ΟΣ 
Αϑεδοδία (αῦονε, συ. 47). 45 Αϑϑδηῖϊδβ δῆ- 
ΒΝΜΕΙ͂Β ἴο ΗδϑηδΌϊδῃ (ΕΖτα Υἱῖ. 19), Ὀοῖι 
{8ε56 όσα 1, ενὶτ68; δηὰ (ἢ6 υξθίοη γίϑαβ, 
ὮΟΥ ΠΟΥ ὁου]ὰ ὃ6 ἀεφογ θεὰ 885 “ οἰϊεῖ οὗ δα 

Ἰε5ῖ5. Ἀ.. (ΐηκ5 ἔπδὶ ἴῃς Ηεῦγεν 5δουϊὰ 
τοι 48 “" ἴο δβογεθίδη, ὅζο. ; [πδὶ ἰ5, Εχα 

δρροϊηϊοά ἔνεῖνε ὑσίθϑὶβ ἴο ἔοσπῃ ἃ Ἰοίηξ θοαΥ͂ 



Υ. 5]---ὄς.] 

ΒΟ). ΒΗ͂Υ ταὶ! οὗ δΐνεγ, Δῃ ἃ 5:]ν8ῦ νθβ86}5 

ΡΤ 

οὗ δὴ Βυπάγε (Δ]εηῦ8, Δηἀ δὴ δυπάτγοά 
«Δἰεπίβ8 οὗ ροϊά, 

57 Απά ἔνγεπί ρο] ἄδῃ νεβ8εἾ5. δηὰ 
᾿ ἔνσεῖνε νεβ86}8 οἵ Ὀγδβθ, ενεῃ οὗ ἤης 
Ὀγαβ8, ρ ττεσγίηρ {Κα ροἱά. 

7 58 Απά] 86ἰά υπῖο τῃεπὶ, ΒΟΙΝ γε 
ἅγΕ ΠΟΙΪΥ υπίο [δ6 ]νοτά, δηὰ τῆς να8- 
8εῖ8 Ὅτε Βοῖγ, ἀπά τῆς ρο]ὰ δηὰ τῆ8 
ϑ,νεῦ 8 ἃ νοῦν υπίο ἴῃς [,ογά, τῆς 
ΙΓ οτάὰ οὗ ουν Δ.Βεῖβ. 

50 ἽΝ αῖςῖ γε, ἀπά Κεερ ἐδμεηὶ {1}} 
γε ἀεἶϊνεῦ τῃθπὶ ἴο [πε ςἢίεξ οὗ τς 
ῥΓοϑίβ δηὰ 1,εντε8, ἀπά ἴο τῃ6 ρῥγίη- 
Οἶρδὶ τηδη οὗ τς [Δ Π1}}}1ε8 οἵ [βγδεὶ, ἴῃ 
7εγυβάϊδηι, ἱπῖο τς σμαπιθεῖβ οἵ ἴῃς 
δουβε οὔουγ Οοά. 

6ο ὅο {δε ρῥγίεβιβ δηά τῆς 1,ενιῖε8, 
ψ}ο δὰ τεςεϊνεά τῆς 5:ἷνεγ δηά τῆς 
δο]4 δηὰ τὰ νεβ8ε53, Ὀγουρ τ ἔθεπὶ 
υηΐο ογυϑαίετμ, ἱπῖο {πῈ τεπιρὶς οὗ 
τῆς ] οτά. 

61 Απὰά ἔοιχ τὴς γίνε Τ  ΟΓΔ5 να 

ὙΠ} (656 ἴτεῖνο 1,ονϊο8. Βιυῖ, 48 νγ48 δβὺ- 
ξεϑῖεὰ ἅρονε (υ. 46), ἴῃς ἀϊξης(οη Ὀεϊεοη 
[δε ἴτγο οὔγάδεσβ ΣΏΔΥ δᾶνα Ὀσχιη ἴο ἀἰπαρροᾶσ. 

566. μαΐεπὶς, Φ..12 Ἐδυβ8 ἱηζογργείϑ (ἢ 
ΡΑΓΑΙ οὶ ραβθᾶρὸ ἰῇ ΕΖΓΔ 45 ὀχργοϑϑίηρ [86 
δεῖπα] τεσ οὗ [ὴ6 δι νοῦ ἰπ (Δ]Θηΐ5: “' ἨὨη 
Ῥοϊ5. ἀδ εἰχ Ἑςδηΐ εἰπαᾳυδηΐο [Δ] οηῖ5, ὅχο., Ὀυΐ 
ἴῃς τ ηγ σοϊάδθῃ νεβ56]5, οὐὁἨ ον 5, Βα ρῖνθβ 
85 ““ γα δηϊ ση}}}]6 ἀδτίηιιοβ.Ὁ Ηδησο Σ 15 Ρ6ῦ- 
ἢδΡρδ Ὀαβῖ ἴο [2 Κα 41} (ἢ656 διηουηΐβ 45 Γερῖο- 
ΒοΠΌΩΡ γάϊυθ, τοὶ ψεΐρῃῖ. 80 Βογίδοαυ. 
ἐν τῷ γλυς οὗ ἴ86 ἰδίοθηϊς οὗὨ εἴἶνοσ νγὰ8 δδουΐ 
243 

57. ὄγαι:, 6 ἴὰ ΕΖτα ἴδ 8 “ἴννο 
γ6556}9 οὗ ἤπ6 σορρεγ, ρτγδοίοιιϑ 85 ροϊά." Ε.. 
(πα ἔννεῖτα τοσς ᾿ἸΚοΙνγ ἴο ατα θδθη ἴδ 
ὨυτηθεΙ. ὙΠῃὲ “ἢη6 Ὀγδθθ εἰπίοτηρ [πκ6 
ξο]α," χρηστοῦ χαλκοῦ στίλβοντα χρυσοειδῆ 
(ὑκτ. ““ κοοά," ““ξεηυίης,» ὈΓΆ55 ΟΥ̓ ἐκδαΖς), 
866 Π|8 ἴο ρΡοίηΐ, 45 Ὦγτ. ΒΙ55611 βιισχοϑβίβ, ἴο [ἢ 6 
ΤΩΟΙΔ] Κποῦσῃ 45 ογέοδαίκα. Ἐδυβ5 [81 ηΚ8 
ἴῃς νε5565 σγεσε γ᾽ ἀδὰ (“ ἀπ τηΐζίΔ] ἀοτέ ᾽. 

59. ἑπίο ἐδε εδα»ιδεν: ἘἈλδῖδεγ, “ἴῃ ΠῸ," 
ἄς.) ἐν τοῖς παστοφορίοις. ὙΔ656 ΜΕΓΕ ο6}18, 
οτ ς ἴῃ 186 εἰοἰδῖεγβ ϑυστουπάϊηρ [ἢς 
Τεῖωρ!ε. δες Ε.5 ποῖς, δῃὰ Ἷοπιρ. : Κίηρβ 
Υἱ. ς. 

ΘΟ. εσ:ο εγι σαί. ὍΤῃεὲ Οτεεκ 18 τὰ 
ἐν Ἱερουσαλήμ, “ Μι ϊςὰ τότο ἴῃ [Θγυ ΒΑ] οι." 
ΤῊΒ τηΐσζῃς ὉΥ ἃ βἰγεῖοβ οὗ ἰηΐς ὕοη ὈἊ 
δυρροδοὰ ἴο τηδδη “ ψοἢ Βδά (Ὀεΐοτγε) θεθη 
ἴῃ}. Ὀυϊ με τὰ 15 ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἔδυ} γ. [{που]άὰ 

Ι. ΕΡΏΚ ΑΒ. ΠΠ. 59 

ἀερατγιςἀ τῆς τε ἢ ἀΔγ οὗ τῆς ἢτγβι Β. Ὁ. 457. 
τηοηῖἢ, ἀπά οδηλε ἴο Γεγυαίει ὮΥ (ἢς 
τὶ ΒΥ Παηά οὗ ουγ [,οτά, νυ] ἢ νγᾶ8 
ΙΓ τι: δηά ἔτοηχ [ἢς " ῬερΊπηίηρ οὗ ον, 
ΟἿ ᾿Ουγηοῦ τῃ6 [,ογὰ ἀεἰνεγεα τι5 ἐδ 
ἤτοπὶ ΘΥΕΓΥ͂ ἘΠΘΙΏΥ, Δηἀ 0 γ7χε ΠΆΠ16 ἴο “7: 
]εγυβαὶςπι. 

62 Απὰ ψβϑη νγὰ ἢδὰ δεδθῃ τἤογς 
ἴπγες ἀδγϑ, τῆς ροϊὰ δηά βἰΐνεγ [ῃδὲ 
γγ28 χεῖρ με ὦ νγᾶ8 ἀε]νεγεὰ ἴῃ (Π6 
Πουβ6 οὗ ουγ ογὰ οὐ τΠ6 ἔουγἢ ἀΔΥ 
υπῖο " Μδγπιοῖὰ τς ρῥτγίεβε τῆς βοὴ οὗ ΤΟ, τιπέο 
[τὶ. ἐλε το ρΆ 

63 Απά υυἱεῆ Βἰπι νγαβ ΕἸ αζαγ τῃς ἔρμα 
80η οὗ ΡΗϊπεαβ, δηὰ σι ἢ 6 πὶ σγεΓα 
]οβαδαά πε 8οη οὗ |εϑι δηά "ΜΟοειἢ ε ον, 
τὴ6 8οη οἵ ϑαῦθδη, 1 ενὶτεβ : 41} νγδϑ ἡζαρίκιαΣ 
εἰ εγεά ἐβεπι ΌΥ πιθοῦ πα ννείρις. δένκνὸ 

64. Απά ἃ1]] δε χεῖρ ῃς οὗ [Π πὶ νυγλϑ 
τυτὶ τε ὑρ τε 84π|6 ὨουΓ. 

ός Μογεονεγ {ΠΕΥ τΠδῖ ψψεγα σοπια 
ουξ οὗ τῆς σαρεν! οβεγεὰ βδογίῆςςα 
απο (ἢς Γιογτά Οοά οἵ ἴβγαδοϊ, ἐνθη 

Ὅς 5ἰπιρἰεϑὲ ἴο βίσικε τ ουῖ; ΟὨΪΥ, 45 Ε᾿. ροϊηῖβ 
ουΐ, 1 15 ἰῃ 411} (πΠ6 δεδῖ Μ595, 

Θ1. αυεί δ 44γ.}ὺ Οὐομρ. νῦ. 6 δηὰ 41 
ἃθονο. 
οι δε μπρις ἢ Τῆς νδσί ον ἴῃ τῆς 

τ ΔΓΡΊη4] τοδάϊης 8 ἄυς ἴο ἴ86 Οὐδουσγ οὗ 
(6 Οτεεῖ: ἀπὸ τῆς εἰσόδον ἀπὸ παντὸς 
ἐχθροῦ. ἘΝ. 88ιγ5 (δῖ εἴσοδος τηυϑὲ ἢᾶνε [6 
56η56 ΟΥ̓ οηϑβεῖ, αἰίδοκ: δυῖϊ νου ]Ἱὰ ΔΩ Οτοοκ 
ττὶ τοῦ υ56 εἴσοδος ἀπὸ ἴῃ 5υςἢ 4 σοῃῃοοίου ἢ 

62. δα! «υα: «υεἰσ δε] Ἐδίδεν, “ αἷεξ 
θείης ψεϊρῃοὰ,7 σταθὲν, ποῖ τὸ σταθέν. 

Μαν»"οῖδ. [πὶ Εχτα νἱϊ. 33, " Μοσεηοῖι 
[ἢ 5οηὴ οὗ ὕεϊδη." [Ι͂ἢ τ Οειοτα Δ ογβίοῃ, 
ἐς Μασιθοίμ [δ6 ρῥγίοϑῖ, [Ὡς βοηης οὗ [ουτὶ,ἢ 
ἢ τηδγρὶπαὶ σοδάϊης, “ Μαιτωοῖῃ {ἢ 80ἢ 
οὗ Ιοτὶ οἵ ὕτίε." ὙὍὨ5 1.ϑὲ τηδὺ Ὀδ6 ἱγαςεά ἴο 
ἴῃς ΑἸάϊπο γεδάϊης μαρμωθιουρῖ ἱερεῖ, ἔτοτα 
ΜΝ ΠοΒ ἱερεῖ Ἄρροᾶτβ ἴο διᾶῦθ υηάοῦ- 
δἰοοά 845 ἃ ΡΙΌΡΟΣ πδῆθ. Ἐδηςσθ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 
(δ6 Ῥδου αν ἔοστῃ Ζγὲ ἰῃ ἴ!6 εχ, ὕτ᾽45 15 
τηθηςοηδα δρδίη ἴῃ ἰχ. 43. 

638. ὑεῳ ὙΠΟ 1 ενϊε [εβ85υς, ΟΥ [658 
τηοητοηοα ἀῦονο, γν. 26.5. “Μοεῖδ [ῃ6 50η 
δα ὈΔη" Ὁ ἴῃ ἘΖτγὰ υἱῖϊ. 11. 25 “" Νοδαϊδῃ 
(86 5Θοηὴ οἱ Βίηηιϊ," ΤΠα πδηῖο οὗ Βίηπυϊ 
(ΧΧ. Βαναΐα) ὈτοῦΔὈΪΥ ἰυγκβ ἴῃ (δα ἰδιῖεσ 
ρατὶ οὗ Σα-βάννου, δηὰ ἰΐ ταΐρῃς ὃς Ῥοβϑβίνϊ]ε ἴο 
ἴγαςθ [86 οἤδηγο οὗ Νωαδία ἰο Μωέθ. Α 
Ῥτορβεοίεββ μαπιοὰ Νοδάϊδ 18 4150 τηοηοηθὰ ἰῷ 
ΝΟΏ. νἱ. 14. 

θ4. δουγ ἘἈῖδοσ, “ ἄπιο.ἢ 



όο 

Β.Ο. 457. ἐνγεῖνε υ]οοῖκ5 ἔογ 11 ἴβγδεὶ, ἰουγ- 
ϑογα δηἀ 5ἰχίδ γδπΠΊ8, 

1 Ηοδ. 66 ! ΤΉἬτγεεβοογε δηά τνγεῖνα ἰΔπι05, 
μος δΟΔΙ͂Β [ὉΓ Δ ρδᾶςε οβοπηρ, Όψεῖνε ; 
ἀοαδσ, }] οὗἉ ΤΠΘΙΩ ἃ βδοτγίῆςς ἴο τῆς [νογά. 

φε Ἐχτλ ο. 
δ. 

,.67 Δῃά {πεγ ἀεϊνεγεά τῆς Κίῃρ 8 
ςομλπδη ὀτηθηβ υπἴο τῆς Κη ρ 8 5ῖενν- 

35. λγά8,. Δηἀ ἴο ἴῃς ρονεγποῖβ οὗ (εἰο- 
ϑγτγίἃ δῃά Ῥῃβηίςα ; δηὰ τΠεΥ Βοπουγεά 
τς ρβορὶε δηά τῆς ἴεπιρὶς οἵ Οοά. 

68 Νον ἤδη {π686 τῆϊηρβ ΜΜΕΓΘ 
ἄοπε, ἴδε γε οαπα ὑηῖο πλε,. δηὰ 
δα... 
9 Τηε πῖίίοπ οὗ [|3γδεὶ, τῆς 

ΡΙποεβ, (ἢς ργίεββ δπά [1,ενϊτε8, 
αν ποῖ ριιϊ ΔΥΝΑΥ πὶ τπεπὶ τῆς 
δίγδηρε ρεϑορὶε οὔ 1ῃ6 ἰαπά, ποῦ (δε 
ΡΟ] υπἰοἢ8 οὐ τὰς (ΟεμΈ]ε8, ἐσ τοί, οὗ 
ἴῃς ᾿ΟΔλπδδηϊϊεβ, ΗἩϊπῖεβ, ῬΠογεβιζεβ, 
]εδθυίϊεβ8. ἀπά τῆς Μοδρίτεβ, Εργρ- 
δηϑ8, ἀπά Εἀοπλ ῖε8. 

70 "Εογ ὈοΓὴ {ΠΕ δηά τοῖν 808 
ανα πιλιγίεὰ ἢ τῆεὶγ ἀδιρ οΓ8. 
ἀπά [πε ΒΟΙΥ 8εεά 15 τηϊχεὰ τ τῆς 
δίγδηρε ρεορῖα οἵ {πε ἰδπά ; δηά ἔτοπι 
[ῃ6 Ὀερίπηίηρ οὗ {ἢ]8 πχδίζεγ τῇς 
ΓΌΪεῖα δηά τΠ6 ρτθδῖ τἤθη ἢδνε ὕδεη 
Ρατίδίκεγβ οὗ τἢ18 ᾿Ἰῃ 4. 

Θ6. »ν» α ῥεαεε οὔέγίαρ.] Τῆς Οεδησνὰ 
ΨΟΥΒΊΟΏ, ΤΟΥΟ ΟΟΣΤΘΟΙΥ, “(Ὁ 5᾽νδίίοη,» 
ὑπὲρ σωτηρίου, 85 ἃ ἰβΔηΚϑρ νης, [ῸΓ 5ἴβ ρσγε- 
δετυδίίου οὐ [δεῖν Ἰουγηογ. [{πνν}}} θ6 ποιορὰ 
(ὰδῖ 811 (6 πυμπλθοῖβ ἤσγα ἃγα στα] ρὶε5 οὗ 
νεῖν, ἀγα εχργεβϑῖνα οὐ [86 ὉΠΙῪ δηά 
ςομηρ οἴθηοβ5 οὗ ϑγαοὶ. ὙΤῈ πυτθοῦ 77 ἴῃ 
ΕΖΥΔ Υἱὶὶ. 15 ἀοὐ5 ποῖ δοοοστά στ {Π|5. 
Βογίπεοδι τεραγάβ ἃ ἃ5 [86 ἱἰη(δηβιποδίίοη 
(" ἀϊα δίασίκα ϑδιεϊξεγυηρ ἢ οὗ [δ6 ὨυΠΊΕΣ 
δευεη. 

67. απ δὲν δοπομγεά, (Θ΄ .}1 1.. ἴῃς Ῥεγ- 
δίδῃ οὔἶῆοϊαἶ8 ἰυ5ῖ τηθηςίοη ΤΙε ποσὰ 
“ βΒίενγδγς," οἰκονόμοι, ΔΏΞΨΜΨΟΙΒ ἴο (6 διοί- 
κηται οὗ ἴῃς ΓΧΧ, δἱ ΕΖγδ υἱϊῖ. 26, βοτὰ [ἢ 6 
οὐ ρῖμαὶ νοσὰ 8 τεηάεσγοά “ Ἰδυϊοηδηίβ. 
Ἀσδιιδ8 ὈΓΟΡΟΙΥ ὐδηβίδίεοα ἰὸ ΌὈΥ «αἰγᾶρε: 
χοχαιτ. 

68. δοευ ευὐδεη, Ὅ. ἘΖΙΔ ἰχ. 1 “64. 
Βεΐνεθη [ἢ15 σεῦϑα δηὰ ἴἢ6 ἰδϑὲ δὴ ἰηΐοσνυδὶ 
τηυϑβῖ ὃς ρἰδοοά, Εσοπὶ ΕΖΔ Υυἱῖ. 9 νὰ ἰδ 
(δῖ [Π6Υ τεδοδεά [ογυϑαΐοι οὐ ἴπ6 ἤγϑίὶ ΟδΥῪ 
οὗ [86 ΠᾺΒ του (]0]γ--Αὐ.) ; δηά ἔτοπι 
ἘΖτᾶ χ. 9, [δδὲ [86 τηθοϊηρς οὐ [86 5υδ]εςῖ 
ΠΟῪ ἰηἰτοδυςοα νᾶ Βοϊἃ οἡ [ῃς {ννεης οι 
δὺ οὗ τὰΘο ηἰπτ τοηῖδ (Ομ ίβϊευ, ΞΞ Νον.- 
ες). Ηδῶος ϑοιμοίμίηρ ||Κὸ ἔοι τῃοηΐἢ8 

Ι. ΕΒΏΚΑ5. ΜΠ. [ν. 66----]. 

71 Απὰ 458 βοοῃ 48 1 διδλὰ ἢελγά 8.6. 457: 
{8686 (δίηρβ, 1 τεηξ τὴγ οἰ ΙΒ 8, δηά 
τῆς ΠΟΙ ραγπιθηΐ, δπὰ ρυ]εά ΟΕ τἢε 
μιδῖγ ἴοπι οὔ τὴν πολά δά δεαγά, δηά 
8Δϊ πὲ ἀοννηῃ 814 δηὰ νεῖγ Βεᾶνγ. 

72 ὅο 411} {πεγ. τῆλ νγεγε τἤεη 
τηονϑα δὲ τς νογά' οὗ τὶς 1,ογὰ σοά 
οὔ Ιβγδεὶ 4586 δ]εἀ ὑηΐοι της, 8151 1 
τηουγηθα ἔογ τῆς, ἰηἰφαῖγ - δυὰς 1 82ῖ 
8111} 61] οὐ Ἠδᾶν: 688 111} ἢ ἐνεηίηρ 
βδογιῆςε. 

2 ΤΒδη τβίηρ ὺρ οι (ἢς λϑι 
τ] ΠΥ οΟἸοῖμεβ δηὰ τῃς ΠΟΙ ραγ- 
τηεηξ τεηῖ, ἀπ δον ηρ ΓΥ κπα68, 
Δη4 5ἰγεζςϊηρ ἔογἢ πν Παπάβ8 υηΐϊο 
τἢε [μογά, ᾿ 

74. 1 814, Ο Τιοτά, 1 πὶ οοη- 
ἰουηάεά δηἀ λβῃδιηδά Ὀοΐογε (ἢγ δος : 

75 ΕοΓ οΟὔγ 5ϊη8 ἴδε πὰ ΕΙΡΙΙεἀ 1 Οτν ἄκαον 
δῦονα οὔ Πεδάβ, δῃά ουζγ. ἱρ πογᾶῃςβϑ 
ἢανε γθδο θα υρ υηΐο Πεᾶνεη. 

6 ἔογ Ἔνεσ βίπςε ἴῃς τἰπχε οὗ οὐυγ 
λτθεῖβ χα ἔσὺε δέεη Δ ὰ Ἄγε ἴῃ ργελῖ 
81π, ἔνθ υπῖο {ἢ }8 ἀδγ. 
7 Διά ἴογ οὺγ 81ηὴ8 πὰ οὔ 

ἔτ μεθ ψὰ ἢ οὖν Ὀγεΐῃγεη δηά 
οὔ Κίηρβ δῃὰ οὔγ ῥγίεϑδίβ ψεῦε ρίνε 
ὉΡ υπῖο ἴῃς Κίηρβ οὗ τῆς δαγίῃ, ἴο τῃ68 

τὶ 6, ϑυρροδβοά. ἴο μᾶνα οἰδρβεὰά. Ὠυσγίης 
{Π|9. ἱηΐεσναὶ, 45 ϑίδῃϊευ. βυρρεϑῖβ (" [οὐν 158 
δυγοῖ, [μος χἸῖν.),. ἔθεσε ψουϊὰ δανα ὈΘοΏ 
Ἐἰπλὸ ἴοσ ἴ[ῃς χοϑιἀθηΐβ ἰη Ῥαϊθϑιίϊηθ ἴο Ὀδθοοτς 
δοαυδίηζοά. “186 “ςφορίεβ οὗ 186 [0 
Ὀγουρῃῖ͵ τοηλ Ομδ] ρα ὉγΥ ΕΖγδ δηὰ [18 ζ01- 
Ἰονεῖβ. Ηδθηςο [ἢ 6 5 Σ τ Ὠιοἷ ἀγοβα. 

69. Ξογρεία.} ΟἼὙΠς ἰηϑογίοη οἵ [δὶ5 
Ὡδτὴδ δηοηζ. ἴμοϑα οὗ ἴς (ὐδῃδδη 58: Τοθ8 
δῆσον", 83 61.155 Οὔϑοσυοβ, [86 ἴ οχῖοηϊ ἴο 
ὙὨοἢ ἃ τηϊχίυσο οὗ τᾶοθ8 δὰ Ὀδθθῆ ψοϊῃρᾷ ΟὨ. 

71. μι ρά Ὃ» ὦ. ἈἘ. ποῦοος [ἰδὲ 
ΜἘ116 βηανίης [δα μοδὰ νν88 ἃ ςοπγήοῃ 5Ξίρῃ οὗ 
ταουτηἶης διηῆοηρς Οτσίεηϊδὶς (]οῦ 1. 2ο; ἴδσ. 
Υ]. 29, ὅζο.), δ οκίηρ ΟἹ [16 Βαὶγ νγὰ5 υῃ- 
υϑ04]. Βογίποδι, Βούουοσ, οοϊρασοθ [ἢ6 
ςοπάμυςξ οὗ Νεδεηνδῃ (Νοὶι, ΧΙ, 25). 

72. 1:δ..}1 Ιἴ πουϊὰ ἀρρεὰσγ ἴδδὶ (Π6 
ἘΠΡ ἰσἢ ἰτληϑίδίοσ σοδὰ τότε δεγε, Ὀυξ [86 
νοκὶ ἰοχὶ (45 νν6}} 85 (πε ΑἸ ἀΐηθ) Β45 ποτέ, "' 28 
ΤΑΔΗΥ͂ 5ΟΟΥΟΥ 85 ΤΕ͵, ὅτ. 

᾿ 

ἐδὲ ευεπὶηρ “αεγύβεε.) Αοτηρατε ἴῃς σοῆ- 
ἄυςὶ οὗ ΕἸ Δ! οὐ Μουηΐ Οδστοεὶ, σ Κίηρξβ 
ΧΥ͂Ι. 26. 

76. οἱ» “νω, 9.) Ἐ. ΔΡΌΥ Τομλρασοβ ΡΒ. 



Δ 4). 

γ. η8-ο0.} 

δυγογὰ, δηὰ το Τσδρινγ, Δ4Πη4 ἰοῦ ἃ 
ΡΓΕΥ͂ τυ 5ῃδηης, υπίο Ἐ818 ἄδγ. 
8 Απά πον ἰῃ βοιὴς πιεᾶϑιιγε πδίἢ 

ἸΛΕΙΟΥ͂ θεεῃ βῃονεὰ υὑηϑοὸ υἱ ΤΟΙ] 
{πες, Ο ΤΙ ογά, τπδὲ τμεγε 8βουϊὰ ὃς 
Ἰείζ υ5 ἃ τοοῖ δηἀ ἃ πᾶτης ἴῃ ἴδε ρἷδλεος 
οἵ τὴγ δῆς Ἢ 

τὸ Ἀπὸ ἴο ἐπ τές ὉΠῖΟ 8 4 Τρ 
ἰῃ τς Βουβε οὗ τῆς Τιογά ουὖγ Οοά, 
Δηά ἴο ρῖὶνε υ ' [οὐ ἴῃ τῆς εἰπιε οὗ 
Οὔ β8ογνιτιάο. 

80 Υεδ, ἤθη χε ψεγε ἰῃ θοπάδρε, 
ψὸ ψογα ποῖ ἔογβάκεῃ οὗ οὖγ [ οσχὰ : 
δυς ες πιδλάς υ8 ρτδοίουβ δεΐογς τῆς 
τὰς ἡ οὗ Ῥεγβίδ, 8ο τῆλε {ΠῈῪ ρᾶνε 8 

Ἢ Ὗελ, δηά δΒοπουγεά τῆς τεπιρὶς 
οἔουν Γ,ογά, δηὰ γαδίβϑεά τρ {πε ἀε8ο- 
ἰλῖε δίοη, παῖ {ΠΕ πᾶνε σίνεῃ τι ἃ 
διΓα Δ ΐηρ ἰη [ἐστε δηά ᾿Ααδ γαίῃ 

82 Απά πον, Ο ἴ,ογά, τυῆδῖ 5841} 
ἵν 8ΆΥ.. Ββανίηρ 1686 τΠ]ηρ8 ἡ ἴοσ νγὲ 
᾿νε ἘΓΔΠϑρτοββεα [ΠΥ ΠΟΙ] ΠΠΔη ἀπε 8. 
ὙΠ ΙΟΙ ἴδοι ρανοβί ὉΥ͂ (ῃς ἢδηά οὗ ΤΥ 
δεγνυδηΐβ [6 ργορῃοῖβ, ΒΑγίπρ, 

82 ΤΠδῖ τῆς ἰληά, τ Ὡς ἢ γε ΘητΕΥ 
ἱπίο ἴο 88 ἍΠ Βογίίδρε, 18 ἃ 
ἰληὰ ρμο]]υΐξεά τὰ τῆς ρο]υτίοη8 οὗ 

Ι., ΕΘΌΏΚΑΞΒ. νΠΠ]. 

ἴῃς βίΓΑΠρΈΓΒ οὐἉ ἴῃε ἰδηά, πὰ ἘμεΥ 8. Ο. 47. 
δανε Ἀ]]εἀ τὸ ψ ἢ ἘΠ εὶγ πῃ ο]εδπη 88. 

84 ὙΠδεγείογαε πον 8041} γε ποῖ 
)οἷη γουγ ἀδιιρῃζοῖβ πηῖο ΤΠ ΕῚΓ- ΒΟΉ 8, 
ΠΕΙΊΠογ 5881} γα τὰκ τπεὶγ ἀδυρ ἢζοτβ 
᾿Πἴο γόοι 80η8. 

8ς Μογεονεσ γε 8121} πενεῖ βεὲξκ 
ἴο πᾶνε ρεᾶος στε τπεπὶ, {πα γε 
ΙΏΔΥ δὲ 5ἴΟΠρ, ἀπά ελὲ τς ροοά 
τη ρ5 οὗἩ τδς ἰληά, δη4 τμδὲ γε ΠΊΔΥ 
ἰεανε {πε ἱπβεγίζαπος οἵ (πε ἰδπὰ υηΐο 
γουγ ΤΠ] ἄγη ἔοσ Ἔνογιηογα. 

86 Απά ἃ]] ἐδιδὶ ἰ8 θε (8 ]}εῇ 15 ἀοης 
ὉΠΙῸ υ8 ἔογ οὔὖγ τίςϊκεὰ ὑοῦ κ8 δηὰ 
δτολί 5118 : ἔογ βου, Ο ,ογά, ἀϊάϑι 
ΤΏΔίκα ΟΟΓ 51η8 ᾿ἰρῃῖ, 

87 Απά ἀϊάβε ρίνε υπἴο υ ϑ0ςἢ ἃ 
τοοῖ : δυῖ ννὲ ἢᾶνα τυγηοἀ θδοῖς λρδῖπ 
ἴο ᾿ΓΆΠΒρΡΤΕ88 ΠΥ ἴδνν, ἀπά τὸ τηἰηρὶς 
Οὐγϑεῖνοβ τ ἢ τῆς ἀπο] Θληπεβ88 οὗ τπς 
πδῖοηβ οὗ τῆς ἸΔηά, 

88 ' Μὶρμεβὲ ποῖ ποὺ ὈῈ ΔΩΡΙΥ͂ 

όι 

δον, 8. 

ὙΥ ἢ τιβ τὸ ἀΘβΙΓΟΥ͂ υ8, {1} τπου Πδάϑε ὥς Ὁ 
ἰεῖξς υ8 πεῖῖμεγ γοοῖ, βεε, Ποσ πδηὶε ἢ 

89 Ο Ιιοτὰ οἵ ἴβγδεὶ, του δγῖ 
ἔγιυε : ἔογ ψε δγε ἰεΐξ ἃ γοοῖ {}}}8 ἀδγ. 

90 ΒεμδοΪά,, πονν ἅγὲ ψε δείοσε [ἢες 
ἷπ οὖν ἱπίᾳυϊτῖς8, ἔογ νγὲ σδηποῖ βίδηά 

ΣΧΧΥΠΙ, 4, “της ἰηϊαυ 5 ἅτ 5ῸΠΕ ΟΥ̓Σ 
τοῖὶης μοδα.᾽ 

68. ἐπ “ογιο γιδασμγε.} κατὰ ποσόν τι. Βυϊῖ 
Τίδος. δῃὰ Ἐν. ὑσγεῖεσ ἴο δοοοηζυδῖο ἰξ κατὰ 
πόσον τι, “ἴῃ ΠΟῪ στοαῖ ἃ πηδᾶϑιγο "ἢ 

ὦ γοοΐ.] ἴῃ ἘΖτὰ ἴχ, 8 ἴδε ἷνθ 
ἹΩΣΏΡΒΟΣ 15 ι5εὲ οὗ “4 μα] ἴῃ ἢ]5 ΒΟΙΪΥ͂ 
ἈΝΑ ΟΡ. Εςο]εβ. χὶ! τὶ ; 188]. χχίϊ, 22. 

(ϊηκ5 (μαὶ ὈΥ “ ΒΟΙΪΥ ρῥἷδος ᾽ 15 πηοδηΐ “ ἢ15 
ΒΟΙ) ἰληὰ ;᾽ Εἰδῖ ἰ5, “16 Ἰληὰ οὗ [δγδεὶ,᾽ σοτὰ- 
ῥασηρ Ζεςΐ. ᾿ϊ. 12. Βιυΐῖ 5υγεῖὶγ (ἢ ῥγεϑϑης 
ραϑδασο δῆοιννβ ἴδ Τεηρὶς ἴο ὃς τείειτεά ἴο. 
ομΡ. 5. χχίν. 3, χχνΐ, 9. 

79. 29. εἴυε ὦ 7004.) ΤὮς τννογάβ ἰπ (δ 
Οτεοκ τὰ τεηδετεά τὲ ἴπ6 ϑᾶπηδ ἃ5 8.6 
τεηάεγοά ἴῃ ἴπ6 ποχί γοσϑα “' 80 ἴῃδΐ {ΠΟῪ γάᾶνε 
Ὁ5 Ἰοοῖ ἢ" δοῦναι ἡμῖν τροφήν. ὙΒε ἰΑἴζεῦ 
του] ῥσγοῦδοΥ ὃς αἰϊεγεά ἴη [6 ἘΠ Ρ 188 ἴὸ 
οοἰηςϊ δ ὙΠ} [86 οἴμοσ. Οομῃρ. ΕΖΙὰ ἰχ. 9, 
ποτε ἴῃς ΠΧΧ. 825 ζωοποίησιν, “ φυϊοκοη- 
ἕηγ," οἵ “ Κοορίηςρ αἰϊνε. 

88. 1δα1.1 ΤΈΒ οσγὰ δδου]ὰ Ὀ6 Ομ εὰ ; 
ὅτι Ὀεΐηρ [π6 υδυ8] τλδτῖς οἵ ἃ φυοϊδέϊοη. ΕῸΓΣ 
ἴδε ξοΏΟΤΔΙ ἕοττι οὗ [86 τείδσγεμος ἴο ἴδε ἰανν 
οἵ Μοθϑεβ (8ῆο ρασίουΐαν ἰεχί θείης ᾳυοϊεά, 
δαὶ (δὲ δεῆβε οὗ βαύθσαὶ), 8δὲεὲ ἈδΘυββ᾽β ποῖδ. 

Ι͂ἡ ἴδ ποχῖ γοῦϑε ἴδβογο 15 ἃ σοΐδσεηςς ἴο οαυξ, 
Ὑ]}, α “44. 

86. έκεε, ('..1 ἴῃ ἘΖΓΔ 1Χ. 12 5111} τῦοσθ 
δΙΓΟΙΣΙΥ, ΠΟΥ δεοῖς ἔποὶγ ρβεᾶοθ ΟΥΓἠ [μοῖρ 
Ννὰ ἢ ἀπε} Α58 Βεσίμεδυ. ροϊηϊβ ο 
ἴδ γῥγοδιθιτίοη ἴῃ Τουῖ, χχὶϊ!, 6 νγδβ ᾿ἰταϊξ 
ἴο δοοκίηῃς [86 ρεᾶςς δῃά ρῥγοβρεσίυγ οὗ ἴδ 
Ἀπιποηϊοβ δαπὰ Μοδῦϊοβ. ἴω συ". 7 “ὁ. (6. 
Ρεορὶς σεῦ αἰ ΕὟ ςοπηπιδηάεά ποῦ ἴο 
δΌμοσς ἴς ΕΒαοπιίς οὐ (ὃς Εεγρδη, ἴοσ 
τολϑοηϑ ἔπεσα ρίνθη ; δοῖἢ νν ΒΙοἢ ΠΕῸΡ δε Δ͵ΟῚ 
ἱποϊυδοά ἰπ 16 ἰδὲ δῦουθ, Ὁ. ό69φ. ᾿ὑΖζᾷ, ἴῃ 
18 26] ἴοσ {86 ἶανν, δὰ δ᾽] ονσοὰ δἰ πιβοὶ ἢ ἴο. 
Ὀε οαγγῖθά ὄυθη Ὀεγοηὰ ἴδε 5δἰσχὶςϊ Ἰἰεϊΐεσ οὗ ἱξ. 

86. 4 ε »"αἦε... ἐρδέ.71ὺ ὭὯγτ. ἘΒ15561} οσ- 
Ρἰαΐῃβ [15 85 “ ἀϊάδι ᾿ζδΐθη υ5 οἵ; ὃυυϊ ἴ 
βδουϊὰ σγδῖβοσ Ὀς, “ ἀϊάϑξ ρυηΐδὶι 1655 [δη {ΠΕ 
ἀεβεινεὰ." 80 ὍΔ], γ8ὸ ςομηρασεβ ΕΖ 
ἾΧ, 13. 

᾿ 88. Πρ διε ποὶ ἐδοω, 45 ..7 80 ἴῃ ἴδα 
Οεμονὰ Νεγείοη. Βυΐῖ ἴδοσγὸ ̓ἀλῆμαν ὯΟ ἡγτονν 
ἴοσ 50 ὐδηϑίδιηρ οὐχὶ ὠργίσθης ἡμῖν, “ἴδου 
Ὀεςδγηεδῖ ἢοΐ δηρτΥ ἢ 5," [86 τελάϊησ οὗ 
ἴδε Ναῖ. δηὰ ΑἸ]άϊηο. 

89. ἐγε.} ἀληθινός, ΜΠΪΟΙ ΠΕΙῈ ἌΡΡΘΆΓΒ ἴο 
θὲ υδεὰ ἰπ ἴδε ϑεῦδε Οὗ ἀληθής, τεγάκ, ΤΈΘ 



ό2 Ι. ΕΒΌΒΑΒ. ΝΠΠ1.. ΙΧ. 

Β. 6.457. ΔΠΥ͂ ἰΟΠΡΈΓ ὉΥ τοάϑοη οὗ δεβο τῃϊηρβ 

“ Ἐχτα το. 
Σ. 

Ὀείογε τπεε. 
ΟΙ "Αμπὰ 85 Εβάγαβ ἴῃ ἢΐ8 ὑγάυεγ 

τηλὰθ ἢἷ8 ςοηΐεβδίοη, ψεερίηρ, δηά 
ἰγίῃρ; δῖ ἀροη τῆς ργουπά δείογε τὴς 
τερὶε, τογε ραϊπεγεὰ υηῖο Πίπη 
ἴτοτῃ μη ἃ ΨΟΙῪ στοαῖ στα]τὶ- 
τυάς οἵ πηεῃ δηἀ τνοΐλδη δηά οι] άγεη : 
ἴον ἴδεγα ννῶᾶ8 ριοδῖ ὑεερίηρ ΔΙΊΟΠΡ; 
τῆς πιυϊθτυάε. 

92 ΤΒεη Ϊεςσβοηΐίαθ [Π6 βοὴ οὗ 
]εεἴυ5, οπε οὗ τῆς 8οη8 οὗ 1Ξγδεΐ, δ δά 
ουΐ, δΔηάἀ 8114, Ο Ἐπάγαβ, νψὲ ἤἢᾶνε 
δἰ πηδα δραίηβὶ (ἢε 1, ογά (σοά, νγε μανε 
ΤηλΙτΙ δα βίγδηρε νοηλθη οὗ τΠ 6 πδίοηβ 
οὗ τῆς ἰλῃά, δηά πον 18 4}} [βγδεῖ 
Ι αἰοῖ. 

93 [εἰ 8 πηᾶκε δὴ οδίῃ ἴο [6 
, ΤἸιοτὰ, τιᾶῖ γα νν}}} ρυῖ νὰν 411 οἱιγ 

νγῖνεϑ. ΜΠ] ἢ γε ἢᾶνςε τάΐεη οὗ ἴδε 
Ποδίμεη, τυΐτἢ τπεὶγ σὨι]άγεη, 

[ν. 91--ἹἸ. 

94 [εἰ κε 48 τῆου Παβὲ ἀεογεεα, δηὰ Β. σις 
8ἃ5 ΠΊΔΗΥ 88 ἀο Οὔεγ {δε ἰλὺν οὔ ἢ 1 ογά. 

95 Ατῖβε, δπά ρυῖ ἴῃ Ἵχεουζίοι : 
ἔογ ἴο τῆξδε ἀοτῇ τ 8 πιδῖζοῦ δρρεγίδίῃ, 
Δι γνγὲ νἢ}} θὲ ἢ τῆεε : ἀο νλ]}- 
ΔΗ]. 

οὔ ὅὃο ᾿βάγαβ ἄγοβϑε, ἀπά ἴοοΐκ δῃ 
οδίἢ οὗ τς ςἢϊεξ οὗ [δε ῥγιεϑδῖβ. απὰ 
ον τ65 ! οὗ 1] [5γδο] ἴο ἀο δίϊεγ ἴἢ656 ! εν 
τπΐηρβ ; δἀπά :ὁ9 Π6Ὺ 5. ΑΓΕ. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΒΚ ΙΧ. 
4 Ἐπἶγας αττεενιῤῥείλ τὰ ῥα Ἄοῤᾷκ. τὸ 7ζεν 

ῥγονεῖσο ἴο ῥμξ στοὰ» ἐἦδέ εἴγαηρε τοῖσε:. 20 
Ζ.ε παγις απο πενεδεν οΥΓ λάτνε ἐλαξ οἷἐα 20. 
40 71ε ἄστυ 977 “ἴοτες ἐξ γεαα απά ἀκίαγεαϊ 
ὁξ οἵγε αἱ! ἐλ 2οορίσ. 49 ΤΆεν τυεξῥ, ἀπά ἀνέ 
2μέ ἐπ τεΐραὶ οὗ ἐλ ,εαεέ 47. 

ε ΗΕΝ Ἐβάγαβ τὶβϑίηρ ἔτοπη ἘΠ “ Ἐπ: 
Ἴ σουγέ οὗ 186 τειηρὶς νγεηὶ ἴο δ 

1ῃε Τσπδθεῦ οὗ Ϊολπδη ἴπ6 80η οὗ 
ἘΠ]: 4510, 

ΤΟΔΒΟηΪης, δοςογάϊηρ ἴο Ε., 5 (18: “ὙὍΒου, 
Ο Ι ογὰ, αὐτί (τὰς ἰπ (ΠΥ Ῥγουλῖ568 ; δηὰ ἴποσὸ- 
ἔοτε ἰξ 15 ἢοῖ δοσοσάϊηρ ἴο οὐνγ ψόσκ {παΐ τς 
8.6 511} Ιεἷ Σεπιδιηἰηρ δὲ 118 ἀδγ." 

91. ΕΖτὰ Χ. 1 0ᾳ. ὙΠΟΙΕ 4150 ἃ σπδηρὸ ἰ5 
τοδάς ἔγτοπι [ἢ ἤγϑξ ρούβοῃ ἴο (πε {πἰγά. Εον 
[06 σοποϊυδβίομβ 45 ἴο ἴπ6 δυϊδοσβῃϊρ ἴο Ὀ6 
ἡμολμίς ἔγοτῃ ἴῃς οἰγουπιϑίδηςο, 866 Ἀ.᾽5 ποία 

ΟΓο. 

εὐάγεη.] Τῆθ ποσὰ ἴῃ τῆς Οτεεῖ [8 
νεανίαι, “γουῃρ τηθη," δηᾶ ἴῃ ΕΖγὰᾷ χ, 1 (1 
τε Χ.) νεανίσκοι, [6 ψοτὰ υϑεὰ ἴῃ σ΄. 
80 ἂῦονθε. Τα (ογ8 “τρθη, ᾿ψοϊηθη, δηὰ 
ΟἸ]άσθη ἢ ρὸῸ 50 παίυγα!Υ ἰοροεῖμοσ, [πὲ (Π6 
Οτσθεκ ὑγδπϑίδίου τηυϑὲ πάνθ Πδὰ βοῖηο οὐ)εςὶ 
ἴῃ τορί δοίης ἴπ6 1λϑξ ΕΥ̓͂ “ γουηρ τηθη,᾽ εβ5ρε- 
ἸΔῚΥ 45 νεανίας οσουἹὰ δε ιιδοὰ οὗ οης πὸ 

ἸΟΡΕΣ νι βαῖ ψὰὲ 5ῃοι]ὰ 68}} γουηρ, 85 ὉΥ͂ 
Χοηορδοη οὗ Αζεϑιϊδυβ ἤθη 6 ολτης ἴο [6 
Τῦγοησ δἱ [6 ἀξὲ οὗ 4ο. ΤἝδ σγϑᾶϑοη ρουῃδρβ 
ἸΔΥ ἴῃ {86 πδίυτε οὗ [ἢς ἴορῖς ἀϊδουβ8εά, ννΒῖ ἢ 
ΜΟυ]ὰ οοησοσγῃ δάυ}]15 δίοῃσ. 

92. υεεῤοπία..}] ἴῃ Ἐχγα, ϑῃθοῃδηΐδῃ. Τῇ 
6615 (Ἰέηλου) Ὧ15 ΠΟΥ 185 (Π6 586 88 
ἰογβεῖυβ οὗἨ ἰχ. 27) (απὰ Ὀοῖ ἃγα 5οῃ58 οὗ 

ΕἸληι, ΕΖτὰ Χ. 2 δηὰ ἰῤ.), ἢθ μιδα ἢ π]561 σοη- 
Ὀλδοεϊεά οης οὗ ἔπε ἐογθ ἀάδη τηδγτίαροβ. 

"ΜΩΥΤΙοΔ.} ἴῃ ἴῃ6 Οτθεῖ, συνφκίσαμεν, 
46 ζομδυϊϊοα νΠἢ,᾿ ἃ 1655 Γεβροοί [Ὁ] ννογά. 

αηδ ποαὺ ἐε αἱ! 1εγαε] αἰ, 3.1 καὶ νῦν ἐστὶν 
ἐπάνω πᾶς Ἰσραήλ. Ἴδα τηλγρίη ρῖνεβ ἴδε 
αἰϊογηδίϊνε σεπάοτίηρ “15 οχαϊϊο. ΑΑπηὰ 
ἐπάνω 18 ἴΠ6 οτὰ τι5εἀ ἴη (6 ΧΧ. οὔ ἢ 6 
Ῥάββαροβ τείεγτεὰ ἴο, Ὠ οι. χχνὶ!. 13, ““δηὰ 
ἴδου 5841}: δ6 αὖονε ΟὨΪ, δηὰ ποὶ θϑηθδίῃ,᾽ 

δηὰ Βαγυς ἰϊ. ς. Βιιξ βυγεῖὶν 1.15 νγὰβ8 Ὡοΐῖ ἃ 
ταοπηθηΐ ἴο ἰαἷκ οὗ ἴδε οχαϊίδιίοη οὗ [ϑςγδεὶ. 
Ιῃ ΕΖγα χ. 2 ἰζ ἰ8 “"γεῖ ον ἴῃδ6γα 5 ΒορῈ ἴῃ 
15γ26] ςοποοηίηρ; [Π18 πίη," νυ ῃιοδ 15 ἃ 
Ρτγορσγίαϊς, Ὀυΐ ἀοεβ ποῖ μεὶρ ἴο οἰθᾶῦ 
Ργοβοηῖς ἰοχί. Α5 Ἐ. ροϊηῖβ ουἍξ ἴμαῖ βοιης 
Μϑ55. μᾶνὸ παντὸς ἴοτ πᾶς, [15 ταῖσι σουπῖο- 
Ὡδῆοο ἴΠ6 Ψυϊγαῖα τοδάϊηρ, εἰ πισῖς 9: σεβεγ 
ογιπεε Γαεὶ: “ δηὰ πον τὶ ἴμου οΥὐεσ 41] 
15τ86}. ὙΤῖβ ψου]ὰ ἄρτος ἢ πὸ ἴοῆς οὗ 
συ. 94, 95, δῃὰ νουϊὰ ΟἿΪΥ πεςεβδίϊαϊε (ἢ ς 
σἤδηχε οὗ ἐστὶν ἴο εἶ σύ. ἔνεη νου 8ΗΥ͂ 
σἤδηζο, τοδαϊης παντός, γε τηϊρσηξ ἱπίεγργεῖϊ 
ἴι “δηά ον 18 ἴθογο ΟἿΘ ΟΥ̓ 4}} [ϑγῶςὶ,Ὦ 
ψΒεῖθον (ἢς Δρρ οδίίοη ὕὈς6 ἴο ΕΖγα Οσ ἴο 
Οοά. ἀοπιρ. [6 ΕΧΧ. οἵ Νεῖ. νυ}. ς. 

98. Ζεὶ τῷ »ιαζε, εἢ ὙὍΤδε ννογαβ “ ἴὴ ἘῈ5 
ταδίζοσ  Ἅἅτο ᾿ψαπίηρ οἰἴΠογ δὲ [6 θεφξιπηϊην 
ΟΥΓ οηά οἵ {18 οἴάυβϑα, ἴο δῆβννοῦ ἴο [86 ἐν 
τούτῳ οἵ (6 Οτοοκ. ὙΠ6 Οεμονὰ Μεσγβίου 
[45 “ φοῃοεγηίηρ [ἢ 15. 

«υδὲόὸ ἐδεὶν εδίϊάγεπ.Ἶἢ Οἡ ἴδε νἱοΐοτγ ἴδυ8 
ξαϊπεὰ ἐονεσ ἴδ6 ηδΐυγα] δῇεσίοηβ οὗ {δες 
Ὑγ00]6 σΟΙΩΤΩΌΠΙΥ, 566 ἴῃ 6 τεηδσκβ οὗ [6δῃ 
ϑίΔ]6Υ, “ [εὐνίϑῃ ΟΒυτοῖ, [,εςῖ. χὶῖν. 

95. “4τπε, 6 Ὑμὰ δδγυρίηοθβ οὗ {π6 
Οὐκ ἰ8 ϑἰγκίηρ : ἀνάστα, ἐπιτέλε. ὙἘ8Β6 
ΔϑοθηθηοΥ 450 ἴῃ δϑβογί θεὰ ἴο ΕΖιᾶ,.--- 
Μ δὲ ΘΙΔΏΙΘΥ (8118. “ το7ῖβ δοκηον]οάχοα 50- 
ῬΓΟΙΊΔΟΥ οὗ ΕΖΓΔ᾽5 Ρουβοῦδὶ ἔοσος,"---οσοσὰβ 
1} (ἢς ἱἰηϊογρτγείδιίοη ρυΐ ὕροη ἴδε ἰδεῖ 
εἶαιυιϑε οὗ συ. 92. 

ΟΗΑΡΤΈΕΚ ΙΧ. 

ΎΒοΙς ψγὰ5 ἃ [οδηδη, σταη- 1, ἐξ έρι 
δοῃ οὗ ΕἸϊδϑδν (Νεὰ. χίϊ, το, 11}, γῇο νγᾶβ 



γ, 2--13.} 

ς. 2.Απὰά τεπιαϊποά δεῖς, δηὰ ἀϊά εαὲ 
ΚΡ ἢ πιελξ ποῖ ἀγπκ νγαΐεῖ, τηουγηΐπρ; 

ἰογ τῃ6 ρτοδῖ ἱπίφυ 65 οὗ δ τυ ]Ἱᾶ- 
(υ6ς. 
1 Απά τπεγα νγᾶ8 ἃ ριος]διἤδίοη 

ἴῃ 1} [ἐντὺ δηὰ Ϊ7εγυβαίεπι τὸ 8]} 
ἴπεπὶ (Πλὲ ψψεγε οὗ τῆς σδρενγ, τῆι 
{δεν 5βουϊά θὲ ραιμεγεά τορεῖμεῦ δὲ 
]ετιρδίεπι : 
4 Δηά τηδλὲ ψδβοβοάῦνεσ πιεξ ηοΐ 

ἴδετε στ δη τὸ οὐ τἄγες ἀλγϑβ. δο- 
οογάἀϊηρ 48 τς αἰάδιβ [δὲ ὕάγε τις 
δρροϊηϊαά, {ἘΠ 61ν σδίτ]ς 8Β οι] θὲ 8εἰζΖεά 
ἴο {86 υβς οὗ [δε τεπιρῖε, δηά ἢ ἰπηβο] 
ἰωϑῖ ουξ ἔγοῦχ τῃ6πὶ [Πλῖ ψεγε οὗ τῆς 

1. ἙΔΡΕΝ ΠΥ. 

ς Απά ἴὴ τῆγεε ἀδγ8 ψγεῖγε 411} {ΠῈῪ 
οἵ τε {τΠΡθὲ οὗ ΤἸυάλῃ ἀπά Βεη)δηχΐη 
αι βεγεὰ τορεῖμεγ δὲ [εγιβαὶεπὶ [ἢ ς 
τνεηθι ἢ ἀΔΥ οὗ [ῃ6 πΙητἢ τροπῇ. 
6 Απά α11} ἐδε πιυϊτυάε 84: ἰγεπι- 

δηρ ἱπ τε Ὀτοδά ςουτγὲ οὗ τῆς τεπιρὶε 
᾿δεοδυβε οὗ {δε ργεβεηῖξ ἔου] νγεδίβεγ. 

7 ὅδ0 ΕΞ ΓΔ8 Ἄγοβϑὲ Ὁρ, λη( 814 ιιπῖο 

μἰρῥερτίεϑε δὲ ἃ Ιαΐοσ ροτίοά ([δ., νυ. 22); δυΐ 
ἃ5 ἢἰ5 ϑοη [Διὰ νγᾶ8 μἰρ ἢ -Ὀγοϑῖ ἴῃ Β.Ο. 312 
(ϑες Ἀ.᾽5 ποῖα οὴ Νοῇ. χὶϊ, το), Βα οου]ὰ ποῖ, 
ὃγ ΔΏΥ ΤΟΔΘΟΏΔΌ]6 ολἱουϊαϊίοη, Ὀ6 [86 οἤς ΒΟΓῈ 
τεϊεττοά ἴο. 

8. γωπαΐϊπεα ἐδέετο} Οὐ, “Ἰοάρεὰ {δογο,᾽ 
αὑλισθεὶς ἐκεῖ. ὙΒΕ 1ΧΧ. οὗ ΕΖτγὰ χ. 6 845 
ἰδς σου τοδάϊηρ οὗ ἐπορεύθη τὑνῖοε Γὸ- 
Ῥεαϊεί, οὐ ψ ὩϊοΝ 966 Βουίποδιι δ ποῖ. Βιιΐ 
ἴδς ΑἸάϊης [25 ηὐλίσθη ἴδετε. 

4, «εὐἰδίι ἑαυο ογ' ἐόγεε 447..7] ἴῃ ἘΖτα χ. 8, 
ἸΏΟΓΕ ργοςίϑεϊγ, “' νυν Πΐη ἴἄγοο ἀδγ58. Α58 90 
οὶ ἃ τς υνᾶβ δ] ονγοὰ ἔοσγ ἴθ ρβεορῖς, 
πίκτενεν τε ἀςηξ, ἴο τεραῖς ἴο ἴπ6 σΔΡΙΔ], “ἴ 
5 οελτ,᾿ 5 ϑᾶγος γοιηδγκα, “ [πδί [Π6 ὨΠΊΌΕΓ 
αἴ ὼς [εὐνϊδιι ἱπμδοϊδηῖβ ἰὴ ἴμ6 σου ΠΟῪ τηυϑὲ 
ἰανὸ Ὀδεη 51|8}}.᾽ 

φεἰχεὼ 10 ἐδε τις οΥ 1δὲ 1ε»ιρ͵..}ὺ ΟΚ. ἀνιε- 
ρωθήσονται, ἴοτ ψΒΙοΝ ἰῃ ΕΖτὰ ἴμ6 τογὰ ἰ5 
ἀναθεματισθήσεται. ἘΠΊΒΟΥ τοτὰ τας πηδᾶῃ 
δορὶν (ὃς δεΐησ ἀσνοίοα, 82η “ΕἰηΖίεδυηρ 
ζταῖῃ Βεβίθη ἀ68 επιρε ν᾿ 85 Βογίβοδυ νογά 8 
ἅϑ δαῖ ἴἃς Ηεδτενν οὗ ΕΖγὰ χ. 8 ᾿ἱπιρ]168 οπηθ- 
ὕθηρ δἰτοῦρεν ἴΠδη (Π5, [μ6 δοῖιιδὶ ἀεβίγις- 
ἴοῃ οὗ ἴπ6 σδίτ]α οὐ οἴμοι Ῥγορεγῖγ. 866 
Θεβεηίαβ, “. Ὁ. ΟὝΤΙ, δηὰ Ἐ.5 ποίες οὔ [δε 
ἰετὶ (σθβοτ ἔἕοσ ΝΌΠΡ. χχυΐ!. 28 “94. τεδά 

ΧΧΥΪ, 28 “44.). 

«αἱ ο.] Νοῖ αηϊϑμεά, Ὀυὲ “δερατγαίοα 
βο ἴῃ οοηστεραίίοῃ " (ΕΖτα χ. 8); ἴμδῖ ἰ5, 
ὃς Ἀ. εχρίαΐηϑ ἵἰ, “ εχοοτηημιηϊολίεά, 

Ι. ΕΒΌΒ.ΑΞΒ. ΙΧ. 

{Βεῖι, Ὗε δᾶνε ἰτδληβργεβϑεά τῆς ἷδνγ 8.6. 
ἴῃ ΠΊΔΓΓΥΠΡ 8( Γηρα ῖνα8. ἘΠΟΓΘΟΥ 
ἴο ἱπογεᾶϑα ἴΠ6 581Πη8 οἵἉ [βγδεὶ. 

8 Απά ποὺ ὈΥ σςοηξεβϑίηρ ρῖνε 
ΒΊΟΥ υπίο τε [ογὰ Οοά οὗ ουὖς 
[Δ1} 6γ8, 

9 Απά 4Ἃο ἢῖ8 νν}]}], ἀπά β8εραγαδίε 
Οὐγβεῖνεβ ἔγοση τῆς δεδίβεη οὗ τς 
4, δῃὰ ἴτοτι (δε βίγδηρε ψοπΊθη. 
Ιο ἼΓΒεη οτεά τῆς ψβοΐε τλυε]- 

τυΐύε, δληὰ βαἱὰ στ} 4 ἰουά νοῖςε, 
Γὰκε 28 ἴδου Βαϑὲ βροΐεπ, 80 μψἹἱ}} 
νε ἀο. : 

11 Βυκίέογδϑηλιςἢ 48 τῆ ρεορὶε ὅγε 
ΤΏΔΗΥ. Δηὰ 1ξ 15 ἔοι] νγεδίδει, 80 τηδὲ 
ψε σληηοί βϊλη ψιτῃουΐ, δηὰ {ἢ18 15. 
ποῖ ἃ ψοΥΚ οὗ ἃ ἀΔΥ οἵ ἴνο, ϑ8εδίῃ 
ΟὟΓ 81Π ἰῃ ἴἢε86 {π|πηρ8 18 ϑργεᾶ 
ἔχ: 

12 ΤΠετείογε ἰδεῖ (πες γυ]εῖβ οὗ (ἢς 

. 457. 

τυ τάς ᾿5ΌΔγ, πὰ ἰδεῖ 41} {πθπὶ οὗ ον, 
ΟὟΓ δδιϊδίίομβ ἴδ ἢανα βίγδηρα 
ννῖνεβ σοπης δῖ ἴῃς [πῆς Δρροϊηϊεά, 

12 Αηὰ ἢ τῆσεπὶ τῆς τυ ]εῖβ δηά 

δ. πκἰη"δ »πομ ὁ. 866 ποΐδ ἀῦονυθ, οἡ ΥἹΐ. 
68. 

Θ. ἐδ ὀγοαδ εοεγὶ. Κορ. ν. 47, δῃηὰ 
Ὠοΐε. ΤΏ 5884π|6 οἷδοθ 18 ὩΡΡΑγ ΠΥ τηθδηῖ 
ἴῃ 2 Ἑἤγοῃ. χχῖίχ. 4 (ογα Ἀθυ58 οχρ δίῃ 
ἴϊ 88 “14 σταπάβ Ἴοουγ, ἀενδηῖ ἰὰ ἕδςδάς ἀὺυ 
ζεγρ]ς ἢ), δηὰ ΝΕ}. υἱῖ!. τ. Βεσγίβοδυ, οὐ {6 
Ἰδῖῖον ραβϑβϑᾶψεο, ἄγτεεβϑ ψίῖβ Ἀ. ἰη τηϊηκίηρ 
τιδὲ ἴη6 ὀρεῦ βϑρᾶος οσ οουτγί ἴῃ 4ιιεϑίϊοη ννᾶδ 
ποῖ ἱπητη δίοὶν ἰὴ ἔτοηϊ οὗ [ἢ6 [δ ρ]6 ΡογΟἢ, 
Ὀεΐνεοη ἰξ δηὰ [86 οδϑίεσῃ δουπάδλγγ, ὃυῖ 
Ὀαΐνγοοη ἴπδ Ἰαῖίοῦ δηά ἴδε νγδΐοσεραίε ἴῃ ἴΠ6 
ἴοννῃ νν 4115. 

72ομ] «υεαλδεν.} ἴῃ ἴῃ6 ηἰπί τηοηί, Οδίβίου, 
ΔΒΟΓΙΩΣ ἴο Ραγί οὗ οὖῦγ Νονθῦδοσ δηά 
Ὠδοοαλθοσ, [86 ΓΑΪΠΥ ϑοάβο νου], 48 4 συΪΘ, 
δᾶνε Ὀορυη. 866 Ἵδοιηβοηβ ΤΒο 1, δηὐ δηὰ 
(ὃς Βοοῖ;,᾽ Ρ. 91. 

10. ἐδε «υδοίε τιμάς.) Οὐ [818 ἀεδεϊϑίοη 
Ὀγ τῃε νοῖςα οὗ ἃ Ῥορυ δῦ 556 ]Υ, δὲ 
Θίδη!οΥ, ’ [εἐὐνίϑ Ομυγοῖ᾿ (ωμδὲ “μρ.) Ρ. 1τοδ). 
1: 18 ποιςοδῦϊα ἰμαῖ [μὲ ψοχὰ σοπάογοα “ ςοῆ- 
ἐτεραϊίοη ἴῃ ΕΖιὰ χ' 1 ἴἰβ ἰὴ (ὃς ΧΧ, 
ἐκκλησία. 

11. φογαφρη" μοῦ α9. 
ψιδηϊοά, ἴΠ6 Οτεεὶς 
οὗ ΕΖγὰ χ. 13. 

12. -ἰ4.γ.] Νοὶῖ ““ξἰδηά, 45 ἰη ἴδε πιδγρίη, 
δυῖ τοπιδίη ἰῃ [ογυβαίοπι, ἴο ἔουτη ΔΙΓΔΏΡΘ- 
ταθηΐβ ἴῸΓ ΚΑΓΤΥ ΩΡ ουξ ἴδε τεβοϊυϊίοη οὗ δα 
ΞΘΏΘΙΔΙ Δ556 1]. 

ΤΠοβο ψογαβ ἅτ ῃοΐ 
ἴῃς ἰῃ 16 δἰπηρίεσ ἔοστῃ 

4 αν οἷ, 
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Β.Ο. 
εἷς. 447. 

Ι. ΕΞ Ά ΔΑΒ. ΙΧ. 

Ἰυάρεβ οὗἁὨἁ Ἐνεγυ ρίλςς, 1] τὲ ἕυγῃ 
ΑὙΤΑΥ͂ ἴῆε τγᾶῖὶ οὗ τῆς ]μογὰ ἔτοπι τι 
ἴογ [815 πιδίζογ. 

14 ΤΏΘΩ ἰοπαίδδη τἢῈ 8οὸη οὗ 
ΑζΖδεὶ δά ΕζΖεςοῖδβ πε δοη οὗ ΤἼθο- 
ςλπυ8 Δοσογϊ ΡΥ τοοῖς 118 τηδεϊεγ 
Ὡροὴ ἔπε : ἀηὰ Μοβοϊϊδηλ πὰ 
1, εν Δηά δαδθδῖῆοιυβ ΒεΙρεά {πο πη. 

Ις Απά {πεν τιλῖ ψεζε οἵ τῆς σΔρ- 
ἐμ ἀϊἃ δοςογάϊηρ ἴο 811} [Π686 τΒῖηρ8. 
16 Απά Εβαάγαδβ ἴτε ργίεδε Ἵἤοβε 
υπηΐο ἷπιὶ τῆς ργηςῖραὶ πηδη οὗὨ {Ποῖγ 
ἔλα Ν᾽ 68, 411 ὉΓῚ πδηλς : ἂδπά ἰῃ {86 
ἤγβῖ ἀδΥ οὗ [ἢς τε} τοπτ [ΠΥ 88 
τορεῖδοῦ ἴο Ἔχδηλη6 [Π6 πχλίζοτΓ. 

[ν. 14-ἥἅὕ1.Ψ 

17 80 τδεῖγ σδυες τῃδί Πεϊὰ 8ῖ 
ννῖνεβ νγᾶ8 ὑγουρῆϊ ἴο δὴ ἐπά ἴῃ 
ἄγϑε ἀδν οὗ ἴῃς ἢγεῖ τροητῃ. 

18 Απά οὗ τἢς ρῥτγίεβίβ {παῖ τγεσὲ 
σοπῖς ἴορεῖπει, ἂδηὰ δμιδὰά βίγαῃρθ 
υίνεβ. ἴμεγε ψετε ἑουηὰ ; 

19 ΟΥ̓ εδε βοῃβ οὗ [εβϑὺ8 {με βοὴ οὗ 
]οβεάες, δηὰ ἢ]8 Ὀγεΐβγεη 
186 125, ἀπά ΕἸεαζαγ, δηά 
δηά 4 7οδάδηιιβ. 

86 

8 ὅ ἴΜδι- 80ι, 
ς Τοιὶ καῇ Τοηρυε, ας 

20 Απά {δε ρᾶνε {μεῖς μαπάβ ἴὸ ἐν, κω 
Ρυΐϊ ΔΥΆΥ τῆεῖγ ψίνεβ, ἀπά ἴὸ ΟΠῈΓ ἐπα, 
᾿γΔΠ|8 ἴο τηᾶκε τεοοηοεπιεπς ἰογ πα. 
(ΒΟΙ͂Γ “ ΕἸΓΓΟΓΒ. 

21 Απὰ οἵ τς βοῃ8 οὗ Επηπιοῦ ; 

δαῤ“αιϊίο.} ἘΔΙΒΟΓ, “' ϑε[ἘΠετηεης5,᾽" κατοι- 
κιῶν. ΤὮδ 54π|6 νοσά ἰ5 ἑουπά ἰὴ τ. 37 
Ὀεΐονν, ἔοσ “᾿πσεσὰ ἴῃ {δεῖν μα δι οῦς" (ἢ 
τηλτῷ. τολαϊηρ “Ὑ]}]2ρ65»), τείοσσίηρς ἴὸ ἴδ6 
ἀἰθογεηῖ βροίβ ουϊδίἀς [ογυβαίδι στ ογα [ἢ 6 
τεϊυγηῖηρ [εν μδὰ ἴδίκθεη Ὁρ {μεῖς δροάσ. 

δὲ ἐδε ἐέηιο αῤῥοὶπ!ε4.}] Οἷς, λαβόντες χρόνον, 
1ῖ ““τϑοείνίης ἃ {ἰπ|ὸ ;ἢ (μὲ '5, ΔρΡΡΑγΘΕγ, 
μβανίηρ ἃ ἔπιε ἀρροϊπιθα ἐμβθαὶ δΕΟΥΘΓΑΪΥ ἴοσ 
Ταλκίης ΔΥ ἀεοϊαταϊίοϑ υἱγεὰ. ΤῊ 8 
ψου]ὰ ἀρτοὸ τ ἢ ΕΖΓΑχ. 12, σῆογε ἈΠΟ Χ Χ, 
[45 ἐλθέτωσαν εἰς καιρούς, Ὀυξ [86 ἜΧρτεββίοη 
15. υηυδυΔ]. 

14. Τδεη “οπαίδαη, 49.}] ΑΒ ἴῃ ν. τό 1 5 
δαϊὰ (δὶ ἘΖΤᾺ οσἰοϑθα ἴδ6 πιοῦοῦβ οὗ ἴΠ6 
σους}, ἰξ ἰ5 Ὡοϊ οἷεδγ ψῖο [8686 ΡΟΓΞΟΏ8 
ἍΟΙΟ, οΥὁ ψν δῖ {Ππ|6 ΠΟΥ Ὠεαά ἴο δεῖ ἴῃ {Π6 
Τηλίϊεσ. Βυΐ ἘἈδιυ88 τοηογβ [Π6 ΡϑσΆ]]οεὶ 
οἶδυδο ἴῃ Εἶτα, “11 πευΐϊ αυθ Ϊοπαίδῃ... 
υἱ 5 ορροδέγεηϊ ἃ (οἷα ;᾽ δηά Νείεϊεσ, “"Νὺγ 

Ἰούδίβδη ...« βἰδηάδη ἀδρορθῃ δυΐ; δῃηὰ Ἀ. 
Αἰδο νψουϊὰ πιᾶκὸ 16 δεηῆβὲ ἴο δ6, [δὲ [ο56 
Βοῦθ τηοηϊοηεα Μογα [86 ΟἿΪΥ ὁ“ ὁρροηεηΐβ ἢ 
οἵ τῆς τηοδϑυσο. [{ ͵ἰβ ἀϊβῆουε ἴο σεοοηςὶ]ο 
τς Οτεεῖὶς οὗ [86 ρῥγϑϑθηϊ γρμα δι σὰ (δϊ5 
ΤΑΘΔΉΙΏΣ : Ἰωνάθας κιτ.λ. ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα. 
ἴῃ ΕΖ21Δ (σ. 15) ἴε ΓΧΧ. μ45 πλὴν Ἰωνάθαν 
κιτιλ. μετ᾽ ἐμοῦ περὶ τούτου͵ ΤΆ Δϑϑυηρίοη 
οἵ 1. ἢ. Μιςβδθ 15, [δας [Π6 ἔνο ἤγϑί πδιμοά 
ὙΟΓΟ σδοβθῃ ΟΥ̓ [86 ἀφ ἡτ 85 {ΠΕ Ὶγ γερσεβθη- 
ταιῖίνοβ ἴῃ [ῃ6 τηδίζοσ, δηά (ἢς οἴδοσβ Ὠογιϊηδι θα 
Ὀγ ΕΖΓΤΔ 85 596 5508 ΟΥἩ ἰοίηϊ ἀγυϊΐοσα 8 [Πότ 
(σρεθρυ βεῦσαν αὐτοῖς), 85, 48 Ε΄ τοιηδτκϑ, 
ὯΟ Δι ΠΟΥ Υ ἰη ἴδ ἴεχῖ, Κ᾿ 5 οὐνῃ οοῃο] υϑίοη 
δ, [δὲ ΕΖΓΑ δρροϊηϊθα [86 γε ζυ δῦ σοπηη 5ϑίοη 
(νυ. 16), Ὀυϊ ἴδαξ {Π6 ΡΕΓΒΟΩΒ πεῦὲ Ὡδηγοὰ 
πηάοτοοῖς (Π ἰδεῖς [ϊδουῖ τνα!ηρ ΟΣ ΔΩΥ 
διιο ἔογπιδὶ δρροϊηϊπλοηΐ}}] βοὴ δοῖλθ οὗ 
1Ποϑ86 ἱπιρὶ ]ςλῖοα δὰ θερυη ἴο οοπὶο ἴο [ετὺ- 
δλ)οιη, ἴο ἴδϊκα ἴῃ 6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΓΟ ΠΛ ΠΑΣῪ βίερϑ. 
1ευ αμΔ ϑαῤδαϊδεω.] ὙὍὙὈὲ Οδπονᾷ 

Ψεγβίου ἰδεῶν οὔἱ ἴ86 νοσὰβ “δηὰ [1,6Υ]}5 
Διοχεῖμεσ. Ομα Ῥδσβοῦ ἀϊοπε 8 ὑσγοῦ Ὁ] Υ 

ταοδηΐ, ϑαδθαΐδυβ, οὐ ϑμδυθείηαὶ, τὰς 1,ονϊε. 
80 ἴῃ ΕΖΙΑ Χ. τς; στ βεγο 4180 Τ βεοοδυδ, οἵ 
ὙὝΒοοσδηυβ, ρρεᾶσβ 45 Τ ΊΚυδῆ, 

16. ἐεπὲδ ποτ δ. Τ εΌεςΝ, δησυνοσίηρ ἴο ρατῖβ 
οὗ ουὐὐ οοδσιθοῦ δηὰ ἰδηυδιγ. τοῖα (δἰ 
ἴο ἴδε ἢγϑὲ ἀδὺ οὗ ἔπε ἤγϑῖ τηοπίβ (ΝΊβδη οσ 
ΑὈΪΌ) ψουϊὰ Ὀ6 ἔδγες τπηοηῖῃ5 (ποῖ ἔννο, 85 Ἀ. 
οὔ ΕΖΊΖὰ Χ. 17); ἃ βϑρᾶος οὗ {ἰπ|6ὲ ἢοΐ ἴοο Ἰοπς 
ἴον [6 πιδὴγ αἰ ῆσυς ᾳυοδοης ἴμΔΣ ψνουϊά 
δᾶνα ἴο 6 δειἰοά. 

17. ἐδαὶ δεῖ.) ΟΚ. τοὺς Αγ ῤψι γερὰ τὰ [ 
ΤΠ6 ἔοτος οὗ ἴδε οομρουηά δβδουϊὰ ὃε 
ῃοίοοά, ἱπιρὶ γίης (δδὲ {πο 8ιδά ϑοσμείμἴωρ 
ΟΥ̓ΟΣ δηὰ δῦονς ννϑδί ἴδε ἰὰνν Αἰονγεὰ ἐδοσε, 

18. 4δ.ὲ 4«υεγε εονιθ ἱορεῖδεγ.] ΤὨϊβ 15 ποῖ 
δοσυγαῖο, ἃ5 ἴα εἴλυϑε 15 ἴῃ ποιληδῖῖνο, 
οἱ ἐπισυναχθέντες (αῖ.. Βυῖ ἴλ6 ΑἸ]άϊηε 
[45 οἱ ἐπισυνεχθόντες, ὙἘΙΟΝ ΤΩΔῚ Ὀὲ δὴ 
αὐτοῦ οἰ οῦ [ῸΣ -έχοντες ΟΥ̓ -ελθόντες. ὙΠ6 
Οεμονα Νεσβίοῃ ἐγαηϑίδίοβ δοοογάϊης ἰο ἴδε 
ξουπιοῦ : Κ ΜΕ ἢ ΠΔα πηδιτοα βἴγδησεο πῖνε. 
ΤΟ Μυϊγαῖς 845 ρεγηιεῖὶ, “ τοῖχο ὑΡ" νἱϊ 
τς ΟἾΒΟΣ τϑλόνα ]Τυάκτηοηϊ θερίηβ δὲ διὸ 
δουδε οὗ α 

19.  ω'ὧΖῇὦ Τῆς ἴοσιμοσ πἰρδ- σε. ἴη 
ἘΖτΑχ. 18 [6 ἴουγ πᾶπιο5 ψΠΠ]Οἢ [Ό]]οῦν ἃσὲ : 
Μαδϑείδῃ, ΕἸθζεσ, [ατὶ, δά σεάδλι δ. Ὑδὲ 
ἀϊδοτγοηςο Ὀεΐχεεη ἰμ6 ἤγϑῖ Ππδπλ65 ἴῃ ΘΔ ο} [15 
18 ῬγΟΌΔΟΌΪ ἄυδ ἴο πιϊδίδκίηῃρ 2 ἔοσ 6 (ἢ 
Οτεοῖκ, Ο ον Θ). ὅεε " Ὠιεῖ, οἵ [δς ΒΙδὶςο; 
2.ὋὉ. ΤΤῆο ἱπίοσγοδδηρμο Οὗ 1 δηὰ Γ, δὰ οὔ δ 
δηὰ Δ ἰη ἴῃς το ἵἴογῃβ οὗ [6 ἰδϑὲ πδπγ6, ἃΣῈ 
ἶβο δΑΞΥ ἴο υρἀεγείδηά. 

40. γζανε ἐδεῖν δαπδ..} ΟἿ, ἐπέβαλον τὰς 
χεῖρας, ἃ Ῥγαϑε ΜΕΙΟΒ Ἰὼ “Ααἀά. δὰ Επι}." ἃ. 
14 ἰ5 ἀφῖν ΙΔΥ͂ πύρα τ ϑ Ξλῦ κῃ 
δηϑννοῖβ ἴο ἔδωκαν χεῖρα ἴῃ [6 ἙΕΖτα, 
ἐς {ΠΟΥ ρὑἱεάρεὰ ἐμειηεῖνες." 
ἐγ .}1] Ὑ86 πρλυρίηδὶ χοδαϊηρ “ Ρυτίβο;- 

οη "18 ἀυς ἴο ἴδε τεδλάϊηρ οὗ ἴ!ς ΑΙάϊῃο, 
ἁγνείας ἴοτ ἀγνοίας. 

41. Ἐρινμιεγ.) ἴῃ στα, ἰγατοος, Ηῖς βλτγ, 

“οι, ὑαν 



γ, 22---41.} 

80. Απδηΐδ8, ἀπά Ζβθάειιβ, δηὰ “7 Εδηεβ, 
᾿. “ ἀηὰ ΖΦ ϑαπιεῖιιβ, δηά 4. Ηίεγεεῖ, δηά 

μὰ ΠΟ 22 Απὰ οὗ τμε βοης οὔ ἢ ΡΒαίϑυτ; 
λ7μά. Ἐ]ΠΙομλ8.), Μλϑβίδβ, 58πι|λε], δπά Νὰ- 
᾿βιαθαα τδηδεὶ, δηά ὁ Ος4Ἂ]υ5. δηὰ “ΤΓ Δ]5323. 
ἐγκαιιά, 23 Απὰά οὗὨ τῆε [,εν]τ68 ; [οζαρδά, 
ὁ Σἰκεί, ΔηΠἃὰ 86 π)8, δηά “(ο] 1υ8, ψῆο ννᾶϑ 
“Χάεμα, ΓΔ]]εἀ 4 (Δ 1285, δηὰ 2 δίδει, δηά 
'Κεϊαὰ, 425, Δηά [οηΔ8. 
ἐς 24. ΟΥ̓ τῆς ΠΟΙ͂ 8ἰπροτβ; “ ΕἸ]6λ- 
ἐζω. 205.) ΒΔΟσ Γι. 
Με Ὡς ΟΥ̓ τῇς ροτίειβ ; δ} ]}υπ|03.9 δηά 
ἢἸώπ, γ ]θᾶποϑ. 
“Ξ---« 26 Οἔτδεη οὗ ἴβγδεϊ, οἵ τῆς βοῃβ 
"αι, οὔ" ῬΒοτγοβ ; " ΗΙεγτηδϑβ, δηἀ "ἘΔ 125, 

ἐκεῖ. " Αδαία. 

ακὶ ἴοϑο οὗ Ῥδαβδιυσ δηὰ Ηδγίπι, τόσο πλοη- 
ὕοηδά διποηρ 8.6 ῥτί 5 Ε} ἔΔπ11}|65 ἴῃ ΕΖγΑ 1ΐ. 
3)-19ς. Οοπρ. δον τ. 24. ὙΠ6 δου ΑΓ 

ἱηρ οὗ ΕΔη658 8 ἀυς ἴο ἃ πηϊϑρσγίηϊ οὗ ̓ Ηάνης 
Μάνης ἴῃ ἴδ 6 ΑἸάϊη6. ΤἼε Καῖ. 845 Μάνης. 

Αςοοσαϊηρ ἴο ἴδ τηλγρίηδὶ ποῖο, 1 δϑννοῦβ ἴο 
Ἡχτπὶ ἰὴ ΕΖτα χ, 21, Ὀυΐ [ἴ ΤΟΔΙΪῪ 15 411 [μδὶ 
ΤΟΠΙΔΙἢ5 ἴ ΔΏΘΥΕΓΙ ἴο ἴἴγοο Ὡ2Π|685 ἱπ Ε2ΓΔ; 
τα ΡΓΟΌΔΟΪΥ βϑοπλοί ίηρ 848 ὕδθῃ ἰοβδὲ ἔγτοῖὰ 

ἰεχῖ. 

22. Ῥδαισ. ἴῃ ΕΖτα, Ῥαββυγ. ἴῃ ν. 25 
ἅδογε, ΡῬμδϑβάσοη, Μορί οὗ (δ Ὡδπ1685 ἰὴ [ἢ 15 
γεῦϑα ἄρτος ἩΠῈ ἴποθε ἴῃ ΕΖγα, [Π6 ΟἿΪΥ ἴτπη- 
Ροτίδηϊ νυ δίοἢ5 Ὀείης ἰη [ἢ ἰΔϑσῖ ἴχο. Οςο- 
ἀεἰυ5, ᾿Ωκόδηλος (1ἴπ ΑἸά. ᾿Ωκίδηλος, δ ΠοΘ 
ἴδε ἴοσηι ἰὼ ἴ86 Α.Ὁ.) 15 ἰῃ ρίδος οὗ [οζαυδὰ: 
δηά Ταὶδα5 (5ο Αά.), Σαλόας, 15 ἴῃ οἷδε οὗ 

48. Τδδ 5ἰχ πδπιεβ οὔ 1,ενἱϊῖοϑ ἀστοὶ ψ1ἢ 
ἴβοδε ἴῃ ΕΖΓΤΆ Χ. 23; ἀνὰ αν (παῖ [οπ85, [ἢ 6 Ἰαϑῖ, 
5 ἴῃ ρίδος οὗ ΕἸ1Ίθζεσ. [ἢ “ Ὠἱϊςῖ. οἵ τῆς ΒΙΌΪς;᾽ 
ὑθύεῦ ΕΠΙΕΖΕΒ (ἰ. Ρ. 527, ΝΟ. 9) Β6 18 119" 
ὈΚΘΗΪ τείεττεά ἴο 48 ΕἸοδζυσυβ, ἔγτοπὶ ἴδε 
πΟχί ΤΕΓ56. 

24, Εἰραχωσι..7 ἴπ τε ΑἸάΐπο ᾿Ελιάζουφος, 
ἩΠΟΏΟΣ ΡΓΟΡΘΌΪ ἴδε ἔοστῃ ἴῃ ἴῃς Α. Κ΄., Φ θείης 
τελὴ ἃ5 ρ. [Ιὴ ἴδ6 δαῖ, ἰξ 15 ᾿Ελιάσιβος, δῃ- 
δποιηρ ἴο ΕΠΙΔΘΗ ἴῃ ΕΖτα. [{ ν}}} Ὀ6 
Βοϊίϊοε ἰδὲ Πέτα γε δᾶνα ἴἔνο ϑίρεσβ δηὰ 
ἴνο Ροσίευβ ἴο δβνγοῦ ἴο οὔθ ϑίησοῦ δηὰ [ἤΓΘΘ 
ΡΟΓΙΕΙΒ 'ῃ ΕΖγαβ. Ηδθηρε ἰἴ τῆ Ὀ6 σοηἾθο- 
ἴὐτοὰ [πὶ τἴη6 ἔου πδι68 οὐἹ ίηΔ }}ῦ ἀρτεθά, 
ἰᾷς ὕτ οὗ ΕΖτὰ μανίηρ βοῖ οοττιρίοά ἰηΐο 
Βαδοοδυγυβ. 

360. Ῥδογο:.ὴ ΜεπΕοηεά ἤτοι οὗ [6 οτάϊ- 
ΔΙ ἸΔΥ ῬΕΟΡΪθ, 45 ἄρονυς, γυ. 9. ΤῊ ΠΔΠ168 οὗ 
δὲς δετθῃ ἀδβοθ ΠΟΙ ρἰνθη ΠΟΑΥΣΙῪ ἄρτοο 
τὴ ἴμοϑὲ ἴῃ ΕΖΓΙΆ Χ. 25, ἴπ6 ἔοστα Ἐκ ἀ185 (ον 
ἰε:25) Ὀείης ἄυς ἴἰο Ἐδδίας ἴῃ 186 Αἰάϊης, 
ΤΙς ἀϊβέσεηος ἰβ ἴῃ Αϑιδίδϑ τερἰδοίης Μδ]- 

44».ε«.---- Κοί, 1. 

Ι. ΕΒΏΒΑΞΒ. ΙΧ, 65 

δηὰ Μεϊς ἷλ98, δηὰ " Μδείιβ, αηά Ε]Ἂᾶ- 
ΖΔΓ, πὰ 7 Α531|0148, πὰ Βαδηίδ3. ἘΣ 

27 ΟΥ̓δε βοη8 ΕἾΔ; Μδειῃδηΐδϑ, " “1͵α- 
Ζαςβιατίδβ, πὰ " Ηἰδγίεϊιβ, δηά Ηϊεγε- χα;. 
τ (ἢ, ἀπά 4“ Αβάϊδ3. ελίαα. 
8 Απά οἔ ἴδε 8ξοπ8 οὗ ὁΖαπιοῖῃ ; 5 7μμν 

ς Ἐ]ΠΙ4 445, 4 ΕἸ]8ἰπγι5, “ ΟἸΠοπίδ8, [41]-- 5 Ζαίεν. 
τοοῖῇῃ, δηὰ .7 ϑαρθβδῖιβ, ἀπά Ζ ϑαγάειιβ, 3 ξι- 

290 Οἱ τἢε 8οη8 οἵ Βεβαὶ ; [οἢδη- “ εἰα- 
πε68, ἃΔπη4 Απαπίδβ, αῃά 4 [οϑαθδά, ἀπά Φν κνα. 
ἐ Απηδιδεῖβ. πίαλ. 

40 ΟΥ̓ δε 8οη8 οὗ ὁ Μαπὶ ; ΟΪ- 2 πέρι 
τὴ 1.89 " Μδιηυςἢυ, " [οἀευ5, [25 δι18.. 2 Ζαδόας, 
9 [λϑδεὶ, ἀπά Ηἱεγεπιοῖῆ. ἡξεωρμῷ 

21 ᾿Απά οὗὨἉ πε 80η8 οἵ Αἀάϊ ; ἐ λικράκι- 
Νλδίδυβ, ἀπά Μοοβίδβ, [δουπιβ, ἀπά 

Β.(. 
εἰσ. 4:6. 

- 

» "2α}» 
9 ξςλραζ, 1 ΟΥ̓ δ λπιδα ἴῃ νοσ. 31, 32, 34, 34, ὅες ἘΖΓΆ 10. 20, 21, 39ώ, ὅσο! 

οἰαῃ. Βυῖ {186 1ΧΧ. εἶνεβ ᾿Ασαβία ἴογ [ἢς 
ἰαϊῖοσ πδπὶο ἴῃ Ε2Γδ. 

47. Εἰα.1 ἴῃ τ. 12, Εἴδλῃ. Ὑπὸ δὔβοησς 
οὔ Ηπδὶ »» ἰη ἴδε Αἰάϊηθ 18 ἢὩο ἀοιδὲ ἄυο ἴο 
(86 πεχὲ ψοσγὰ θεχίπηΐϊης ἢ} {παι Ἰεϊίοσ. Οὗ 
ι]5 80η5, ἴ86 πδπιθ8 οἵ ἔνθ ΟἿΪΥ ἅτε ψίνεη ἰη 
ἴα Α. Ν. (]οννίης τς ΑἸάϊπ6) 245 δραϊηϑί 
δῖχ ἴῃ ἘΖΙΔ Χ. 26: (δῖ ἰβ, Αδάϊδ8 (Αἱά, 
᾿Αηδίας, Ναῖ. Αἰδίας) δληβνεῖβ ἴο Αὐαϊ δηάὰ 
ΕΠΙΔ τοροῖπεσ. Βυῖ [ἴῃς δεῖ ἰοχί 45 Ποσδ 
αἶθο Ἰωαβδίος . . . καὶ Αἰδίας. ΑἸ]οννηρ ἴοτ 
[δὲ σοπιποη οοηδιδίοη οὗ Δ δηὰ Δ, ἴπῸ ἰδϑῖ 
ὨΔΙΘ ὈΓΟΡΕΙΙ͂Υ τεργεβοηῖβ ΕΔ ; 8ὸ ἴπδὲ [δε 
1518 ἀζγϑό. 

48. Ζα»:ο δ. Αδονς, τ. 12, ΠΕτα Β6 ἰ8 
οδ[οἀ Ζαίμιυϊ, ΟΥ̓́ [Π6 5ῖχ πᾶπιθ8 ψνὩ] ἢ [0]- 
Ιονν, Οἰδβοηΐ48 8 [π6 δαυϊναϊθης ἕογ Μαιδηίϊδῃ 
ἴῃ ΕΖτγΆ, δηά δαγάειιβ (Α]ά. Σαρδαῖος, Ὀυϊ Ναί. 
Ζεραλίας) ἴον ΑΖΪΖΆ. 

49. Βεδα  ν. 11. Ἐμὲ ἔουγί οὗἉ 5 50ῃ5, 
ΑτἸηδίμοὶθ, ἰ8 οδ θὰ ἱπ ΕΖτα χ' 28 Αἰἢ]δὶ. 
ΤΟ ἔοσῃι ἴῃ (δε Α. Υ.. 15 ἀυε ἴο [6 ΑἸ]άϊπα 
᾿Εμαθείς, Ναῖ, ᾿Αμαθίας. 

80. Μαη.. ἴῃ ν. 12, Βδηΐ, 88 ἰη Ε2ΓΆ. 
ΤΠῈ πᾶηηο5 οὗ 8 90ηὴ8 ἄρτθθ 5: δι δη 1 2}} 7 
Ὑὑ 11} ἴΠοϑ6 ἴῃ ἴῃ 6 ΡάΑγα}]6] 115σῖ, {6 ΟἾΪΥ δΡ- 
πεύξῃυ ὀχοερίίοη δοίης Οἰδηλ5 ἕοσ Μϑβῃυ}-» 

ΟἸΔΠ}118 { Θλαμόε) 18 ὈΓΟΘΔΌΪ [86 ]αΞῖ 
ἴνγο 50}140].5 οἵ ἴ6 Ηθῦσγονν παᾶπιο, ἢ ἃ 
Οτεοῖκ (ογηληδϊίοη δἀἀθά, ἴῃ υἱῖϊϊ. 44 τὸ 
μανα [πε βᾶτης πᾶπὶῈ ὑπάεγ ἴῃ6 ἔοττῃ Μοϑοὶ- 
Ἰδλήοῃ, ἀηὰ ἰῃ Ὁ. 14 ἀῦονε, Μοϑβο δι. Τα 
ἰλδῖ τιθηϊοηο, ἢ ομα οὗ “[.6 σους, σου 
ποῖ νν6}1 θ6 [86 ομα Βόσὲ πᾶτηθα, 

81, “444}.] ΤΏ ἡάτηο οὐ {{{Π6 σοΥΤΟΘΡΟ  ηρ 
ἴο 1818 ἰῇ Β.ΖΙΔ Χ, 30 ἰ5 ΡαΑΒα"- Μοῦ, οἡ 
ψ ϊοἢ 566 ἴΠ6 ηοΐδ ΟἹ ν. 11. Τ6 πᾶπιὸ Αὐάϊ 
8 ἰουηά ἴῃ [πὸ 1. 28, Ὀυΐϊ ποῖ ἴῃ ἴδ Ο. Τ. 
ΤΠ οογτοβροηάδηοσς Ὀδεΐνγοθη [6 οἰ ας ὨδηπΊ65 
νος ἕο] ]ονν, δηὰ ἴμοϑὲ ἴῃ ΕΖγα, Μ}}} δεβὲ 

Ε 



Ι. ΕΒ 45. ΙΣ, 

Ναιάυ.8. Δηὰ Μδιμδηΐδϑ, πὰ ϑεβιδεὶ, 
Βαΐπυυβ, Δηἀ ΜΜδῃδϑβ8εᾶ3. 
42 Απά οὗ [ἢε 8οῃ8 οὗ Απῃδϑ8: 

Ε]Ιομ489 ἀπά Αβε88, δῃὰ Μεὶςβίδβ, 
δηὰ ϑαῦθειβ, δηά δίιηοη (Ἰδοβδπιει. 

43 Απά οὗ ἴδῃς 8οη8 οὗ Αϑβοῃ; 
9 Αἰϊδπειυϑ, δηά “Μδι ίδβ, ἀπά " Βδη- 
ῃδὶλ9 ΕἸϊρμαϊδλῖ, δηά ΜΜλδηδββεβ, δηὰ 
ϑεμλεί, 

424 Απά οὗ ἴδε 8οῃ8 οὗ Μδλδεπὶ: 
Τετετηίαβ, Μοπιάϊβ, Οπιδεγιβ, 7ωεῖ, 

[ν. 232-36. 

ΜΜαθάδὶ, διὰ Ρε]ϊ25, ἀπά Αποβ, (ὐδγα- 
Ὀαβίοπ, ἀηὰ Επαβϑίθυβ, δηά Μάδπηηϊϊδ- 
πδίπλιϑ), Ε]1.88, Βδηηιβ, Ε14]}.. 
ϑδηχίβ, 86] επλλ8.), Νδι δηΐδβ : δηά οὗ 
16 8οὴ8 οὗ ΟΖοῖᾷ; δεβὶ8) Κ83Γ)}. ̓ 
ΑζΖϑεΐυβ, δαιηδῖυβ, Ζηβ, ο86- 
Ρδυ8. 

235 Απὰ οὗ τῇς 80η8 οἵ Εἴη); 
Μαζιτίαβ, Ζαρδάδίλβ, Ἐκεβ, 7[υεὶ, 
Βαμῃαδίδϑ. 

46 ΑΙΙ τπεβὲ Βαὰ ταίζεῃ βίγδηρε 

ἄΡΡοαΥ ὉΥ ἃ ΡαγΆΪ 161] [15ῖ, νὰ τἴὴ6 οΥογ 
δἰ ΒΕ οἰδηροά :-- 

Σ ἘΞΌΒΑΞΒ. ἙΖΕΑ Χ. 30. 

1. Ναδίῃιυ8, 1. Αάἄηδ. 
2. Μοορίβ88. 4. Μααϑεϊδῆ, 
34. Ἰ,δουηυ5,. 2. (Βεϊαὶ, 
4. Ναίάιυ. Βεηαὶϊδῃ. 
5. Μαιῃδηΐδβ, . Μακιδηΐδῆ, 
6. ϑεβίδεὶ. . Βεζαδῖϑεὶ, 

. Βαϊηυυβ. Βίπηυϊ, 
Μδηδββοβα. ΜαμδϑβΘὮ, 

ΟΥ̓ τδΒ6 αῦονο (1) ἀρροδῦβ ἴο 6 ΟἿΪΥ ἃ [ΓΔΠ5- 
ροπίοη, Να-αθ ἴον ᾽Αδενα (᾿Ἐδνὲ, Ναἴ.); (4) 15 

ὉΠ (Πς ἰλίίζεγ ρατὶ οὗ Βεπαίδῃ; (6) ἴῃ 
ἱκ6 ΤΏδηΠοΣ οὗ ΒοζΖδίθεὶ (Βεσελεήλ). (7) 
Βαϊπυυ 18 ἐχρίδίηθὰ ὈΥ Βανουΐ, (ς υΧΧ. 
ἔοστη οὗ Βίπηυ!. 

88. “πηπα..}] 80 ΑἹά.; ναϊ. Απδῆη. Τῆς 
Ὠληιο βίδηδ ἰη Ρίδος οὗ Ηδγίπὶ ἰῇ ΕΖΔ Χ. 11. 
Ιῃ νυν. 25 δῦουθβ, ἃ ῥσγίεϑί οὗ [Π]8 δπὶθ Ἄρρεδιβ 
ἴῃ τῆς ΑὌ Ν. 45 διε (Χαρμῶ; δυζ τῃ6 
Ἠατίπι μεγὲ γεξεσγεά ἴο 15 ῬγοῦδΌ!Υ [86 ΑΥα8 
οὖν. το ἀῦονθ. ΤῊδ Ὡδπ)6Ὲ Αγὸβ 185 υυδηϊίης 
ἴῃ “Ὠἱςοῖ. οὗ τῆς ΒΙ016.᾽ [ὃ νψουϊὰ ἴΔκε ἴοο 
ΤΌΠΟ βρᾶοὸ ἴο 8εὲ ουξ ἴῃ Ῥᾶσγδὶ οὶ 1518 ἴΠ6 
ῬΆΤΩΘ6Β οὗ ἴΠ6 ΤΊΟΓΟ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ἔδτ}}} 1.5. ΤΠῈ 
Βγϑῖ ἤνε Πδηη65 ἴῃ ἴπ6 ἴοχὶ δῆθεν ΓΑΙΣΙΥ ᾿νε ]} 
ἴο ἴπ6 ἤγβί ἔνε ἰῃ ΕΖΓΑ ; [δ Τεπγδι Πἰηρ ὨΔΙῚΘ 
(ΡτοΌΔΟΪΙΥ Τςογταρῖ), Οδοβδιηθυβ, Χοσαμαῖος, 
δ 811] πδί 158 Ἰοῆ ἴὴ ρίδος οὗ Βεηϊαηγῃ, Μδ]- 
Ἰυςἢ δηὰ ϑβογηδγίδι. 

88. “4:0;»».} ἴῃ ΕΖτα χ, 13, Ἠδϑῆυτη. ΤΏ6 
δλ 16 ΠΔΠῚΘ ΔΡΡΟΑΣ αἀἰσρσυϊδοά υηδογ [ἢ 6 
ἔοστη 1, οὐπδϑουῦυ5, ν. 44 Ὀεΐονν. 5:1Χ 80η5 θοῦ 
ΔΏΞΥΨΟΙ ἴο δούδη ἴῃ ΕΖΥβ. ῬὍῇο δεοοηά ΠᾶΠΊ6, 
ΑἸξδπουβ (Αλτζαναῖος), )248 ὈΓΟΌΔΟΪ 1οϑὲ 118 
ἴη10}ἃ] Ἰεῖῖοῦ »" ἔοπὶ ἴῃς Πδπὶθ ῥγδοθάϊης 
δηάϊης ἰπ [Πδὲ Ἰεῖεγ. Ηδθηῆςο ἰξ σογτοβροηάβ 
ἴο Μαίζεμδλι. Βαηπαίδ ἰ8 ΠΌπι ἴμ6 ΑἸάϊΐηο, 
Ὀυῖ τς Ναῖ. 845 Σαβανναῖος, ὨδᾶτοΣ ἴο Ζαδαά, 
ΎΤΒΕΓς [5 ποϊδίης ἴο δήβνοσ ἴο Τεγθηχίδ ἴῃ 
Ἐ2ΤΑ8 δῖ ; Ὀυξ 45 ποῖ ἰ8 οῃς οὗ {Π|8 ὨΔΙῺΘ 
δ (ες Βεδὰ οὗ [Πς ποχί ἔδυ ἶγ (υ. 34), σου 
δηγ βίην ἴο σοττγεβροηά ἴῃ ΕΖγα, ἴἴ 15 ργοδαῦϊθ 
[δὶ (86 τυοσὰ [ιᾶ5 ΟἿΪγ κοΐ ταϊβρίδς 

84. ασ"1.}] Α Μαπὶ ὯΔ5 Ὀδεη τηϑηξοησά 
αἰγεδάυ, νυ. 1οϑ. ὙΠΟ ἰ8 ἃ 5ιπ|ΐδν ἀρ] οαῖα 
ἐπ ΕΓΒ ἰἰδῖ, ἰῇ νοῦ ἔνο ΒαηἰἶὍ: ἌΡΡΘΑΥ ἃ5 

ἢοαάβ οἵ ἴδῃ !θα (Χ. 29, 34). Οὗ [δ6 Ἰἴοης 
115ῖ οὗ πδπιθβ οὗ 50η5 ζο]]οσίης, [ογοτδῃ ἢ 48 
ὈδοΏ δοοουηῖοα ἔου ἰη ἴπ6 ἰΔϑῖ ποῖθ ; ΟἸΏΔΟΤΙΒ 
5 ἔγοπι ἴῃ Α]ἀ. Ιωμάηρος ; Ῥο] 45 8 ἃ τηϊδίακο 
ἴον Ῥεάϊδβ (ΔΛ ἴοσ Δ), δῃϑυνοσίηρς ἴο Βεάοϊαϊ : 
Αποβ δηϑινεῖβ ἰο νδηΐδιι (Οὐουνία) ; Οδγᾶ- 
Ὀδαϑίοπ 18 ῬγΟΌΔΌΪΥ ἃ σοττιρίοη οἵ καὶ 'Ῥαα- 
σίων (ἴδε ἕοττῃ ἴῃ {πΠ6 Ν᾽ Δἴ.), καὶ δοίης τνδηϊοά 
δεΐοσε {Π|5 πᾶπλο; Επαϑίθυ5 δηὰ ΕἾ}12515 ΠΊΔΥ͂ 
Ὀς ἀμπρίϊςαὶα ἔοστηβ δηβυγεγίηρ ἴο ΕἸ] δβ! Ὁ. 
Μαγηηιϊδηδίπηιβ 15 ὈΪΔΙΠΪΥ ἃ ςογτυροη, [δ 
ΑἸαΐπς δανίης [Π6 βίγαηροσ ἔοστῃ Μαμνιμα- 
ταναΐμος, τεροδῖεά ἴῃ ἴ[π6 εησνα γεγβίοη. [1 
βϑίδπάς ἴῃ ρίδοθ οὗ ἴς ἴνο πᾶπιε8 (1 {πὲγ 
δου Ὀεὲ ψο) ἴῃ ΕἶΖγα, Μαιϊδηίδῃῆ δηά 
Μαῖίεμαι. ὙΠῸ ποχί πᾶπὶὸ ἰπ ΕΖια᾿ ΒΒ [ἰσῖ, 
δδϑᾶὺ, 15. ἢοῖ τεργοάιυςοαὰ ἰογο, βευθδρθ 48 
ἱπρ νγδητίης ἰῃ ἴῃς 1ΧΧ. οὗ ΕΖτὰ (χ. 37), 

ὙΒΕΓΕ πέτα 185 δὴ ἀὐκνναγὰ οὔδηρε ἴο καὶ 
ἐποίησαν κ΄ τ. Δ. ἰηκ[οδὰ οὗ [6 ῬΓΟΡΕΟΙ ὨΔΙΊ6. 
9 ἐδε “οη: ο.Υἡ Οχογα. ὍΠΟΙῈ 15 0 β0 ἢ 

ἱπαϊοδίίοη οὗ ἃ ἔγοβῃ ἔΠΪΥ ἱπ ΕΖΥΔ Χ, 40. 
Ετοπὶ ἰἴ8 Ροβίἐἰοη, [πΠ6 ὨᾶπλΘ ἀρρθδγβ ἴο Διο Σ 
ἴο Μδομπαδάθθαὶι ἰὴ {παϊ ἰδέ, Ὀυϊ ᾿ῃ ἔογῃι ὈΘΔΣ8 
8Β0ΠῚ6 Ταϑοι  δηοθ ἴο ϑμδσζαὶ ( Ὀζωρά, ΑἸά. 
Σαριού). 8518 ΔΏθινεΓβ ἴο ϑῃαϑμαὶ (Σεσεῦ), 
δηά Ε511] ( Ἐσρίλ) ἴο ΑΖαγεεὶ (Ἐζριήλ). ΤΒα 
ἔοττῃ Ζαπιῦίβ 18 ἀπε το πε ΑἸά. Ζαμβίς. ΤΗΣ 
νεῖ. [495 Ζαμβρί. ΤῊΪ5 8 δεεη ἴο ςογγόϑροπὰ 
ἔο Απιδγίδη, ννῆδῃ ἴδε 510]]4πὶ αἱ (ἢ Ὀορίπηΐην 
15 τεπιονοά (ἔπε ργεςεάϊηρ ννογὰ δηάϊης ἰῃ ως), 
δηά [ἢ σοτητήοη ἱπβεγίοη οὗ βὶ δεΐννεεη μ αηὰ 
ρ ἷ8 αἰϊονγεὰ ἔογ, 848 ἰῃ ̓ Αμβρὰμ ἴον Αἰηγδηι. 

35. Ειρρια.) ον 1818 πάπιθ οᾶπια ἴο 6 
δυ δ πιτυϊοὰ ἔογ τἴ6 Νεῦο (Ναβού) οὗ ΕΖΓΔ Χ. 
43, ἰξ ἰ8 βαγάὰ ἴο σοηδοῖυγο. [{ 5 Ὠοι ΘΔ Ὁ] 6 
(δὲ ἴῃ τ. 2: ἅδονς [πθγα 18 ποίπίηρς δυΐ πὸ 
ποσὰ ΝΈΡΗΪ8 ἴο δῆϑνγοσῦ Ὀοῖι ἴο Νεῦο δηὰ 
Μδρθίϑῃ ἴῃ Εζτα. Α5 Μσ. Οτζονυε (' Ὀϊςξ, οὗ 
(πε ΒΙΌΪς,᾽ τί. ΝΕΒΟ) ἰάθη δες. Νεῦο στὰ 
[86 πιοάσογῃ Βεϊ- Νδαρ, τὶ ἰδ Ἰυαϑῖ σοποοίνδθίςα 
(δῇ ἴῃς ἢγϑι 501140]6 οἵ ΕἸ πιἃ ἰ8 86 τεπιπδηὶ 
οὗ βηθ-. ὙὍΠε ᾿Δϑῖ 5υ}120]6 15 4130 {πε ἤσϑξ οὗ 
(ῃς ποχί ψννογὰ Μαζιίδϑ, δηὰ πρὶ ἴπ5 ὃς 
δοςουηϊοά ἴον. 

Μακέδας, δ'..}] ΑΔ πᾶπὶς 18 νυδηζίηρ Ὀεξοσα 
τη 8, ἴο ἄπϑννοῦ ἴο (6 εἰ] οἵ ΕΖγα. [8 
ΡΤΈΒΕΠΟα 5 (ἐϑ!!οά ἴο ὈΥ δε υὶς. [ἀεΐυΣ, 

Ἐ.ς. 
εἰσ. 456. 



ον, 37- 45.} Ι, ΕΒΏΚΑΒ. ΙΧ. όγ 

ΒΟ. τῖναβ, δηά πεν ρυὲ [Πεπὶ ἀνγὰν τ ἢ 
456. πεῖς ἙΠ]άγεη. Ν ᾿ 

«ἷἦ] Απά τῆς ργίεδεβ. δπά [,ενίτεϑ, 
{πον τπδλῖ ἡψεγε οὐ [βγδεὶ, ἀσνεὶε ἰη 

.76γυβδίεπι, ἀπά ἴῃ ἴῃς σουπγγ, ἴῃ τὰς 
ἢιβῖ ἀδΥ οὗ τὴς βϑθνεηςῃ πιοηῖῃ : 80 
τῆς ομι]άγεη οὗ ἰβγαεὶ σχεγα ἴῃ Πα ὶγ 

0, ἐΒδθιζαδζίοῃβ. 
εναγόρί 48 ᾿"Απά δε ψ ο]ς πλυϊίτυα ἀε σΔηγ6 
. τορεῖμογ ἢ οἠς δοοογά ἱπίο τῆς 
ἄ, 4,45. Ὀγοδα ρἷδςος οὗ [ῃς ΠΟΙΥ Ροτο ἢ τονγαγά 

(δε εδβῖ: 
249 Απά {Πεὲγ βρακε υπῖο Ἐβϑάγαϑ 

[δε ργίεϑὲ δπὰ γεδάεγ, πὶ ἢς νοι ]Ἱά 
Οδπηρ τῆς ἰανν οἵ Μοβεβ, τῃδὲ νγᾶϑ 
εἰνεη οἔ τε [ογὰ Οσοά οἔ ἴ5γδεὶῖ. 

40 ὃο0 Ἐδβάγαβ τῆς οδίεῦ ρῥγίεβῖ 
δγουρθς τῆὲ ἴανγ υπίο τῆς ψΠο]ς 
τα ]ατυάς ΠῸπι τδη ἴο τψοπηδη, δηά 

ἴο 411] τηε ῥγίεβϑῖϑ. ἴο ἤθαγ ἴῃ6 αν ἴῃ 8.6. 
τῆς ἢγβὶ ἀΔγ οὗ τῆς βενεηῖῃ πλοπῖῃ. “ΕΣ 

41 Αμπά ἢ τεδά ἰῃ {πε Ὀγοδά Ἴσουτί 
δείογε (ἢς ΠοΙγ ροόγοῖ ἔτοηι πηογηίηρ 
ἀπῖο πηἀάλγ, Ὀείογε οι πχεῃ δηὰ 
ψνοπΊῈῃ ; δπὰ 84] (ἃς τπλυ ῖὰε σάνε 
Πεεά υπίο τα ἰανν. 

42 Αμπμὰ βάγαβ τῆς ργίεδε δηά 
τελάθγ οἵ [Πε ἴδνν βϑἰοοά ὕρ ὑὕροῦ ἃ 
Ρυϊρίε οἵ νσοοά, νυ ῖς ἢ νγα8 πιδάς 3 γ 
ἐδαὶ βώγβοιο. 

43 Απά {τδεγὰ βεἴοοά ὺὑρ ὈΥ δίπι, 
Ματιδιῃίδβ, ϑδηηπιιϑ, Απδηΐδβ, ΑΖα- ΠΒΝ 
τίλ8) ὕὕτίαβ, " ἘΖεςῖδϑ, " Βδϊδϑδγηι, “ " Ο, 
Ὄροη τῆς τίρῃε μαμὰ: δὰ 

44 Απὰ ὑροη Πΐβ ἰεῖξξ μαῃά βἰοοά Σ Ῥεζδία. 
τ Ῥῃηλιάδίιβ, Μίβδεὶ, Μεῖς}ῖδβ, 71,0- γ0ὴ 
{Πδβϑυδιι8, πὰ “ Νθδγίδβ. 

45 ἼΒεη ἴοοῖκ Εβάγαβ τς οοῖκ οὔ Ναῖκ8... 

Οπιπίηρ Ζενίηα οῸπὶ ἘΖΓΔ᾽ 5 [ἰϑῖ (48 8 ἄοπε 
ἴῃ τς ΑἸοχ. .) (86 οἴπον ἔνθ Ὡδηη65 ΟἹ ΘΔΟ ἢ 
δἷἀ6 ἀστεὸ; Ἢδαϊζς Ὀεΐηρ ᾿Ιαδαί. 

86. Δ 115 νεῦθαὲ τΠ6 ραγί οὗ ἴῃς δο- 
ςουηῖ ἰἌκοη ΠΌΤ ἴΠ6 σδηοηΐϊςλὶ Βοοϊς οἵ ΕΖΙΑ, 
ΟΣ ΟΟΥΤΕΒΡΟΠης ἴο {ἴ, σοπηοβ8 ἴο δὴ δπηί. 
ΤὮΕ Βοοῖὶς οἵ ΕἶΖγα [(561}} οηἀ8 στ τυ μδῖ 
ϑίΔΠΙΕΥ ο8}}15 ἴῃς ““αἸΎ νγογάβ :᾿" ““4}} 1686 
μδά ἸΔε βῖγδηρθ νυῖνεβ; ἃπά βοπηθ οὗ [βεπὶ 
Ββεαά υῦῖνεβ Ὁ ΠΟ πὶ ΠΟΥ͂ δὰ ἙΤὨ]άτοη ;"-- ἃ 
ςοηςαῖ, ἴῃ ἰϊ5 νγδηΐ οὗ Βυ πδη τομάοτμεβδ, ἴο " 
“1ῃδῖ ραϊμοῖὶς ραββαρο οὔ ἴπὸ ρει πλἶνα σεσογὰβ 
οὗ {δεν τὰςθ νῆϊοῖι [6115 ἢονν, ἤθη τ εἰν γί 
ἔμεν ἄγονα ουΐ [μ6 ἔογείχη Βδηάπιδι ἃ Ὑ ἢ 
ΠΟΙ 50ὴ ἱπῖο ἴδε ἀοϑεσγί, ἰξ “ννᾶϑ νΕΓῪ στίονουϑ 
ἴῃ ἢἷ5 5:5Πΐ.᾽᾽ 

57. ΑΓ815 Ροΐηΐϊ [Π6 παστδίίνε γη8 ρδγα]]εὶ 
ἴο Νεξι. υἱῖ, 73 σφφι; ἴ8ε ὕπνο ἰδϑὲ ςἴδυβεβ οὔ 
ΒΟ 5βου]ά Βερίῃ οἷ. υἱϊ. δεὲ Β.8. ποῖβ 
ἴβεσε. Ὑπὲ ἰδηριιαρε ἱπ Νεὶ. υἱί. 73. (ἢγβι 
Ῥασῖ) 15 ΞΙΓΊΡΙΥ ἃ τερειτίοη οὗ ΕΖγα ἴΪ. 7ο ; δηὰ 
Νεῖ, Υἱϊ. 1, 85 νγεὶ] 28. ἴῃ6 ργεϑεηϊ ρᾶββᾶϑξ, 
δου! Ὀορίη 85 Ε2γὰ 111, σα ἄοσβ. 

Βείτνεεη ἴΠ6 δυεηῖβ υ5ῖ τοϊαϊεαὰ δηὰ ἴῃς 
Ρυῦ]ς τεδάϊης οὗ [6 ἂνν ΌῚ ΕΖγα, νὰ πηυϑβῖ 
Ρίδςθ δὴ ἰηἴοσυδὶ οὗ [Ὠἰγίθεπ γϑδγϑ, ἔγοτῃ ἴῃς 
εἰμί ἴο [Π6 ἐννεη εἴ ἢ γεᾶγ οὗ Ασίδχογχοβ, 
ΒΟ 457-445. Οἡ ἴδε αυσβίίοη οὗ ΕἸ 2Γα᾽5 
δῦβοηςθ τοπι ἰογυβαΐοπὶ ἀυτίηρ (παῖ ρῬοτγϊοά, 
5866 ἴἢς γί. ΕΖΒΕΑ ἴῃ “ Ὠϊοῖ. οὗ [6 ΒΙ0]6.᾽ 

δ. ἥγηῖ ἀαγ, Θ'..1 ὙΠ ἤγβι οἵ Τί βυὶ, οὗ 
ΕΛδδηῖπὶ (-Ξ ραγῖ οὗ ϑερί. ἀπά Οεῖ.), νγᾶ8 ἴο 
δ 4 ἀΔΥ οὗὨ ΠΟΙΥ ςοηγοςσδίίοη ([μεν. χχίϊ!. 24). 
Ηεηςε 1ἢ ψου]ϊά Ὀ6 ἃ δυϊ 2016 (ΑΥ̓͂ ἴῸΣ βυςἢ Δῃ 
ΔΘΘΟΙΔΘΙΥ͂ 88 8 ἤεγε ἀεβοσίδεά. Νείεϊεσγ, οἡῃ 
Νεδ. νἱ 1. 2, {165 ἴο 8ῆον [αἱ ὈΥ̓ “ ἢγϑί ἀΔΥ οὗ 
ἴδιο ϑευθηῖ πιο ἢ ̓̓ 16 γ τηυδβὲ 6 τηοδηΐ [ἢ 6 

ἤχϑὶ ἀδὺ οὗ (ἢες Ἐεαϑῖ ῳ ΤἌΑθογπδοἶθβ), δηὰ 
τοῖ οὗ ἴΠ6 δεῖυ] τῃηοηῃ. 

88. 26 ὀγοαά ῥίαεε.1] 8:6 Ὠοΐε οἡ ἰχ. 6. 
99. γεσάεγ.] ΟΚ. ἀναγνώστῃ. 80 ἰῃ Ὁ. 42 

δεῖονν. ὙἘΟ ἵστη 18 ποῖ υϑεὰ ἴῃ Νοβοτηϊδῆ. 
ΤΠ15 ἰδϑὲ βοῆς οὗ [πε βίοιῃ, ἰῇ δῖος ΕΖγα 
ἈΡρεᾶγβ, ἤγβὶ δηὰ Τοσγεπιοβῖ, 48 ἃ τεδεγ ἂπά 
εχρουπάεσ οὗ {πε 1ἂνν ἴο ἴῃς ρεορίε, ἰ5. οὗ 
δτεαῖ ἰηἰεγεβῖ, 88 ςοηϊδίηἰηρ ἴῃς Ὀερὶπηΐϊηρ8 οὗ 
ΤΑΔΗΥ ἱπηροτίαπί ομδηρεβ. ΤΕ ἰοστηδίίοη οὗ 
[6 οδηοῃ, (ἢ6 τίϑε δηᾶ σγοντ οἵ βυπαροχζὺυδ 
ΜΟΥΒΏΪΡ, ἴμῈ εχίεπβίοη οὗ ἴδε οῇῖος οἵ [16 
βοῖθε,---[μεϑε δηὰ οἴμεγ στεαῖ ἀενεϊορπιεηῖβ5 
γετῈ ἱπνοϊσοά ἴῃ ἴξ, 866 δίΔη]οΥ5 " [ἐνν 188} 
σΒυγοῖ, [,εςϊ. χ]ῖν. 

40. 270» »παπ, 45..1 Ιὴ Νεδ, νὴ]. 2 {ΠΟΤ 
8 ἴῃς δαἀάϊξοηαὶ οἶλι.56 “' δηὰ {Πο586 (παῖ σου]ά 
υπάἀεγϑίδηά," ᾿ΡΙ γῆς γουηρ Ῥϑορίθ, 186 
νεανίαι οὗ Υἱῖϊ!. ΟἹ. 

41. 4δὲ ὀγοαά εοιγ, 49"..1 866 δδονθ, υῦ 
6,38. ἴπ ἰῃς Οεηενὰ Νοσβίοη [ἢ 8 ἰ58 γθη- 
ἀεγοά, “1η [6 3».2 Ὀγοδά ρἷδος οὗ [86 καΐο οὗ 
της τοτηρῖς, ̓ δῃ ΕἸΤῸΓΣ ΒΟ ἢ ΒΘΟ 8 ἀϊ6 ἴο 
(δε τεδέϊηρ οὗ ἴῃς ΑἸάϊηθ, ἐν τῷ πρότον κ-τ΄λ., 
τηϊϑίδκεη ἴῸγ πρώτου ΟΥ πρώτῳ. ἴῃ, 47 (46) 
{86 ΠΧ Χ, μᾶ5 τοῦ πρώτου πυλῶνος. ἼΏΟΓΟ ἰ5 
Ὠο αἰ Που  Υ δδουῖ [πε Οτοοκ ἰοχί, 285 Ὀτ. Β19- 
ἂν π ἴο ἐπῸῚ τὰ υπε θείης ποῖ [δε καῖε 
πυλή), Ὀυῖϊ π6 Ρογοΐ, 25 ἴἴ 15 ὈΥΟΡΟΓΪΥ γϑῃ- 
δειοῦ. 866 ζΌΣΓΠΕΣ, Βεγίβεδυ " Νςοῖ. δὴ Ι. 

42. α ρωΐρὶ! ο «υοοά.}] Ἐδῖμετ, “ ὑροη (δε 
ψοοάσῃ Ρυϊρίς, ΟΣ Ρἰδξίοστη) τὲ δὰ ὕὈδοη 
Ργεραγεὰ ;᾽ τοῦ ξυλίνου βήματος, κιτιλ. Οοπι» 
Ρᾶγε [86 “( Ξἴδιγβ" (πηᾶγρ. “ βςΔ 14) οὗ (ὃς 
Τ,ονὶτ65 ἴῃ Νοῆ. ἰχ, 4, δηά Ἐ.8 ποίς ἴδεσο. 

43. ἐδέγε “ἰοοά, 45 ..1 ἴῃ [ἢ6 τοχὶ ἔνγοῖνα 
ὨΔΠΊ68 816 φίνεη, οὗ [ἰἸο86 ννῆο 4ϑβϑϑιεὰ ΕΖ, 

Ε2 



Ι, ΕΘ.ΚΕΚ ΑΘ. ΙΧ. [ν. 46---48. 

(ἢ ἴδνν δείοσγε τῆς πυϊίτυδε: [ῸΓ 
Βα 841 ᾿'Βοπουγαῦϊ Υ ἰῃ τῆς ἤγβε ρίδος 

ἴῃ τΒε εἰρῆςι οἔ τΒδπὶ 8]. 
46 Απάὰ ψἤδη ἢς ορεηςεά τΠεὲ ἴανν, 

{πεν 5ϊοοά 41] 8ιτδίρῃς υρ. 80 Ε8- 
ἀγα δ]εθβεά τῆς Ιοτὰ (ὐοά τηοβὲ 
Ηἰρῃ, τε (σά οἵ Ποβίβ, ΑἸπιρἢῖγ. 

47 Απά 41 τε ρεορὶς δηϑιγεγεά, 
Απιεη; δηὰ Πρ ὑρ τΠεῖγ ποηάς 

ΒΟΥ Ώ ΟἹ ἢὶ5 σρῆϊ μαηὰ δηὰ ἤνε οὐ ἢ 5 Ἰεξϊ. 
[ἢ ΝΟ, νἱ1]}. 4, γί θο Ὡδπη65 ΔΙῸ ψίνθῃ, 5ἰχ 
οὗ τῃοβε οὐ ἴδε σίσῃξ, δηα βδενεὴ οἵ ἴ[ῃοβϑο οἡ 
τὰς ἰΙεᾶ. Βοῖδ δισδηχεπιθηῖβ βεοπὶ ἴο οβεηά 
δϑξαϊησί οὐν ποίίοηβ οὗ βυεῖγ. ὍΤὨο ἴο]- 
Ἰονυης ἅγο [ἢ6 ρΡαγα]]εὶ 1515 ; [ἢ 6 Πδη165 ΠῚ 
Νοδογδὴ δείην ὑσιητεὰ ἴῃ 4116 8 :-- 

1. Μαιίδιηϊα5 :. ῬΠαϊάδϊος 
αζζλία Ῥεάαΐξαλ 

2. ϑαπιτηῦβ 2. ΜίΞ516] 
δλερα ρλαοῖ 

4. Αῃδηΐβϑ Μεϊοδῖας 
Α"αἱαλ ΜΜακλέίαλ 

4. Αζατῖδς 4. οἰ δασυῦυβ 
ἤαελερςε 

5. ὕὉτίαβ ) 5. ΝαΑΡασίας 
ὥναλ Ζεελαγίαλ 

6. Ἐχεοςὶα5 } 6. } 
ωξίαλ ἤα:λδαάαηα 

η. ἌΕΡῚ η. ) 
α:οίαΛ ελμἬαι 

τοῖα [ἢ}198 ἃ νν}}} ἀρρθαν [μδὲ (ἢ σϑῖ [γΘ6 
ΟὮ Θδοΐ 846 δὸ [ἢ βάτο 'ῃ δοῖδ 115-15. ΤΠ 
ἔουγῖἢ δῆς οὐ ἴῃ6 τἱρῃῖ, ἴῃ Ἐβάγαβ, ὨΔΠΊΕΪΥ - 
Αζατίδβ, 88 ἤοὴθ ἴο ΟΟΥοβροηά ἴο ἰΐ ἴῃ 
Νεβοπιίδῃ; δηὰ τ νουὰ δα ἴὴ6 δαβιοβί 3010- 
τίοη οὗ [με αἰ ΠΥ ἴο βυρροβε ἔπαΐ ἃ πδπὶ6 
μαὰ ἀγορρεὰ οὔ ἰὴ ἴῃς Ηθῦγον. Τῇ 
ἔουἢ οὐ τὸ Ἰοδ ἴῃ Ἐϑάγαβϑ, 1,οΠδϑθυ8 
(Λωθάσουβος, ΑἸὰ, ᾿Αωθάσουβος), ῬΙΔΙὨΪΥ σοη- 
(41Π8 [6 παπῖθ οὗ Ηδβῆυπὶ ΟΥ Ηδϑῃιῦ 
(-ἀσούβ). Οὐοπιρ. ἴδε ποΐε οἡ ἴχ, 31 δῦονδ. 
ΤΒο ΒΕ οἡ ἴῃς τίρμῖ 18 [Π6 βᾶτὴθ ἴῃ ὈοῖΝ. 
ΤῊς ΠΝ ἢ οὐ ἴπὸ ἰοῆ, ΝΑΌΔΓΣΙΔ8, ΤΑΥ͂ Ὀς ἃ σοΥ- 
τυρ[οη οἵ ΖοοδβιαΣΔ (ϑἰχίδ ῃ Νεδειη8 8). Οὗ 
ἴδε τεβί 1 οδὴ ρῖίνε η0 ργοῦδθϊα Ἂχρ᾽δηδίϊοη. 
ΤΙ [ἰ5ῖ5 ἴῃ ἴπ6 ψυχαί ἄρτοα ῥγεῖΥ ς]οσεὶν 
ἢ τδοθε ρίνθη ον, οχοορῖ ἴ(πδὶ βεσυεη 
ὨΔΠΊ6Β ἅγὲ Ἰουηά ἴον [πε Ἰεῆ 5ἰάθ, ϑαδε Ὀεΐηρ 
ἰηδοτίοα αἴζογ “ωεέδας ἰῃ ἴδ6 ΠΗ͂ ρίας. [ἴ 
89 μΡοβϑίδίε, πονγόνοσ, [μὲ “4δινἐδα:-σαὗς 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ποίδπιην ποσὰ (ἤδη ἃ ζυσΊ ΠΕΣ ρεσνοῦ- 
δίοῃ οὗ ᾿Αωθάσουβος. 

45. ῥοπομγαδῦ.ἢ ΟΚ. ἐπιδόξως, τείεττίηνς 
ἴο ἴῃ οἰοναῖθα ΟΥΓ σοῃϑρίουοιβ ροβίοη ἴῃ 
ΜΏϊοῖ Π6 ννὰ8 ρίδοοά. Οοιῃρ. Νοῖι. υἱῖ. ς. 
ΤῈ ψογάβ “ δα 541 ΔΡΡΘᾶσ αἱ ἤἢγϑβί ἴο ἀϊ5- 
ῦτοα Ὁ [6 δἰδίειηθηϊ ἴῃ ο. 42, [δῖ ““ἢξ 
βίοοά ὕὃὉΡ ὕροη ἴδε ταϊϑοὰ ρ]ἱδϊέοστη. διιηρ 
ννὰ8 ἴΠ6 ΡΓΟΡΕΥ Ῥοδι(ἰοη [ῸΓ 4 ἰθδοβοῦ δηοην 
[δε [ενν8; δηά Βοῆςσε ἴΠς Ἔχργεβϑίοη ἰῇ συ. 42 

{ΠΕΥ̓ [611 τὸ τῆε ρτουῃά, ἀπά τογ- Β. τε 
βηϊρρεά τῆς [,οτὰ, Ἐπ 

48 Αἰθϑο Ϊ|ε8ι590. Δηυβ, ϑαγδῦίδβ, 
Αἀΐπυ5β, [λουθδυ8. ϑαθαῖςδβ,  Αιὐῖθδβ. 5 οσ,. 
Μαίδπειθ, δηά Οδ]ϊιδθ, Αζαγίαδβ, απὰ ὅκ- 
]οαζαῦθάιι8, ἀπὰ Απαπίδϑ, Βἰδῖδβ, τῇς 
1 ,ενϊϊε89 τυρῃς τῆς ἴδῃ οὗ δε 
Ι οτά, πιακίηρ τπεπὶ τ ῖΠ4] το υπάει- 
βίδῃά [{. 

ΤΩΔΥ͂ τη Δῃ ΟΠΪΥ ἴπαὶ δε ἴοοῖς ἢἷβ ῥἷδοθ ἴδογε. 
ἴῃ ΔῪ οδδθθ, ἴ6ὰ ψοσὰ “ὑρ᾽" διουϊὰ 6 
οὐὐδὰ ἢ νυ. 42 ἀπά 43. 

46. οῤεπεά ἐῤδε ἴααυ.) ἴῃ [6 Οοπονα Κὲγ- 
βίοῃ ἴἴ 15: “" Αηὰ {Β6γ 4]] Ξἰοοά ὑρτῖχῃς αυδέη 
δὲ ἐχρομῃάεά ἴῃο 1,νν. ὍΤΏ6 οχργεβϑβίοη ἴῃ 
[Γαἱἰὸ χχῖν. 312 ψουϊὰ 5θοπὶ δῖ ἤγξὶ ἴο ὃδ ἃ 
ξοοὰ ρᾶγδ}|6], “16 Ὧδ οροηδὰ ἴο υ5 [δ6 
δογρίυγεβ ᾿ δυΐ ἴμετε {δε ψιογὰ ἴ5 διήνοιγεν; 
ἤοσα, ἐν τῷ λῦσαι. ὍΒα Νυϊραῖος “όσοίμεσσεὶ 
18 οὗ ἀουδί] ἱπηροτί. Ε΄. ἰ5 Ῥσόῦδῦὶγ τσὶ 
ἴῃ οχρ᾽ἰηίηρς ἰξ 45 ““τιηΐλεΐοη ἦ ΟΥ̓ “ υητο]}.᾽" 
ΤΠ5 011 ἄστεα δεϑὶ ἢ ΝΕὶ. νἱϊ!. 5. 

48. ΤἼὮΘ ὨδπΊ65 ἴῃ ἴ6 ῬάΓΔ116] 15[8 ἃΓ6 :- 

Σ ἘΒΌΚΑΞ. ΝΗ. νἱῖἕδ. 7. 

Ι. 765υ5. ;. ἸΕΉΝΕ, 
2. Αηυ8. 2. Βαμὶ. 
3. ΘΑσδῦΌϊαβ. 3. ΘΒεΙοΌϊΔὮ, 
4. Αὐϊηυ5. 4. ]αυϊῃ 
5. Ταοσυῦυ. . ἈΚΚυῦ 
6. ϑαραῖθαβ. . ΘΒΔΌΡοΙδι, 
η΄. Αὐυἴοδα8. ἡ. Ἡοάϊ)δὴ 
8. Μαίδῃοαδς. 8. Μδαβοίδῃ, 
9. (α] 1185. 9. Κοϊτῖα. 

10. Αζασγίδβ. 10. Αζασίδῇῃ. 
11. Τοαζαθάι. 11. Τοζαραάὰ, 
12. Αμῃδηΐᾷ. 12. Ηδρδῃ. 
13. Βἰδῖδβ. 11. Ῥεϊαϊ ἢ, 

Μοϑῖ οὗ ἴπθηὶ σδῃ θὲ ΘΑΞ:Υ ἸΔοπεβοά. {ἥμω 
(Ανούς, ΑΙά. ; ᾿Αννιούθ, Ναῖ.) ἀρρθᾶγβ ἴο Βατε 
ἰΙοβὲ 9 ἤτβέ σοηβοηδηῖ; “Μάρμω (ΠΌμα ἴῃς 
ΑἸά.)) ἰ5 ἴῃ ἴῃς Ναῖ. Ἰαδινός ; ““ὠΐεας (Αὐταίας) 
Ἰοοκβ ὑηῖϊκεὸ Ἡοάϊἶαν, θυϊ ΠΙΔΥ πᾶνε Ὀδθη 
ΠΟΑΓΟΥ ἰξ ἴῃ δουπηὰ ; Βίσέα: (ΑἸά. Βιάτας) ἰδ ἴῃ 
(δς Ὀεβὶ ἰοχὶ Φαλίας. ὍΤΕ 1ΧΧ. οὗ Νεἢ, Υἱῖϊ, 
7 Εἶνεβ ΟἿΪΥ ἴ86 Βγϑὲ [ἴγϑθ ὨΔΠΊ68. 

ἐδὲ 1 ,ευτ25.1 ΤῊΪ5 15 ποσὰ οοσγοςῖ ἤδη (ἢ6 
ΓΟΣτ βροηαϊηρ Ἔχργεββϑίοη ἰῃ ΝΟ Δἢ : “ ἀπά 
(Π6 1Ἁ,ϑνιῖ65,᾽ 45 1 [656 ΓὨϊγίθοη δὰ οὶ Ὀδοη 
1,εν!εβ, γοργεβεηςδίϊνεβ οὗ τθ6 ρσγοδὲ 1, Ἔν] ῖς 8] 
[τ 65 γῆοϑα ὩΔΠπΊ65 ἰμεῪ ὕθεᾶσ. ὅε6 Β.8 
Ὠοΐο οἡ ΝΟ, Υἱ}}. 7. 

αμσδι.)] Ἐλδῖμοσ, “ ἀϊὰ ἰδαςὶ," ΟΥ “ΨετῈ 
τοδοῆιηρ. Ἐειι5 Πηὰβ ἃ αἰ" ἘΠ ου]Υ̓͂ ἰῃ ΣΟΔ}12- 
ἴῃς ἴῃ βδεῆθ. Ὠἱὰ (μ6 [,ον]ο5 αῦονς τηθη- 
Ἐἰοηοα αἰνίἀο 6 Ῥθορὶα ἰηἴο 50 ΣηΔΠΥ ὅτουρ5, 
οδοῖὶ ἰηδίτυοϊδς οὔ Οὐ ἀϊά εοδοῖ 1, οντα 
τῖϑα δηᾶ βρεᾶὰκ ἰὴ ἴυσ ἢ [5ο0, δον οουϊά δδ 
6 πεαγά ἢ [Ι͂ῃ εἰἴπεσ οδβο, ἢς δά άς, ἰξ ἰ5 ἀ}- 
οὐ ἴο ἱπιαρίης ἃ τυ τα οὗ ρθορὶο βιδηάϊην 



Υ. 49---55.} 

ὧςῷς᾽εσᾳ, 49 ἼΠΒεη 8ρᾶΐῖε Ατιπαγαΐεβ ὑπίο 
ΒΝ Ἐβάγαβ τῆς ςἢίεῦ ῥγίεβε δῃά γελάει, 

ἀς. ΠΑ ἴῖὸ {πε [μεν 68 τῆδϊ τδυρῆς τῆς 
ταῦ ἀπέ ταυϊτίτυάε, ἐνεη το 411, βαγίηρ, 
ναι 50 Τ 8 ἀδγ 18 ΒΟΙΥ υηῖο τῆς [νοτά; 
αἷς (ἰογ ΤΠ6Υ 4}1} ψερῖ ἤδη ἘΠῸΥ δελγά 
ες ξῃς Ϊλυν7ν :) 
ΠΣ ὐδΊ ὅ ὸ τῇεη, ἀπά εδὲ ἴδε (δε, δῃά 
αν ἀτίηϊς τῆς ϑύγεεῖ, δηά βεπὰ ραϑγί ἴο 
“ς, ἔτβεηχ τπδὲ ἢλνε ποιμίηρ ; 
δ 9.. 52 ἔοτ τΠ}8 ἀδγ ἰ8 Ποῖγ πηῖο τῆς 
᾿Ν Τ,οτὰ : δπά δε ποῖ βογγονζίιϊ ; ἔογ τῆς 
ἐτριε ΓΟ οτὰ ν.}}} Ὀππρ γοι ἴο Βοποι, 

᾿αἰὰ δλθο ἴο ]Ιϑἴθῃ ἴο δὴ οἜχρίδηδϊίίοη οὗ {δ6 
δπίδίουςἢ, ἴτοῦὶ τηοόσῃ ἴο τηϊά-ἀαγ. Βιυΐ, 

δεϑίάθ5 τ 6 πουθῖῦ δηά ἰηΐογεβὶ οὗ [ἢς6 οὐο8- 
δβίοῃ, τὸ ποοὰ ποῖ βιρροβο τῆς γχεϑβίγσαϊης ἴο 
μβανὸ Ὀδοη τηογα ἰγκοοπὶα ἰμδη ἰΐ ΓΘΔΠῪ ννδ8. 
ϑοοί 5} (ονεηδηΐοσβ ᾿νου]Ἱὰ ποῖ δᾶνε ννἱησεὰ 
Ὁπύεν ἵτ. 

γπῶζίης ... Ἰο ράεγείαηά.) ΟΚκ. ἐμφυσιοῦντες, 
ἃ Βιυ Κιηρ ἴεττη, δἰ οἷ 18 τερθδίαα, ἴῃ ἘΠ6 Ρδ8- 
δῖνε νοΐςε, ἴῃ ν. 55. Αἕ σορῃδῖες ποσὰ, ἐμφυ- 
σᾶν, 5 ξεὰ (45 Ε. ροϊηβ οὐ) ἴῃ [οὔ ΧΧ, 22 
10γ ““ἢς ὀγεαλῥεά οπ ἰδ." ΤὍΤδο ἰά64 8 ἴδ 
τιδὲ οὗ ἐπρέγιης ΟΥ̓ ἱηξυδίην ἀοςίτηο ᾿ηἴο ἴδ 6 
ἰοδσηοσ᾿ δ τηϊηά. 

49. “δαγαί.ἢ ἴῃ Νεῆ. νἱΐ. ἡ ἴ' ἰ5 
ΞΝ ἴδῃ, τυ ἢ 15 (ἢ6 Τ ΓΒΔ ἢΔ." Αὔονο, 
ἴῃ ν. 40 ψ δὰ “ Νεβοηλίδϑ διὰ Αἰμαγαϑ᾽ 
(᾿Ατθαρίας, ἴδετε ᾿Ατθαράτης) ; ΜΒΟΓΟ [ἢ6 ῬοΥ- 
δίδη 1] δά ποῖ ὕδθη υὑπάογβιοοά, δηά 80, ἃ5 
1.6 τηδγρίηαὶ ποίθ βᾶγ8, ἔνο δὰ ὑὕδθη τρδάθ 
οἵ οὔθ. Ἐογ ἴδ οτρίη δηὰ τηϑδηΐϊην οὗ ΤΊΙΓ- 
δῆλα, 866 ϑᾶάγος, " ΕΖγα, ὅζο, Ρ. 23; δὰ 
Ἄεορ. Ἐ.᾽5:οΐς οἡ Νέα. ν|1}, 9. 

δΟ. Τὶς ἀκα» ἐξ δοΐν, ὦ". Α5. Ὀοίηρ ἴῃ6 
Ἐοαλοῖοῦ Τ͵χυπιροῖϑ. 5.Δη]6Υ, ὁ [ἐὐσίβῃ ΟΠ υσοδ,᾽ 
1,εεῖ. χίῖν. (Ρ. 126), ς8}15 1 [ῃἢς εασὶ οὗ Τὰ- 
Ὀογηδο]ο5; δυῖ [Παΐ νγᾶ8 ἰδίεσ οἡ ἴῃ {6 5δπὶ6 
τιοη[ἢ. 

δ1. 2αγ]. Μοτε Τοστεςγ ἴῃ τὰς Οεησνα 

Ι, ΘΕ ΑΚ. ΙΧ, όρ 

55. 8ο τῆς [1 εν ζε8 ρυ δ] 5ηεἀ 14}} Β.ς. 
(πΐηρβ ἴο τῇς ρεορὶε, βαγίηρ, ΤῊ “τ 
ἋΑΥ 8 ΠοΙ͂γ το (ες [μοτὰ ἢ δὲ ποῖ 
ϑοιγοννῆι), 

54 Τεη ψεπηῖ ΠΕΥ {Πεὶγ ΨΥ, 
ΘΥΟΓΥ οπα ἴο οδῖ ἀπά ἀγηκ, δηὰ πιᾶῖα 
ΠΊΘΙΓΥ͂, πὰ ἴο ρῖνεα ρᾶγί ἴο ἴδηι τΠδῖ 
Πλὰ ποιμίηρ, δηὰ ἴῖο πηᾶίζε ρτελῖ 
[ὦ 1- Ὅν 

ςς Βεοδιβα {ΠΕ υπάοτβιοοά τῆς 
ὑγογάβ. τυ βογοίη ΓΠΕΥ ψεγε ἰηβίγιςξεά, 
ἃπά ἔογ τῆῈ τῆ ϊο ἢ ἘΠῸΥ Πδά Ὀεεη 
586 ]ε4, 

Μεγϑίοη, “ργεϑεηίβ." ὙΤὍῇἊ ψογσζὰά υο6, ἀπο- 
στολαί, 15 υδεά ἰῃ ἰδῖοΓ ΟΥεεκ ἴον ρίἣβ αἱ 
Ραγίίηρ, δηὰ {Πδη, ΖΟΏΘΓΑΙΥ, ἔοσ ρβ, ἃ5 ἰἢ 
1: Μᾶδςςο. ᾿ϊ. 1:8, ἄο. ἴη Νεῆ. Υἱῖϊ. το ἴ6 ποσὰ 
18 ““ ρογίοηβ,7 ψβ οὶ ττουϊὰ θ6 85 ἀρργοργίδῖθ 
88 ΔΏΥ. 

55. “πᾶ γὺῦν δὲ «υδέεῤ, 5.1 ΒΥ 1818 τεη- 
ἀογίης ἴδ θεη586 ἀρρεδῦβ ἴο ὃς ςομιρ]είθ, δηὰ 
16 ὈοοΚ ἴο οηὰ πδίυγαιγ. Βυΐῖ ἴθοτο ἰς 
ποϊδίης ἴῃ τὰς Οτοοῖ ἴο δῆσννεσ ἴο (6 ννογάβ 
“ον ἴ!ς νος}. ὙὉὍὉΠ6 δοπίθηςε ΤΟΔΠΥ ἐπάβ 
στ “ ὙΒογοΐη ἘΠΟΥ͂ εσὰ ἰηδίγιςῖοα ,9 δῇἴεσ 
ὙΒῖςοι οοπὶς (Ὡς 'τνογάς καὶ ἐπισυνήχθησαν, 
“Απὰ {ΠΕΥ ψνεγε φραϊπεγεὰ ἰορεΐβεν," 845 ἰδ 
186 δοχίηηιηρ οὗ ἔτ 8ἢ δεοσϊοη. ΤῊ 5 του]ὰ 
ςογγεβροηά ννἱῖἢ [Β6 δεαυδηςο ἴῃ ΝΟ. νἱῖ. 12, 
ὙΏΟΓΟ, αἴτεον ἴπ6 τεοοσὰ οὗ ἴῃς δβᾶπιὸ ὀνθηίδ, 
ἴδογα ἔο ονβ: “ “π4 οἡ {πε βθοοοηὰ ΟΥ̓ εὐδγε 
ξαϊδεγεά ἐοσείδεν τῇς οἰϊοῖ οὗ ἴῃς ἐδ υβ," ἄς. 
ΤΕ ΟἹά [,Αἴη δηά ἴ86 νυϊραίς Ὀοϊῃ οηὰ [᾿ς 
δοηΐοηοα ἰὴ δυςἢ 4 ὙΥΑΥ͂ 85 ἴο πιᾶκὸ ἴπ 6 80- 
ςουηΐ 8βοοῖ Τοτηρίεῖα; ἀπά Ϊοβορδι5 (΄ Αἢ- 
44. ΧΙ, 5) ὃ 5) ψνῖπάβ ἃρ ΜῈ ἃ τβεϊοσίοδὶ 
δα άιξοη δϑουξ ἐμεῖγ κεορίης ἴἢ6 ἔδαϑί ἴον εἱς 
ἄδγβ (6 δὰ οΔ]|1εἀ ἃ ἴδε Εσδθὶ οὗ Τάρεσ- 
ὯΔ 6165, (Βουρἢ ἴδ6 1τοῖ δηά ποῖ ἴῃς 1εῖ ἀδΥ 
οὗ [6 πιοηίἢ ͵8 ϑροκοη οὗ, δηά δδϑουΐ Εζγαβ 
ἁγίης 11} οὗ γοᾶτβ ἀπά ᾿οηουσβ δηὰ δείηρ 
Ὀυγίοά δἵ [εγυβαίεμ. Οη ἴδ6 δογυρίηθββ οὗ 
[δ οηάϊηρ, 866 ζυσίβοῦ δυββ, " ΟΒσγοηίαᾳυς 
δοοϊέοἰδϑίᾳιο,᾽ [ηἰτοά. Ὁ. 48. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺ ΟΝ ἴἷν. 52. 

Νο σαι βίδοϊουυ δοοουηΐ οὗ ἴδε πυπΊθεῦ 
ϑευεηΐεεη [88 θέε ργοροβϑεά. ὍΤδε δεβί Μ99. 
(Α δηὰ Β) ἄζτεε 1ἴῇ σοδαϊηρ: καθὰ ἔχουσιν 
ἐ » ἑπτὰ καὶ δέκα προσφέρειν 
τάλαντα δέκα κατ᾽ ἐνιαυτόν, Ὀυΐϊ, οὗ Ἤοουζϑε, 
τῖζα ποι ίηρ ἴο 5ῆονν ννεῖμποῦ ἑπτὰ καὶ δέκα 
«οι 6 τἀ κθη 25 οὔδ ννοσά, οὐ ἀϊν δὰ. ΤῈς 
ΟΙὰ [,Δὔη δηὰ Νυϊγαῖς ἄστεα ἴῃ οοπηθοίης 
“ οῇοιτε ᾽ (Ξξξπροσφέρειν) ψ] ἢ γῇ ργεοθάσ5; 
ἴῃ ἰδ πο “ εἴ" θοίοτο “4]14 ῬΡΘῚ 5 ρ]οβ 

ΔΏΏΠΟΒ :᾿" δηὰ ἴῃ μανίηρ ποίβιηρ ἴο σεργεβοηῖ 
(Π6 ὨυπΊοΓΔ] ἑπτακαίδεκα. ὙΠῸ δγτγίας 4150 
(45 τ. Ονγηη ἰηΐοστηβ τη6) οὔλ5 . Ηδησα 
1 ϑϑοῖὴβ τοδί πδίυγαὶ ἴο σοηῃοϊυάο, [πδὲ (ἢ 6 
ἑπτὰ ντλ8 ἢτϑϊ ἰηϑφογίοα ἴῃ [6 πηαγρίη (ρογθαρ5 
845 ἃ Τοίογοηοα ἴο ἴδ6 βευεῇ ἰδτηῦβ οἵ Νυπῦ. 
ΧΧΥΗΪ, 11. ὅζο.), δηά ἴδηοε ἴουπά [58 ΜὙΧΑΥ ᾿ηἴο 
δε ἰοχί. ὙΠῸ τερε!οη οὗ δέκα, ἀηὰ [δε 
8 δοοαυεηΐξ ᾿ἰπϑοιτίοη οὗ ἃ καί, οου]ὰ δὲ Θ451}7 
δοςοιυηϊαὰ ἔοτγ. 
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81. ΤΙΤΙΙΕ. 

Ϊὴ [86 δατ]δϑὶ οἰ οη 8 τηδδ ὮΥ͂ ὨᾶΤΩ6 
ἴτοτῃ [8ϊ5 ὈοΟΚ, ἴῃ 6 δυΐπογ 15 οδ᾽Ἱδὰ “" ΤῊΘ 
Ῥτορδοῖ Ἐβάτας " ( Ἔσδρας ὃ προφήτης, 
ΟΙεια. ΑἸεχ. “ ϑίσοση. 11. στό ; οὗ Αγ σοϑ. 
“Ὅς ὕοπο Μοτσίβ,᾽ ς. ΧΙ!.). ἼὩς ὨΘΟΘΘΘΙῪ 
οὗ ἀπ! ηρτ θῃηρ ἴἃ ἄοτα [ἢ6 σδποηΐοδὶ 
Βοοΐκ8 οὗ ΕΖτα δηα Νεδδιηδῃ, 85 γ)6]}} 848 
ἴτοσὰ [6 Οτεεὶς Ἐβάγαϑ (ουγ 1: Ἐβάτγαβ), 
Ὧ)25 Ἰοἃ ἴο ναοῦ τηοά 68 οἵ οἰΔ55] Δοδίοῃ, 
8016 Οὗἁ ἴδ σδῖποσ ἰηἰτιοδίθ, [ἢ οἱά 
εὐϊου5 οἵ [ῃ6 Ψυϊργαῖα 1 ἀΡῬΘΔΙΒ 45 [ἢ 6 
Τῆι Βοοἱκ οὗ Ἐβάσγαϑ  ΕΖια δπὰ Νοἢο- 
ΤΩΪΔῊ τοροίῃοσ τρακίηρ ἴῃ6 ΕἸγϑὶ ΒΟΟΚ, 
δηᾶ ΟἿΣ Ἐβάγαβ ἴῃς ϑεοοῃά, [ἢ θα" Οἢϑ 
ὉΡΠ5ηεα 5ἴποα [86 Οουπῃοῖ! οὗ Ττεμῖ 
(πίοι Ἰε οὰ οὔθ 5146 ἃ5 Αροουρβαὶ 

ῬΓΔΥΟΙ οὗ Μδηδϑϑοβ δῃηὰ τῆς το 
ΒοΟΟΚΩ οὗ Ἐπάγα8), ἘζΖτιὰ δῃὰ Νεἤοι δῇ 
σοουπῃῖ 45 ἴῃ6 ΕἸτϑὶ δηὰ ϑεοοῃά οὗ Ἐβάγδβϑ, 
δηὰ οὔὗγ ἴνγο Αροουρθαὶ Βοοκβ 8ἃ5 ἴῃ6 
Τῆϊγὰ δὰ Ἑουῆ. ὙΤῊϊ5 σψουἹά Ὀ6 ἃ 
5:10 16 δηα 5ιβιοϊοηξ τηοϊποά, Ὀὺὶ ἴον [ΠΏ 6 
ἴλοϊῖ (δαὶ οἤδρ5. 1., 1]., χν., ΧΥΪ. οὗ οὐ 
2 Ἐϑαάσαβϑ ἃστὸ σοῃΐθϑϑθαΥ οὗ ἃ αἰδβδογοης 
ΔΌΪΒΟΙΞὨΙΡ ἔστοτα [ἢδὲ οἵ ἴῃ ἰῃίερταὶ] Ροτ- 
οι οὗἴπςε ΒοοΙκ (Ομ 405. 111.--χῖν.), Ηεηος, 
ἴῃ οπδ οὗ [6 ἴνο οἱάδϑὶ δῃηά τηοϑβῖ ἴτὴ- 
Ῥοσίδηῃϊ σωδηυ βου ρίβ ἩἩΏΙΟὮ σοηίδίη ἰϊ---- 
16 (Οοάοχ ϑαῃρεσηδηθῃ51,5-ἰὩ6 ἢγχοῖ 
ὕγο οὔδρίοσβ ΤΑ ῊΪς Ξαρασδίοὶυ 45 “ΠΌΘΟΣ 
ἘΖτξ ϑεουηάι5, [06 τηδῖη ὈΟαΥ οὗ [ἴῃς 
τοΣῖς (ΟΒάΡ5. [111.-- χῖν.) 48 “Τὐροσ ἘΖιρ 

Οὐυδσῖι5,᾽ διὰ ἰῆς ἔνο σομοϊυἀϊπρ᾽ οδδρ- 
ἴο15 8ἃ5 ἶροσ ἘΖίο Ουϊηίυ5. [ἢ [15 
ΑΥΤΔΏρΡΟΙΘης ἃ ρατὶ οὗ ΟὟΓ 1 Εβάγαϑβ 
ΤΩΔ 65 [Π6 “ΤΙ͂ΡΟΣ ΕΖ Τογυ5. [Ι᾿ οὐγ 
ΑὐϊῃοτΖεά Ν᾽ εγβίοη, [ΟΠ] ονίηρ [ῃ6 Θχδιὴ- 
Ρὶβ οὗ τῆς σσεπεναη, ἴΠ6 ἔνὸ ΑΡοσγυρ δὶ 
Βοοῖκϑ τὸ ᾿οδ᾽]Ἱϑα ἴῃς ΕἸγβί δηά ϑεοοηὰ οὗ 
Ἐβάγαβ ; ἃ ΠΠῸ ᾿υββ6α, ἴῃ οα86 οἵἁ [6 
Ιαϊίοσ, ᾿γ [86 ὀΟρϑῃϊῃρ ψοσάς οὗ ἴῃς Ὀοοϊς 
ἰ1561{: “Τῃδ βεοομα ὈοΟΚ οὗ [6 ῥσορβοῖ 
Ἐβάγαβ." Α Ὡδῃγδ 1655 140 ]6 ἴο Θομἤιβίοι 
νοῦ Ἱὰ 6 [ῃ6 “1,Δτὴ Ἐπάγαϑ," 45 ἃ15- 
ἘΩρι δα ἔγοῃ ἴῃ6 ““Οτεοκ Ἐβάγαϑ᾽" 
(ουγ 1 Εβάγαβ, ΜῃΟἢ αχὶϑῖβ ἴῃ ἃ Οτεθῖ 
οΥρίη41). ὙὍῆθ [116 ἰουπά ἴῃ ἃ ατεοκ 
ὙΤΟΙ οὗ [06 5ἰχίῃ σδηΐυτγ, Απαϑίδϑιυϑ 
Θἰμαῖῖα, Ὡδιλεῖν ᾿Ἔσδρα ἀποκάλυψις, “ΤὨΘ 
Ἐονεϊδίίοι οὗ Εβάτγαϑ, 15 50 ἀρ Ῥσορτσίδία, 
[δὲ τ. Ῥνεβίοοϊξ δηᾶὰ οἴμοιβ ἤδᾶνθ 
ἩΠ5Π6α 1 σου Ὀς ταοβίοτοα, Βιυῖ τῃς6 
Ῥυδ]οδίοι ὈΥ̓ Τιβομοηάοτγί, ἰῃ 1866, οὗ 
ἃ Ἰαῖοτ δηᾶ :θΟΣ γοῦκ Ὀδδσίηρ [ἢ 15 
ΨΟΙῪ ἘΠ6, νουϊὰ τοράοσ ἴἢ6 δαορίοῃ οὗ 
ἴῃδί πᾶιὴθ ἔοσ ἴῃ 6 ψΟΥΚ ὩΟῊ ὈΘίοσδ 8 
ἃ βοῦυζος οὗ σοῃηδιδίοη, 866, ΟἹ [ἢ15 51Ὁ- 
7εςεῖ, ΗΠρεπέεϊά, " Μοββἷαβ Τυάεοτυῃι;" 
1869, ΡΡ. χν]]].--χχι!. ; ΨΟΙΚτηδτ, ἦ 1)45 
νἱοτῖα Βυςἢ Ἐπγα, ἰὼ “Ηδηάθυο ἄογ 
ΕἸηΙοιῖ, 1 αἷα ΑΡοΚτυρῆβη, 1863, ὈΡ. 
270 599.; ΒΕΠΒΙγ, “ΤῊς Μιϑβοίηρ Εταρ- 
τηθηΐ, ὅζο.,) 1875, Ρ. 86; ΜΥεδίοοίξ, δσί. 
ἘΞΌΒΑΒ, ΘΈΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ, ἴῃ “ ὨιΙςοῖ, οὗ 
τὰς ΒΙΌ]6᾽; Τιβομεηάοτί, “ Ῥτοῖβθρ." ἴο 
[86 ψοῖκ [5 τείοτγεα ἴο, ᾿. χὶϊ, 
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δ 11. ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΓΝ ΟῦΑΟΕ ΑΝῸ 
ΨΕΚΒΙΟΝΒ. 

ΤὨδίὶ ἢ οΠρίηδὶ ἰδηρσιᾶρε ἴῃ ΜΙ Οἢ (ἢ 15 
ὍΟΟΚ νὰ5 νι θη τνὰβ Οτγοεὶς δάση οὗ 
ὯΟ ἀουρθῖ, Το ἰγαρτηθηΐβ, ἱἦ ποῖ τηοσο, 
ἤὮανε Ὀδοη Ῥγαϑοσνθα ἴῃ Οσδεῖϊ : ν᾿ 235 1ἢ 
ΟΙδιαθηΐ οὗ Αἰεχδηάτσια, δῃὰ νἱ}. 22 ἴῃ 
[6 “ΑΡροϑίοϊιςδὶ (οηβεϊιομβ.᾽ ὙΤὨς 
Ι15ὲ οὗ ἴῃς ἔχψεϊνε ὑσορμεῖβ ἴῃ 1, 29, 40, 
ἴο] ον 5 [6 ογάσσ οὕς ατθοκ ΧΧ, Βαϊ, 
Ὀ651465 [ἢϊ15, [Ὡ6 [,Δἰ οσβίοῃ, ἴῃ6 οἱ 65ὲ 
Δα τηοβὶ ᾿πηροτίδηξ οὗ 4]1, Ὀδᾶσβ [σᾶς 65 
οὗ στεοκ ᾿ἀϊοηλ οἡ ΘΥ̓ΕΙΥ͂ ρᾶρδ, δἰπηοβῖ ἴῃ 
ΘΥΘΙΥῪ ᾿ἰη6. Τὸ 5βεἰδοςῖ Ὀυΐ ἃ ίδνν Ἰπηβίδῃμοββ. 
ΤὨΗς ρεηϊᾶνα 15 ἰουῃά δἴζεσ ἃ σοτηραζαῖνο, 
85 ΟΡ 1Πα707α, ν. 13. παήμς αἰορϑι 
ἐαῤίηρε, Χὶ. 14. Οδηάοιβ δῖε υδεὰ 
ΜΠΟὮ σΔἢ ΟὨΪΥ Ὀς δοσουῃῖεα ἔοσ Ὁγ [(ἢ6 
ἰλἤὔιπδηςα οὗ οΥρίηδ] ἰοστὴ8 ἴῃ Οτϑαῖ, 85 
σιργισονίμης (Ξ σφραγίς). .. ἡ αάϊα ἐξ, 
Χ, 23; “αῤμέ (Ξε κεφαλή) . .. «ο οἰ ἐῤδα, 
ΧΙ, 4. (ΟὐομΒίπιοιίίοηβ ἂῖὸ ἰουμα ψὨΙΟἢ 
δάμ οὗ ΟὨΪΥ ἴΠ6 βᾶτὴθ Ἔχρ δ ΟΣ ; Δ5 
ἴη6 τεαυοηΐ 56 οὗ ἐἤ Δηβ ης ἴο καὶ 
το ΡοτΑὶ, οἴ ),ασίμηε ἐσέ... οἔ οΟ ῬΙΦΏΡ, 
ὅζο, νἱ. 26, χ. 2, δηὰ οἴη ; [ἢ6 δοοιιδαίίνε᾽ 

; - ((δουϊ ἴδε νου] 5 στονηηρ οἷα) ἴῃ [δε ἴογυ ἀδῖίνε δίῖεσ ποθι, ἃ5 Ἰὴ Χὶ, 42 
[ὴ6 αἰἰταοοηῃ οἵ (ἢ6 τοϊδῦνο, 25 ἰῇ ἐκ 
ογερδως ἐσὴῖς σμΐδωμς 2γααάιακὶ δὲ, νὶ, 25, 
Δῃηα [6 |1Κ6. [Ιῃ ϑοὴθ ολ865 ἴῃς τοχὶ 
ΤΏΔΥ Ὀδ 510 6 550Π}Υ διηεη θα ὈΥ δἰϊεμοη 
ἴο 115 ἰδεῖ, 45 ἴῃ ἴῃ6 ἱηρδηΐϊουϑβ σοτσθοίϊίοῃ 
οὗ δα ἀφῤίες ὉΥ τοΐθτθηςο ἴο περίβλεψον, - 

. οὗ Βαγβδραβ (ς. χὶὶ. δηᾶά Ἂ 1ν.), δυΐϊ ῬΙοροβθὰ ὈΥ Βϑῃϑβὶν (μὲ σεβῥ., Ὁ. 25 3.). 
Οἱ τῃ6 οἴποσ Ὠδηά, ἴπεσγε ἂῖὸ βοὴς ρβϑοὺ- 
᾿ΠΙΑτι165 οὗ σοηϑβίσυςςοη ΜΏΪΟἢ οἀπηοῖ Ὀ6 
ἴη5 δοσουηίθα ἴοι, βιοἢ 45 τὴ6 οοῃϑδίδηϊ 
0.56 οὗ [ῃς Δ]αῖνα ἴο ΕΧργεβ5 ἀυτγαίοη οὗ 
ἔἰπ|6 (ΧΙ. 58, εἰ λαςεί). Ολἱᾷα 1άΐοχω, 
ΠΟΙΏΙΊΟΗΪΥ οΔ]1ςα 4 ΗΘ τδιβηι, 15 4150 νΕΤῪ 
ἰτοα ΘΠ ΓΥ υ566,---τθαὶ οὗ [6 ρδγίοὶρὶς 
7οϊμδά σῇ τὰς οορηῃδῖα νετὺ ἴο 1 ΘΏΒΗΥ 
[ῃ6 5686 : 8ἃ8 ἴῃ ἐχεζεης ἐχεσσίζ, ἵν. 2; 
οαἷομς οὐδ Π:, ν. 30, Δα ΤΏΔΩΥ τοΓ6, Α 
οοἸἸοοιίοη οὗ [ῃ6 πηοδὲ βἰκίηρ ΟΥ̓ ΘΟ βη15 
1 Ὀὰ ἰουηπά ἴῃ ἵδη ἄδγ 15, " Ὠιβρυ- 
ἰΔῦο οτςα ἀε ἘΖτρ Πἰρσο ΔΡοοσΡὮο;, 
ὅζο., 1839, ΡΡ. 10-14. 

Τῆς 1δἰϊη Ψεσβίοη ἀδοόνα τοπϊοηθα 
ἄδϑβεσνοϑ ἴο Βοϊα (ης6 ἢτγϑί ρΐἷδοβ, Ὀοϊῃ ἔοσ 
ΔΏΠΑΌΥ δηα δάθ!γ ἴο (ἢ6 οτίρίηδὶ, 
ψδῃ ἀογ Ὑ]15, ἰλαθοά (μόξ σω., Ὁ. 2), ξῖνεβ 
ἴῃ6 Ρτγείθοσεθμοα ἴο ἰἢ6ς Αδίηϊοριο ; "αὶ 
ἤδη ἴῃ τοχὶ οὗ ἴῃς Δ 15 οοττεοίοα 
διῃὰ σεϑίοσϑα, 85 1ἴ 5111} τῇδ Ὀδ ἴο ἃ νεῖ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

οομβίἀθσα]8Β εχίεηϊ, ἴθ δθεηβ ΠῸ 
ΤΟΔΆΒΟΣ ἴο ΤΟΙ56 1 [ῃ6 Ρτοοθάρησα οἰδιπηθά 
ἴοτ 1 ΌΥ ομδ οὗ 115 τηοϑὲ στϑοθηϊ δαϊῖουβ 
(Επίζβομο, ΡΠ Αροσγρδὶ  εῖ, Τεβὶ,, 
1871, Ρ. Χχνὶ.). ὙΤμδῖ 10 15 οἰ οβοὶν ἸϊΈδταὶ 
Ψ}1 ἢάνα Ὀδοη [1ηἰριτοα ἔτοτῃ ψΠαὶ τᾶ 
βδὶ ἃ Ὀείοτα οὗ {πῸ ἴγᾶσθβ οὗ Οσσεοῖ Ἰἀϊοτι 
ῥτοβεγναὰ ἴῃ 1, [ἢ ἘΠ ΖΘΟἢ Θ᾽ 5 ΟΡΙΠΙσῺ 1ξ 
8 τηδβς ἴῃ ἴῆς (ϊγὰ σδοηΐυγ. Ατ- 
ὕτοβα οὗ Μιίΐδη (374-379) δάορίβ οἵ 
ῬΔΙΓΔΡΏΓΑΒΕΒ ΤΑΔΗΥ͂ ῬΑϑδᾶ ρα 8 ἴὴ 11 (ςοΡ. 
“ε Ῥοῃο Μοσί5,᾽ 6. χ,, 1 2 Εβαϊσ, ν. 42, 
50--55, Δηά ΥἹ!. 'δο᾽ -87"; ; ἐδι ς. χῖ, ἢ 
2 ἘΞαζσ, Ἱ], ἸἰΓΊΟΙ «. 5, ς. χὶ, νὰ 
2 Ἐβάγ, νἱῖ. 39" .-- 42"; 16 ἐχοδβδιι ϑαίγτι, 
Ἰ. 2, ὙΠ 2 ΕΒΑῚ, χ, ὅ--τι ; " ΕΡιϑι,᾽ χχῖχ, 
ἢ 2 Ἐβάτ. χν]. 59). 7ετοπηθ, " δᾶν. 
γι σι αης, τείθις ἴο 1 1 ἃ ρᾶϑβᾶρε οἴδθῃ 
ᾳυοίεά, οΥ ταῖμε πηϊϑαυοϊοα (δες 
ΒΘΏ5)}Υ, Ρ. ΔΙ 5.7) δηὰ ἴῃς ηοῖδ Οἢ Υἱῖ, το 
Ὀε]ον). Μοτε ἀοαθιίὶ ἰ5 [6 ̓ ϑυρροβεά 
τοίβγθηςα ἴο ἴῃε [δη Ἐβαάγαβ 'π Τεσυ- 
1, “1)6 ργϑοῖρ. Ηξτεῖ,᾽ ο. 111, (σε ποῖβ 
Οὐ ΥἹ1, 20), ἀπά ἢΪ5 δ] βίο ἴο χίὶν. 
37 “99. ἴὰ Ἀἷβ “1)6 Βαδῖζα ταῦ]. ο. 11], 
Εσυδὶὶγ νασὰς δηά υποετίδίῃ 15 ἴῃ6 τε- 
ἴδγεῃοθ ἴο νυ. σοτθδ δηὰ χίὶν, 1ο, 17 

.Αἀ Ὀεμχειαηυπι οἱ ΟΥργίδῃ. [ΐ σδῪ 
θεὲ δά άἀεὰ ἴῃ Ραϑϑίηρ [πα 1ῃ6 τείεγεποες 
ἴῃ ΟΪΚτΙηδΥ, Ὁ. 273), 816 ἱηδοουγαῖα δηὰ 
ΤαἸβεδαϊηρ. ὙῸ Ρᾶβδαρεβ ἤοτὰ ἴῃε 
ΟΥΙΏΔ] ατξοῖ, ν. 5 δηᾶ νυ]. 2, ἢᾶνε 
Ὀεθῃ βυρροβεά ἴο "ὲ οἰϊεὰ ἴῃ [πε ἘρίδΕ!ς 

ψμουϊ ροοά ρσουμᾶς, ὅ66 Οβδγίεπῃβ, 
“Οδηομίοιγ (1880), .Υ]]. “.; δια ϑαϊτηοῃ, 
«“Ἡϊκίοποδὶ Ιητοὰ, τὸ ἰδ Νεν Ταβί. 
(1886), Ρ. τοϑ. Οη ἴδε οἴμεσ μδηά, ἴμθσε 
15 Τοᾶβοῃ ἴο [ϊηκ ἴμδΐ Ιγομϑοὺβ (( δᾶν. 
Ἡδτεβ.᾽ ν. 236) δά ἴῃ τηϊηὰ [86 ψοσαάς οἵ 
11. 21, ἰὴ [Ὧ6 ρᾶϑβασα ψΏΟἢ ἢς Ἰηϊτοάποες 
ΜΠ ἃ νάρτα “ αυοτηδἀτηοάπμῃχ Ῥτορηδῦα 
11. 866 Ὦχ, ϑδ)]Ώοη, ἃ9 ἅΡονε, Ρ. 459 λ., 
δηα Ῥεδίβοῃ, "Οη [6 (τεβά, δῖ, νυ. (εά. 
1723, Ὁ. 242). Τῆς ψοσάϑβ οἵ ἢ, 34, 35 
8:6 εὐ νοάϊεὰ τη ἴῃ6 δῃοίθηϊ ὁ Μίϑϑα ὕτο 
Θεΐξυμοῦπβ᾽ (5εςε ἴΠε “ Βτενίδγ. δα υϑιηι.. 
ΘΑΙΌΤΩ, ̓  εαα, Ῥτχοοῖοσ δηὰ Ῥογαάξνουί, 
ἴλϑο. 11. Ρ. 527}, εηος [86 οτρίη οὗ ἴδε 
ΘΟΠΏΟΣ 086 οἱ [η6 νψοτὰ Ἐδαυει (γ4]- 
οοἵτ᾽ 5“ ϑδογεά Ασομδθο].᾽ 5. Ὁ.). Α5 ὥδῃοῃ 
Ἑδάταρ ροϊηΐβ ουΐ, [6 ψοτγάβ οὗ 11. 26, 
47 ΜΟΙ 4150 πι56ἀ 85 8ὴ [πίτοὶξ ἔογ ὙΥ̓Ὠ1- 
5} Τ ΘΒΟΔΥ (Βιυηῖ, Απρηοίδίδα Βοοϊς οὗ 
Του. Ῥγαγοσ, εἃ, 1884, Ρ. 302). 



Ξ5ΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΘ ΚΑΘ. 

Βεϑβιάδς ἰἢς 1,Δη Μεχβίοῃ, ἔουγ ΟἴΟΥ5 
(οὗ οο. 111.--χ1ν.} δὲ ἰῃ οχιβίθησε : [ῃ6 
ϑγστίδο, Ασδῦῖς, Αδιίίορις, δὰ Αττηθ- 
ὨϊΔη, Οὗ [ἢ656, ἴῃς Ὀα6δ5ῖ, 'ἴὰ ΕἸ ΖϑΟἢο᾽ 5 
)υάρτηδηΐ, 15 [16 ὅϑυτιδαςο, “Κὸ τῆς Αδίῃϊ- 
ΟΡΙο, 1 ὈδδΑΥβ ἴῃ6 τηδηῖκα οὗ ἢανίηρ, 6 δ ῃ 
τΤΩδας αἰσοοῦ ἔτοὰ [6 Οτεεῖ, τπουρὰ 
Ὡοὶ 50 ΠΟΙᾺ] 8 ἰγϑῃ 5] Δ!10ἢ 85 (ῃς [,Δτίη. 
1 ν͵ὰϑ οἀϊϊεα ὈὉγ Οεογδηὶϊ ἴῃ 1᾿ϑόδ, ἴῃ 
νοἹ. ν. οὗ“ Μοπιτηθηῖα ϑδοζὰ εἰ Ῥσοίδηβ, 
ἴτοπι ἃ Μ5. ἴῃ ἴῃ6 Απρσγοβίδη ΓΌΓγασΥ δ 
ΜΊ]δΔῃ, 

ΤὨδ οχ βίοπος οὗ ἴῃς Αταῦὶς τοχὶ ᾿γὰ5 
Ῥοϊηϊεα ουἱ ΟΥ̓ 83Ἃη ἘΠ Ρ]ΠΙ5ἢ τυτιῖεσ, Τοῃη 
Οτσοροτσυ, ἴῃ τό46 (Βεηϑίγυ, μὲ σωῤ., Ρ.1 
Ἀ.); δηὰ 4 ᾿πδηβἰδίίοῃ οὗ ἴἃ ὉΥ ϑιηοῃ 
ΟΟΚΙΟΥ πὰβ δἤεγσνασαὰβ ΡῈ] 156, 45 Δἢ 
ΔΡΡΟΠαΪχ ἴο νοὶ. ἱν. οὗ ὙΥ Πιβίοῃ᾽ 5 " Ῥσιτηϊ- 
ἄνα Ομ δι γ Ἐσδνιν ἃ, 1711. ΤΠΘ 
ΑΥΣδΌ]ς τοχὶ [56] ἢ ἢδ5 ΟὨΪΥ τϑοθητγ ὈδΘη 
ΤηΔ66 Δοοθβϑῦ 6 ἴο 5.ῆοϊδιβ. ΨΟΪΚΙΏΔΥ, 
ἴῃ 1863, τηδὰβ υ56 οὗ ΟΟΚΙογ 5 ΕὨρ 158 
ΨΘΙΒΙΟΣ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἴῃς Ιοχρ' Ῥαβϑᾶβδ τ 1551ηρ᾽ 
ΔΙΌΟΓ ΥἹ1, 435. Η]ροηίο]α, 5111} Ἰαῖοσ, υϑεὰ ἃ 
1, δἴϊῃ τοϊσδῃβἰδίίοη οἵ ΟἿ κίευ ἔοσ ἢϊ5 Μ69- 
5145 Γπαξβοσιη." Βαῖ ἴῃ 1863 Επνα]ὰ πδὰ 
ΡΕὈΠ5η6α (6 Ατδῦὶς ἰοχῖ, ἢ 4 σοπηδῃ 
[ΓΔ ΒΔ ΟΏ, 1ῃ νο]. χὶ, οὗ ἴῃ6 “ ΑὈδαπά- 
Ἰυηροη (6 Κὶ δ] ΠΟ ἤδη (ςβε ]βοηδ ἀδΣ 
ὙΥ Ἰοϑοῃβομλῆδεη Ζὰ σοιίίηρεοη, ποτ Ὡ]Οἢ 
᾿ἴἴ νὰϑ8 δἰοσγναγάβ σερχηϊθα βερδγαδίοιγυ. 
Τῆς Μ5. υδεὰ ΌγΥ Ἐνδ]ά 15 ἴῃ6 βδπὴ6 85 
ἴῃδιὶ ἴτοτα νυ Ὡ]οἢ ΟΟΚΊΙΘΥ τηδάς ἢϊ5 (τη βἷδ- 
Ἐοῃ ἸΙοηρ Ὀείοτε (Βοά], 251), δὰ 115 ἀδίβ 
ἢ45 Ὀαθῃ δα θα Ὀγ τἢ6 βογὶθε δ ἴῃς εηά 
85 ἴΠ6 Κ᾿ γρδσζ οἵ [6 ΠΟΙΥ ΣΩΔΙΥΥΒ ΤΟΥΣ ;" 
[παῖ 15, δοοοσάϊῃρ ἴο Εν! ἃ (ρ. 21), [ἢ 6 
ΥΘΑΥ 1354 οὗ ΟΥ̓ δῖὰ. ἘΥ̓ΒΘΙΠΕΥ τηδάς 
ἀἰγθοῖν ἔτοτα τ Οτεοκ, 85 ΗΠ ρθη α 
(0 Κ5, οσ ἔτοσῃ ἴῃς ϑυσίδο, 45 ΕἸ Ζϑοῆς 
18 011η65 10 Ὀεῖενα, [ἢ6 Αταῦὶς Ψογβίος ἰ5 
ΙΏΟΙΤΘ οὗ ἃ ῬδΙδρῆσγαβα ἤδη τῇς οἴΠοΓ5, 
δηὰ ἴῃ σοῃβεασεηοα 1655 {πιβυνοσίῃγ. 
ΘΠ] τοτα ΤΟΟΘΒΓΥ, ἴῃ 1877, ἴμ6 ἰοχὶ οὗ 
τῃ6 Ατὰδις Ψεγβίουῃ ψγὰ8 ρ]15ῃ6α ὈγῪ 
ΟΠαοηλεϊβίοσ, σι ἃ 1,Δπ {τδηϑ]δίίοῃ, 
τοῦ ἃ τοδημβοτρὶ (ΑΥ. 462) ἱῃπ [δ6 
γαὔοδῃ. ὙΤῆα ἀρὲ οὗ [ῃϊ5 ΜΆ. 15 οοη- 
βΒιἀοσϑα ἴο Ὀ6 δδουΐ (ἢ6 βδὴβ 45 ἰμαὶ οἵ 
[6 Βοαϊεΐδῃ ; Ῥοίὰ Ὀεΐῃρ τεξοιτεα ἴο 
(6 τφῃ σοπίασγ. Τῆς Νοβίοη 11 σοη- 
ἰΔἴῃ8 ΟἰΠδτβ ἰπ ΤΩΔῺΥ Ροϊῃίς ἔσομαι [μὲ 
ἰτδηβίδίοβἃ ὉΓΥ Επαϊά, δὰ ἄρρθᾶΐβ ἴο 
ἤαγα ὈΘΘΏ τηδᾶδ ᾿πἀθρθἀΘηἘ0 ἔτοτα [ἢ 6 
τοῖς. Τδθ τοδαάϊηρβ οὗ ἴμεϑβα ἴνο 
ΙΒ οῺ8 ἃῖὲ οἥξῃ αιοίοά ἴῃ {Π6 (0]]ον- 
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ἱηρ ποῖδβ ; διυῖ τοηὶ ΠΥ ἱρπόσδηῆσα οἵ 
Αγσδῦϊς 1 δανε δα ἴο ἀδρθηά βηῦσεὶν οἡ 
[6 τοηάοηηρβ οὗὐ ΟἸἀοδιηθιϑῖοσ δπὰ 
Ἐμνδ]α, 
ΤΩΘ Αεδἰῆίορις Μψεγβίου, τπουρὴ οἱοά 

85 ΘΑΙΥ 85 1661, ἴῃ ἴῃς “ Τ,δχίοοῃ Αδιἢ:- 
οΡίοο-δαπυτ᾽ οὗ Τοῦ [λιάοἱ]ξ, νὰ8 ποῖ 
Ῥηηΐδα 111} 1820. [ἢ [ἢ]5 σᾶ56 4]50, ἃ8 ἴῃ 
τῃαἱ οἵ τῆς. Ατάῦὶο, [6 Μ. υβξεὰ νὰ5 ἴῃ 
τ[ὴ6 Βοαϊεδίδηῃ Γἀῦταῖγ. ΤὍΤὨο οδαϊίογ, ὮὨΓ. 
Εϊομασά 1,ύτθησοθ, Ῥγοίδϑϑου οἵ ΑΥ̓ΔΡΙΟ, 
δΔηἃ δἤογινασάὰς Ἐδρὶις Ῥχοίδβϑθοσ: οὗ 
Ηδῦτεν, δὲ Οχίοσά, δάἀδεὰ ἃ ἰπνοίο]ὰ 
ταηἀοτηρ οὗ 1, Ἰὼ Τλη δηά Ἐρ] 5}. 
γαὰ ἀεσ Ὗ])15 (Ρ. 77) δπᾶάβ ρτεαὶ ἔδυ 
ἢ (5 οὐἰἸθου, οὐ [6 στουῃά οὗ [5 
δὐατῖοῦ μανηρ᾽ Βοσυρυ] οι 5 ῥτεβογνθὰ τς 
ἸηδοουΓ8 0165 οὗ ἢϊ95 ΜΆ., δῃὰ βυρρεϑῖβ 
ΤΑΔᾺΥ οἸηθηἀδίίοηβ. Α ΒΌΓΕΟΙ ὉΔ518 [ῸΓ 
ΤΟΝ ΒΟ 18 δβοσαθαᾷὰ ὈΥ [ἴὩ6 νδίϊουβ 
τοδάϊηρβ οο]]θοϊθα ἔσο οἴμεσ Μ995. Ὁγ 
Αὐυρ. ὈΠΠτΆδημ, δηα ῥτϊμιθὰ δὲ [6 δηά οἵ 
Εν] 45 εὐϊίοι οὗ [ἢ6 Ατδρὶο ; δηά (Π656 
ἢδνα Ὀδοη ΠΙΣΓΠΘΙ δητὶοπδα ὮὉΥ ἃ ΟΟἸ Διο 
οὗ Μϑ95. τηδάθ ὉΥ ΕἾ. Ῥχσδίοσιιβ δἱ 
Ἐτδηκίοτ δὰ Βοη. Ἐνιάσηος οὗ ἴῃς 
Αδιδίορις Μεγβίοῃ μανὴρ ὈΘΘῺ τηδ66 
ἀἰγεοιῦν ἔτοτα ἴῃ6 Οτεοῖκ 15 δισηβηθα Ὀγ 
γδῃ ἀδγ Ν]15 (ωδὲ τμῤ., ὈῬΡ. 77 594.), δῃὰ 
ὈοΙὰ ἢς δηά ἘΠ ΊΖϑοῇδ δϑατηδίς 115 νδὶτα 
ἈΊΡΉΪΥ. 

ΤΩΣ Απηρθηΐϊδη ψεχκίοη, δου ρυῦ- 
15ῃη6 4, δοοοζάϊηρ ἴο ΒΘΏΒΙΥ, 85 ΘΑ ΪῪ 85 
1666, δῃά ἐουῃμά [ἴῃ τῇς Ατταθηϊδῃ ΒΙΌ]6 
οὗ :δος (ν᾽ δηςῖ]5, 4 νο].), ἀρ θαγβ ἴο ἢανα 
Ὀδοα πηῃοιίοοα ὈΥ βομοΐδγϑα Ὁ}]] δἰ ΠΟ ἢ 
γγὰ3 ΟΔΙ]οα ἴο ἴἃ ΌὉΥ Οοπδηὶ ἴῃ 1ϑ8δότ. Α 
Ταῖϊη τταηϑίδίιοῃ οὗ 1 τγὰ5 τηδᾶς ὃγ 1]. Η. 
Ῥειοπηδηηῃ ἔοσ ΗΠροηίο] 5 “ Μοϑβίαβ 
Τυάεοσια; Ὀυὲ 45 ἴὩ6 Αἰτηθηΐϊδῃ ἀἱ- 
νεσραβ τηοϑὶ ἡ] Εἷγ οὗἉ 411 ἔτοπι [6 ταϑῖ, 
δηά, ᾿ῃ ἘΠΙΖϑΟΠ εἶ 5 Ορίπϊοη, γγχὰ8 λοῖ 866 
ΟΥ̓ ΡΙΏΔΙΥ ἴτοτα ἴῃ6 Οτεαῖ,, 115 νά]6 15 
ΘΟΙΏΡΔΙΔΌΨΟΙΥ 5814]}. 

ΤΔοΙα 5μου]ὰ Ὀ6 ποιϊοερὰ ἴῃ σοῃοϊϑΐοη 
ΔῺ αἰϊζειαρὶ δὶ σοργοάποίηρ [Π6 ΟΥΡΊ ΠΑ] 
ατοοκ. Τηϊ9 νᾶϑ τηδάς Ὀγ ΗΠ ροη(οΙ, 
11} ἰῃ6 δϑϑιϑίδηοα οὗ αι] ἀἜ 1ριτγάα 
δῃηὰ Ἡδγδηη Εδηβοῦ, δηά ᾿ηβοτῖθα 1π 
ἢ15 “ Μοβϑίδϑ Τυἀδδοοσυτα. Τῆς ἰΔ5Κ νὰ8 
δχϑουϊοά ψ ἢ υπάουδιοά Δ Ό1]ῈΥ, που 
βαραζαῖα ψοσὰβ Δα ρῆγσαβϑθϑ 816 Ορϑθῇ ἴο 
υοϑοῃ, Βαῖ [ἰ 18 ΒΌΓΕΪΥ ροίηρ, ἴοο δ τ 
ἴο τρᾶκο [815 τηοάοσῃ το γδηβἰδίοη ἃ 04515 
ἴοσ ὑγονίης οοἰποίάθηοθθ Ὀείϊνγεθη ἴδ6 
δυῖμον οὗ 2 Εϑάγαβ δηᾶ ἴῃ6 ττοΓ5 οὗ [16 



74 

Νεν Τεβίαιηθηῖ, θη, (ῸΣ :ῃϑίδῃοθ, 
ΗΠ; ΘΙ; ΓΟ] ὰ (ο. εζ., Ὁ. Ιχῖχ.) ροϊῃιβ ἴο ἴῃ 6 
οἷἶοβα σϑβϑοδηος θοῦ 2 Ῥεῖοσ 1. 10, 
4“ ἃ5 υηΐο ἃ ᾿Ἰρῃϊ τΠαὶ 5 πο. ἴῃ 4 ἀδτκ 
(07, 340.114) Ρίαςε,᾽ δῃὰ 2 Εβάγσαϑ χὶϊ. 42, 
11 15 οὔνιουβ ἴῃ ἃ ροοὰ ἀθ4] ψ}}} ἀδροῃηά 
ΟἹ ἴμθ αυοσϑίοη ᾿ΠΕΘΙΠΕΙ αὐχμηρῷ νᾶ8 
τ[6 δεῖ] ψοτγὰ υϑ6α ἔοσ “ ἀδτῖκ " ἴῃ Ὀοΐἢ 
ΡῬᾶϑβᾶζεϑ, ΟΣ ποῖ, 

δ Ι11, ΘΤΑΤΕ ΟΕ ΤῊΕΞ ΤΕΧΤ. 

Τἢε ἰεχὶ οἔτῃς 1,401 Ν εὐβιου---ἰῃς ΟἿΪΥ 
ΟἿ (μαΐ π|}}1 θ6 μετα ῃοϊοοα--- 5 Ὀ6ΘῺ 
ἀἰΞαρσιτεοα ὈΥ ΓΊΔΏΥ ΟΙΤΟΙΒ Δ ΠΟΥΓΕΙΡΌΟΏΒ, 
δυῖ [656 ἀτὲ ρτδάτδιν ἀἸβαρροατηρ ἴῃ ἴῃ 6 
᾿σἢϊ οὗ οσσδὶ Ἰηαυῖτγ. Α βῃοσὶ δοοουηῖ 
οὗ τε οἰδεῖ σδη βου ρί5 Μ111 τη ῖκα (ἢ}}5 
θεῖος υηάἀειβίοοα, 508] τῖῖθῖα (Π6 ἰα5ῖ 
ἴδῃ γεδῖβ, ἴπ6 Μῷ. ὑπ ιν υβα ν τοραγάθα 
8ἃ38 ἴῃς οἱαοβί δηᾶ τηοβϑὲ ᾿ροτίδηϊ νγὰβ 
[μα Κηονῃ 85 (οάθχ ϑδηροσ δ ἢ 515 
(8.), 350 «8116 ἔἴζοστῃ 118 Βανίηρ Ὀοϊοηρεά 
ἴο [6 Βεπεάϊοποα ΑΌΡΟΥ οἵ δὲ. σεπηδίη 
ἀε5 Ῥχυέβ. [ἰ1ς ποῦν ἴῃ [ῃ6 ΒΙδΠοίδδαια 
ΝΑῦοηδ]Ὲ ἴῃ ῬΑΤβ, Ὀείηρ ρΡᾶτὶ οἵ [ῃ6 
βοοοηά νοϊυηλς οὗ ἴῃ6 1,Δἰη Β10]6 πυτ- 
υετοὰ ΜΆ. 11504--5, ἰοηἀβ 1,8Δ0}1ὴ (ΒΕΘΠΒΪΥ, 
δὲ εξ.) Ὁ. 5). [Ιἴ Ὀδδγ5 115 οὐῃ τϑοοτά 
οἵ ἀδῖα; πδιλοῖὶν, “6 οἰρῃτἢ γεασ οὗ 
Τουΐϑ Ία έθοπηδιγε ᾽(Ξ 4.}. 822). 1 }- 
ουὖξ δηϊοσίηρ πο σηϊδυα ἀεἴ8115, 1 ΤΩΔΥ͂ 
Ὀδ6 5ἰδίθα τὰ ὑπεῖ τῃδὲ ἔτοσῃ [ἢ15 411} (Π6 
ἰδῖοσ Μ95. Κποόοῦγῃ ἀρρδαῦ ἴο ἢανε Ὀδθη 
ἰεηνοα, Τῃθ ἴνο οἴεῖβ οὐ ὑΠΙΟἢ 
ἘΤΖΒΟΠΘ τ ΔΙ ΗΪΥ το] θα, δοῦ 5., ἴοσ 15 
ΟΠ ο8] τοσθηβίοι οὗ 1ἴῃ6 ἰοχὶ ἰῇ 1:ϑ7:, 
ψ ΘΓ ἴῃς (οάοχ Τυπορηβῖ5 (Τ1.), δμὰ τὴς 
Οοαοχ Ὀτγεβαδηβὶς (Ώ.). Τῆς ἀδῖς5 ἴο 
ὙὙΒΙΟἢ [Π656 τὸ σείοιτεά---ἰὴς σφ δηά 
151} σοηζιγ68 ΣΟΘΡΕΟΌνΕΙΪγ ----}}} 506 
ΠΟΥ͂ ἸΠΙΟΣΙΟΥ {ΠΕΙΣ να ]ις 15 ΠΠἰκεῖγ ἴο Ὀ6. 
Μοζϑονσσ, 411} ἴπσθὸ, 845 ΤΟ] ἂἃ5 41} οἴμετς 
Κηονῃ 0211] Γοσοηγ, Δα Ομ 6 τοιηδυϊαῦϊα 
οἸἸ5ϑίοῃ ἴῃ σοτῃποη. [{ Παὰ Ἰοῃρ Ὀδδη 
οὔβοσνοα πον δρῦτυρὶ νᾶβ ἴῃ6 ἰγδηϑ θη 
ἤΠΌΙΩ Ψ. 35 ἴο Ψ. 36 οὗ [πε νἱϊ. σμδρίοσ οὗ 
[ἢ15 ὈοοΚ. ϑοιῃείμιηρ νγᾶ8 Ὀ]δη]γ νδηϊοὰ 
ἴο οοῃμηδοΐ ἴῃ6 νο. Αηά ἃς ἴῃ6 Οτθηΐδὶ 
ΨΘΙΒΊΟΏ5 Ὀδοδὴθ ΚηομΏ, 1 ψὰϑ8 ἰουπὰ 
(δὶ ἴῃ 11} οὗἉ [ἤδη 6 γε νγᾶ5 ἃ σοῃ ΘΟ ἢ; 
Ῥᾶβδαϑα οὗ σοῃϑιἀοσα θα Ἰεησίῃ. ὙΝΏ θη, 
ἔαγίΠοῦ, 1 'τγὰ8 αἀἰβοονοσθα, Ομ 4 οἴοβοσ 
ΘΧΔΙΏΪΔΙΊΟΩ οὗ 8., (ῃδὶ 4 ἰοαῦ μῃδὰ Ὀδθη 
δῖ ΒΟΙΩ6 ΘΑΥγ χης ουἱ ουἱ οὗ (Πἰ5 Μ5., 

ΙἹΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ΜὨΙΟΝ τοῖρϊ μάνα σοηϊαϊηδα (ἢ 6 τη β5ἰηρ' 
Ροσίοῃ, ἴῃ δ61 ἃ νᾶ8 οἰβαγθὰ [Ὸσ ἃ Ὑεῖῦ 
Ἰηζοσοϑίηρ ἀϊβοονεῖγ. ΤὨ5 ἀϊβοοναιγ [ἃ 
γὰ38 ἴῃ6 ροοά ἰοτίυης οὗ ἃ (δῃῦταρο 
ΒΟΠΟΪΑΓΣ ἴο ΤηΔΐκα ; ΟΣ, Γδίθοσ, ἰξ σᾶσὰ6 458 ἴῃ 6 
ἄτδ τενασαὰ οὗ Ἰοὴρς δῃὰ ραϊϑηΐ Ἰηνεβῦρα- 
ἴοῃη. Με. Β.1,. ΒοηβΙυ, ἴῃς Ἐδδαοσ ἴῃ 
Ἡδοῦτενν οὗ σοην]α δὰ (αν (ο]]οσο, 
δᾶ οἱδ οὗ ἴΠ6 ΟΙά Τοβίδτηθηϊ Ἐδν 5:0 
ΟΟΤΩΡΔΗΥ͂, δὰ Ὀδοη βίο ὉΥ ἴῃ6 ἀό- 
βοΠρέοη ζίνθη ἴῃ 4 οδιδίορις οἷα 1,8 1ἢ 
Ὀ1Ό0]1ο4] Μϑ. ἴῃ ἴα ΒΙιΡΙ]οἴμδαια Οοι- 
Τηυη416 οὗ Ατηϊθη8, οὨσα ἴῃ6 ΡΙΟΡΘΠΥ͂ οὗ 
16 πεὶρῃθουπηρ Βεηδάϊοῖπε ΑὈΡοΥ οὗ 
Οοτῦϊθ. 118 ἀρ 15 ρίνθῃ πὶ [Π6 οσδίδ!οσις 
85 [η6 οἵῃ σομίυσγ. ὅ'ρασα ἰουῦ!5 ΤΏΟΣα 
ἀοίδι 5; ὃυῖ Μτ. Βεηβὶγ 5 ἀεβοπρίίοη οὗ 
ἢ15 ἢχξί Ἅχδυγηδίίοη οὗ [Ώ6 ΜΘ, 15 50 [}} 
οὗ ἱπίοσεβι τπδῇ 1 τηυξί ποῖ 6 ογμἰ6α. 
“4Τῆδ ρ61|58] οὗ ἃ ἴδν νϑῦβϑθβ, ἢ6 5405, 
“ἐ φεγνεὰ ἴο βῆδνν ἴῃ6 ρτοδῖ ναἱὰθ οἵ 1} ]9 
ὨΘῊ ΟΥΑΙ αἱὰ ; 1 σϑδα οὐ 1 στον] 
ἰπίογαδε {11 ἀρρτοδοῇϑὰ [6 ρϊδος οὔ 
Ἰοηρ- ἈΠ}. σἤδϑιῃ : ἴμ6Ώ, 85 ΤΩΥ 6γ6 
εἰϊάφα ομ ἴο ἴῃς ψοζάϑβ ὁ: σῤῥαγεδτῥ ἤρεδς 
ζογημορῖΣ, 1 ον τῆι ἴῃ6 οάδδβί δηὰ δεϑβὲ 
{τδηϑἰδίίοη οὗ (ἢ5 ραϑϑᾶρα "νὰϑ δί [ἰδϑὶ 
τοοονοσδὰ ; ἴπδὶ δηοίθοσ ἔγαρτηθης οὗ ἴδ 6 
ΙΔ νγἂϑ ραϊπογεά Ὁρ ; δηά ἴδ ΠΟῪ δἵ 
Ια51---8ὴ δυδηΐ ὙΒΙΟἢ σΔῃ 5ΟΔΤΟΘΙΥ ὨΔΡΡΘΏ 
δαΐῃ ἴῃ [656 Ἰαἰίοῦ ἀαγϑ---ἃ ον ΟΠΔΡΙοΣ 
νου ὰ Ὀς δἀάεά ἴο ἴῃς ΑΡοουρΒᾶ οὗ οὔὖγ 
ΒΙ0]6." (“ Μιβϑίηρ Εταριηθηΐ, Ρ. 7.) 1 
ἀείγαςοῖς θυ πέ|1|6 όσα ἴῃς ᾿ἰηϊογεϑὲ δηά 
πηροτίδηςα οὗ βυς ἢ 8 ἀἰβοον ΙΥ ἴο Ἰοάτῃ 
ἴαὶ 1ἴ νγᾶ5, ἰἢ ἃ ΣΩΔΠΠΘΓ, δητοραῖοα ἈΥ̓ 
16 ΤΟβοδτ 65 οὗ Δῃ ΘΔΊΠΘῚ ἜΧΡΪοσοσ, ἴῃ 6 
Ἐσδν. Τομη Ῥδίγμησσ, οὗ ϑὲ, Το πη 5 (Ο]]ορθ, 
Οαδιαρτιάρο, Ῥγοίδβϑοσ οὗ Αταῦὶς ἴῃ ἴμδὶ 
Τὐπίνοσβιῦ οτὴ 1804 ἴο 1819. [ἢ Νο- 
γΟΙδ ΟΣ 1826 Ῥχοΐοϑϑοσ ΡδΙΤΊΟΥ Ἔχδιηϊηθά, 
διωοηρ οἴμες Μ55. τἤδῃ ῥγεβοινβὰ αἱ 
ΑΙοδ]ά ἀθ Ἡδηδτεβ (ἴδ δηοίθεηξ (οσω- 
ΡΪυΐατ), ἴῃ ϑραίῃ, ἃ [1,δἱη ΒΙ0]6 ἀδ- 
βου οα 45 “ ΒΙ01Π16 1,Δπο- οἴ οα τηδχὶ- 
ΤῊ85 τη 015, δηὰ τοίοιτοα Ὁγ, ἴ6 φαϊῖοῦβ 
οὗ ἴἰὴῆς Οοτρ! υἱδηϑδῃ Ῥοϊγρίοιξ ἴο δῦουὶ 
16 οηά οἵ ἴῃς 81} οδηΐυσγ. Ετοτ [ἢ]15 
Ῥγοΐδϑθβοσ Ῥαϊγηοσ δχίτδοίεα ἴ86 τηϊϑϑὶηρ 
ΡαββᾶσΈ οὗ (8Ρ. νἱΐ., ἴῃ ἃ ἴοττῃ ϑβυρϑίδῃ- 
ἘΑΙΠΥ δρτεοίηρ σὰ ἴθ ορίαϊπεα Ὁγ 
Μτ. Βεηβὶγ. Ῥτοίδϑβθοσ ῬδΙ το 5 ῬΆΡϑἵ5, 
ΒΟΥ, ΑΥ̓͂ Τοτροϊζεῃ δἴοσ 15 ἀθδίῃ ἴῃ 
1840, δῃὰ [εἷἰ5 ἰτδηβοσῖρὶ Ὡλϊρῆξ ΠΘΡΕΣ 
αν Ὀεσοοὴα κηόνῃ Ὀυΐ [ῸΣ ἰζ5 ΡΟ]:- 
οδίϊοῃ ἴῃ νοὶ. νἱῖ, οὗ ἴδε “7ουτηδὶ οἵ 
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ῬΈΠΟΪΟΡΥ,, ἴὰ 1877, ὉΥ ἴῃς Βδν, 1]. 8. 
Ὁνοοά, οὗ ὅῖ. 7ομη 5 (οΙ]]ορε. Α ἔδν 
ΤΟδαϊηρε ἴτοπὶ (15 Μϑ., τοίειτεά ἴο 858 
“Μ5. Οοιρίυς,,, τὲ φίνεῃ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
Ῥἷδος ; δηά κ᾽ ψ1}} θ6 βθθὰ ΠΟῪ τϑιηδικ- 
ΔΌΪΝ [815 ἔεβϑῇ π]η6855 ΟΟΠΗΤΓη5, 1ἢ 
ΒΟΥΘΙΆΙ ᾿ηϑίδηοαϑ (ἢ, νἱὶ., ὕϑ. 55", οἷ", 
1045), ἴῃς οοπ͵δοΐαταί οι θ ἀδ. 5 οὗ 
Μτ. ΒΘη5)γ. 
ΤΩ Αμηίθη5 Μϑ. 195 ἀεμοίεα ὮὈγ [δα 

Ἰεῖῖευ ἃ. [Ιξ 15 σοῃβιάοτδα ἴο δ οὗ οο- 
οχγάϊηαῖθ δυο 7 ἢ 9., τπουρῃ 
ΘΩΌΣΕΙΥ Ἱπάδρεοηάοηΐ οὗ 11; δηά, Μηδὲ 15 
ἃ ΠΟΓΟΘΔΌΪΟ δοϊ, 1 σοηίΔ1η5 [86 τοχῖ ἴγοιη 

᾿ΜΏΙΟΝ ΟΤΓ οὐ ΠΟΥ ΟἹ] 445 ᾳυοῖεοά, 
ΒΟΙΩ6 σοηζυσ65 Ὀείοτε (ἢ6 ἀδία οὗ οἸΠΟΣ 
οὗ ἴῃς ἵνο δαιεϑῖ Ἔἐχίδηι Μ595. (( Μ|ϑϑίηρ, 
Ἑταρστωθηῖ, Ρ. 36.) Α σομῃρδτίϑοῃ οὗ ἴῃς 
τεδαϊηρδ ἴῃ Α. δπά 5. ψ τῃοβ86 ἴῃ [ἢ 
ψυϊραία, ν11}} ἰοστὴ ἃ ὩΘΟΘΒΘΑΤΥ οἰ θηγθηῖ 1η 
(ῃ6 ποῖδ5 ἔο]ονηρ. Τὴ τοδάθν ν]]] 
ἴῃτι8 Ὀ6 406 ἴο πάρα ἴοσ Ὠιτηβοὶῇ οὗ ἴῃ 6 
σοηάϊοι ἴὰ ψὨϊοἢ (6 Τ,Δὔη ἰοχὶ [89 
οοῖηθ ἄονῃ ἴο 5. Ηδ Ψ1}} 566. ἔΓΙΠΟΥ 
τμδὶ, ἰῃ οὯ56 οὗ ἴῃς ῥγεβεηΐϊ ὈΟΟΚ, ἰἰ 15 ποῖ 
80 ΤΩὈΟἢ 1η ΘΧΡΙ]αΙηἰηρ [86 50] οἰ Ἰλδῖῖο 
(ῃδΐ 4 σοπηϊηδηίδίοτ᾽ 5 αἰ ΒΠΟΌΪΥ 1165, ἃ5 ἸΏ 
ἀειειπηϊηϊηρ ταὶ ἰξ νὰ5 ἴμδὲ [6 δυῖθοσ 
ΔοΙΌΔ}Υ 54ϊὰ, 

᾿ΦΙΝ. ΑΝΑΙΘΙῚ5 ΟΡ ΤΗῈ ΟΟΝΤΕΝΊΒ. 

1ανὶὴρ ουὔἕἱ οἵ οοῃϑιἀθγδίοῃ, ἔοσ (Π6 
τηοιηθηῖ, ΟὨΔ405. ἰ., 11.) Χν., ΧΥΪ., ἃ8 (Οἢ- 
[6ςϑϑάϊῃ οὗ Ἰαΐεσ οτιρίῃ, γε δηα [ἢς το] 
ϑεοοηά Βοοκ οὗ ἔβαταβ ἴο Ὀὲ ἅ11εα νι 
δ δοοουῃΐ οἱ ν]Ἱβ ἢ 9---οΟΓ, ΤΟΤῈ ΓΓΘ- 
οἰβεῖὶγ, ἴὔγεα σονοϊδιίοηβ δηα ἰΟὺΣ ν]ϑῖ ἢ 8 
-ταπιοὰ ἰο Εζτα ἀυπηρ ἴ[ἢ6 ΟΔΡΈΌΝΙΥ. 
Ιὰ τ)6 {πτῖοῖ γοᾶσ οὗ (δὲ ΟρΕνΥ, 
ΕΖγα 18 Τεργεβδθηϊθα 85 τωυβίηρ ΟἹ [Π6 
ἀεφαϊηρβ οὗ Ουὰ νὰ Ηἰ5 ῬΘΟρΡΙΘ, δηὰ 
του] 6 ἃ ἰο δοοοιηΐ ἔοσ εις σοππποα 
αἰΠοοη, (ουϊὰ Ὠϊνιης 758. 6 Δ|10ὉὙ 
διθαῖοσ ὙΤΟΏΡΟΟΙΒ 5111, δ. ἢ 48 ἴῃ6 
ΒΑ] 85 ἰῃοϑιηβοῖνοθ, ἴο ὈΘΑΣ ΤᾺ] 
οΥοσ (πε Νουα ποῖ ἴἢ6 ΑἸΘΡὮΥ 
ψεὶρῇ Ὀοίὴ 1 δὴ ἱραχίδὶ Ὀαΐδησα ἢ 
(οἢ. 111.) 
1 ἔργο Ῥέρίον; ((ἢ. ἵν. ἢ, ν. 14). --οὸ 

 ΤῊς δἰστδηρεπιεηὶ οὗ ἵδη ἄδν Ὑ]}5 15 Ποῖα 
Το] ον, Αοοοτάϊηρ ἴἰο 8 νἱονν, οὔδρ. 1}. 15 
ΒΠΟΠΝΕΙΟΙ, δηᾶὰ οἰαρ. χίν. 8 δὴ Ἐρίϊοσιδ. 
Μοϊκηιας ἀϊν! 65 ἴβόῖὰ σαΐῃοσ αἰ γθηΕἾγ, ἴῃ : 
γε Ῥέηον, ᾿ὶ, ταν. 20 ; δεεομα Κίον, ν. 21- 
τὶ, 34; 7ἈλἈ:γαά4 Ῥερίοη, νι. 25-ἰ|χ. 25; δομγίλ 
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ΔΏΘΝΜΟΙ ἴἰἢ656 ἀουνηρ αιροοηβ, τῆς 
ΔΏΡΕΙ (οΥ, ἃ5 ἢ6 15 ᾿δ]]δά ἴῃ ἱν. 36, [ῃ 68 
ΔΙ δηρ6}) ὕστε] 18 βεηὶ ἴο ἢϊ, δηά 
Ῥιορουηάβ ἴο Ἀϊτὰ [γα α ΡγΟΌΪΘ5. (δὴ 
ἙΕΖτα μεσ ἴ[ῃ6 βάτο οὗ ἤτα, οἵ τηθᾶϑιτα 
[86 ἩΠΠ6, ΟΥ Τ604}1} ἴῃὴ6 ἀαγϑ ἴῃαὶ δῖ6 
Ραδὲ [6 οδῇ ἀο βοῃβδ οὗ [ἢ686, ΟΝ 
οδῃ ἢδ ῥγαϑιμλα ἴο ΟὨΔΙ]οηρα [ἢ 6 ἸΏϑοτιι- 
[40]Ι6 ἀδαϊηρθ οὗ αοὰᾶΡῥ᾽΄ ΒΥ δηοίμεγ 
ῬΑΓΔΌΪΘ, ἴδκοὴ ἴτομι [6 864 δῃὰ ἴδ6 
ἰοταβῖ, ἴ[ῃ6 δῃρδὶ ἰθδοῆθβ ἴσα [86 δὴ 
Ιεββοῦ. ἴοθβ ΕζΖια 511} ἀουῦδ ὃ ΤΠοη 
ἃ ἀΔΥ οὗ τεοκοῃϊηρ ἰ5 σοσηϊηρ, ΏΘη 8]} 
ψτΟηρ8 Μ011 Ὀς τεάγεββεα, Οἱ ἴδ γχο- 
Ρμαῦβ δηαυϊσιηρ ὙΒαίμοΣ [ἢ18 ἀδΥ 15 ἔατ 
οΒ οΥ ἰσρῇ αἱ ῃδηά, 115 Ἀδάσῃθβς 15 56 ΤΏ, 
Ὁν “5 τυ65.) δϑιρηὴ5 οὗ [6 δρ- 
Ῥτοδομηρ Θπα τηδῖτα ὉΡ ἴπ6 τεϑὶ οὗ [15 
τονοϊδίίοη. 
«δεν Ῥέείορε (οἣ, ν. 20--ςὮ, νἱ, 34).- 

Αἴἶον ἐδϑίίηρ, δηᾶ ὑγαυίηρ βανθη ἀδυ8, ἃ5 
[πΠ6 δηχοὶ δὰ οσομλιηδηάοα ἤἶτα, (ἢ Ρὑγο- 
ΡΒ δὶ 15 ἀραὶῃ ἰτου ὈΪΘα ἴῃ βρίσι, ΤῈ Ἰοῖ 
οὗ ἴῃ σἤοβθῃ ῬΘΟρΡΪΘ 15 5111] ἃ σωγυϑβίθιγ. 
Ηδ οσδῃηοὶ βοῖνα (6 αιοϑοη ΨΥ ἴῃ 6 
Μοϑῖ Ηρ βῃουϊὰ ἢανς Ξιυβεγεα [δὰ ἴο 
6 Ιδοὰ 1ηἴο οσἀρνιγ. ΤΟ δηροὶ {{1|6} 
8 ἀραϊῃ ΟΟμΊη) 5ϑομΘα τὸ τϑᾶβοῦ 118 
Βἴτι, δηὰ ἀθοΐαγοβ ἰῃδξ Β6 Ὑ1}1} τηακα (815 
ΟἾθασ ἴο Ὠϊπ, 1 6 οδῃ ἤγβὶ ρογίοστῃ οοσ- 
ταῖη Ὠαταὰ σοπα! Ποη5 ψΪΟἢ ἢδ [ΠδΘὴ Ρῥσο- 
Ροβδθ5. Ουἱ ΕΖεᾷ ῥὑγοξεβϑιηρ ὨΙτ 561, 85 
Ὀοδίοσθ, υ}40]6 ἴο ἀο 80, [6 ΔΏΡ6] Δ550Γ65. 
δϊμὰ ἴῃδι 11 15 ἃ ἔᾺΥ Ὠδτάδσ [Ὠϊηρ' ἴο ἀπάοτ- 
βἰδηά (ἢς Ἰυαρτηςηίβ οὗ ασοα. Τα πιθη- 
Ὀομ οὗ ἃ ἤπαὶ] ᾿παρτηεηΐ κυρ ροϑίβ ἴο ΕΖγὰ 
τὴς (Ὠουρῆϊ, Ὑμεῖδοῦ 1 γαῖα ποῖ ὈσίοΓ 
ἴο 6 οὗ [6 λυ οΣ οἵ ἴἤο86 ψο 5ῃοιυ]ά 
δ αἷϊνε ἤθη (ἢ δηα οὗ 811 [Πρ ἀτοῦ 
ὭΘΔΙ. ὙΠΕΥ που]ὰ δὲ ἰθαϑί ἔδοὶ ἰπδξ σοα 
ψὰ8 πἰρῇ δὲ Ββαπὰ ἴοσ πε. ΟΥ δραΐῃ, 
ΨΥ 5ῃου!α ποῖ ἴῃ 6 ΑἸ ΡΠ μᾶνα τηδᾶς 
811 (6 ϑιιοοθοϑῖνα σΘΠΘΥΔΏΟΩὨΒ Οὗ τηδῇ ᾿ἰνα 
δῇ οὔοθ ὍΡΟΣ Θατίῃ, ἴμαΐ 580 ποθ ταὶρῆὶ 
6 ἴΔσ τεπηονθὰ δΌτα Εἰπ6 υἱθτηδίςα τϑοιῆ- 
οδἴίοῃ οὗ 41} στοὴρὺ Τῆς δηδίορυ οὗ 
τῃ6 5 ςσοαδϑῖνα Ὀἰσἢ οὗ ΟΠ] άτϑῃ 15 Ὀτουρῃϊ 
[οσνατὰ δἃ5 Δ ΔΏΒΝΟΙ ἴο (15. ΤΏδη 1ἢ 
ἴη6 Ἑατίθ ὍὈ6 ΟἿΌΣ τηοίδει, δῃ6 νὰ ΒῈΣ 
ΟὨΠ]άγθῃ,---τϑὸ σθαϑοῦβ ἴῃ6 ῥτορδοῖ,---ἰβ 1 
[ὴ6 ο56 ἴμαὶ ἴῃς [Ιαἰίεσ φεηθσγαοῃβ οὗ 
ΤΏΘΏ 416 ἸΠΙΘΙΟΥ ἴο 106 ἰοχιηδῖ, οὐθἢ 85 
[6 Δϑῖ-Ῥοσῃ Οὗ] 185 οἴθῃ τσ ὈΌΠΥ͂ 

Ῥίον, ἰχ. 26-Χ. 59; Εὐὰ Ῥείορ, χ. 6ο0-Χιὶ. 50 ; 
,οἰχίά έείρη, χὶὶ, 91- Χ}}}. 56; δενορμα Ῥεείονι, 
ΧΙ, σ7-χὶν. 47. 
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πδπ τῆς τοὶ ΤὮΪ8Β 15 ἀδοϊατοα ἴο Ὀ6 
80. ΕΖτα ποχὶ ΘαυΓο5 Μ0Ο 1 15, [Ὠσουρἢ 
σοι (οὐ 1] αδἱ ἰαϑί νιϑὶὶ Η5 ψου]ά, 
ΔῊ 15 Δηϑνετϑα (ῃδι 1 15 ανθη [6 5ρεακογ 
ἀυϊ56 1}, [ὴ6 Δηρ6] 1776], ΏΟ ΠΟΙ 55 ΌΠ. 65 
τὴς δτιρυῖες οὗ [ῃ6 γΥογτὰ οἵ (οά, ΑἹ] 
ΕὨϊηρε ἴῃ ἴῃη6 Ὀεαριηηΐηρ, ἢ6 584γ5, “ὙΕΙΕ 
τηΔας τὨγουρἢ τὴς δίοῃθ, δῃᾶὰ τὨτουρἢ 
Ὠοηδ Οἴμοι." Τὸ γεῖ δΙΣΙΠΟΣ αυεϑοῃς 
8ἃ5 ἴο ἴὴ6 51]9η5 οὗ ἴῃς ἢπ4] νἱβιϊδιοη, ἃ 
561165 οὗ τοΚθηϑβ δηᾶ ροτγίθηϊβ 15 τονθαϊϑῇ, 
δηαϊηρ' 1 ἃ 5μοσὶ ρἱοΐατα οὗἁ το] 6 ηη1Α] 
ὨΑΡΡίῃβϑβϑ, ἤθη “6 ν1] 58.411] Ὀ6 ρΡυΐ ουΐϊ, 
Δηα ἀδοοῖξ 5141} θ6 φιδηςῃοα;,᾽" 

Ζ ιγα Ῥέρίοη (“ἢ Υἱ, 3 5--0ἢ, 1Χ, 25).-- 
ΑΠΟΣ δὴ Ἰηΐοσναὶ οὗ ϑδενβθὴ ἀδγϑξ, ΕΖΙΔ 5 
Ποατΐ 15 δραΐῃ ““νοχϑᾶὰ νὴ Ὠϊπη,} δηά 
ἢδ6 σϑη 5 Ὠὶς σοιημπηΐηρ [6 Τιοχά, 
Ἐορασγαάϊησ [ῃ6 νοῦ] 85 ογοαϊθα ἴοσ ἴῃς 
ἉΠοβθῇ ΡΘΟρΡΙῈ ἤχει οὗ 411, ἢ6 δυτηδσγαίαβ 
1η)6 ψΟΥΚΒ οὗ οτγϑδίίοῃ ἴῃ οτάοσ, δηὰ [6 η 
8515 ΨὮΥ, 1Γ 41} οἴοσ σάσεβ οὗ τηδηκιπά 
Ὅ6Γ6 Ἰηἀεεοά Ρυϊ 45 ουϊολϑοῖβ οογηραγοά ἴο 
(86 ΟἸ]άσοη οὗ ἰϑγϑοὶ, ἴὴ6 οἤοβθῃ στὰσο 
δῇουα Ὀ6 ἀἰδροβϑοϑβϑεα οἵ {πεὶσ ᾿ηῃοσι- 
ΔΏΓΘ. Τδθ ΤΟΡΙΥ ἴο [Π|5 15, (ῃαὶ ἔοσ 
Ααἀδιβ δὴ “ 1ἴη6 δῃηίσδῃοοϑ οὗ [5 ψοιὰ 
ἍΘΙΘ ΠηΔ6 Ὠάτον,, ἢ1]} οὗὁἨ ΒΟΙΤῸΝ δηά 
{τὰν 8}},." Βαϊ [ἢδτ6 νψὰ58 1(ῃϊ5 ἴο σοῃβοϊα 
1ῃ6 φζοοά, [Παϊ, [πηουρῇ πον [86 Υ βιυβετοὰ 
“( 5ΈΓ4 10 (Ὠιηρβ, [ΠΟῪ ταϊσϊ Ὠορα ἴῃ ἰῃς 
ἔαϊυτγα [ῸΓ ““νιὰς.ἢ ὙὍΠδ 5βίζῃϑβ τῃδὶ 5ῃουϊὰ 
ΡῬτθοθάβ {15 ψιάθγ δηᾶ τροσα ρἱοσίουβ 
ΘΟΘῺ6 ἃ16 ἴδῃ δρδίη δἀνογίθὰ ἴο; δηά 
δὶ [ἢ15 ροϊηΐϊ [Π6 Ἰδηρσιιαρα ὈΘΟΟΙΏ65 ΝΟΣΥ 
β: Κρ, ἰπουσὰ Ὀδδγίηρ τηδιῖκβ οὗ ἰμίοι- 
Ῥοϊδίου : “ΑΠῸΣ 656 γεαὺβ 5041} ΤΥ 
5805 (μῆς ἀἴ6, δηὰ 411] το ἰπαὶ ἢδνο 
16. Απά [Πα ψου]ὰ 5}.411} θ6 τυτηδά 1ηἴο 
(ἢ6 οἱ 51:16Θῆσθ βενθὴ ἀδγβ." Αἤοσ (Ὠδὶ 
8 5ἰδίβ οὗ ἢδρρίῃηςξβ βῃου]ὰ [Ὁ] ]ονν, βα ἢ 
85 Ὑὰ5 561 [οσί δ [ῃ6 οἷοβε οἵ (6 ϑεοοῃά 
Βονεδιίοῃ. 

Αἴ [815 ροϊηΐ (οἶὮ, νἱῖ, 35) σοτηδϑβ ἴῃ [ἴῃ 6 
ράβϑαρε ἰοηρβ τηϊββϑὰ ἴγομι (6 1,80} οι- 
ϑῖοῃ, 1ὴ ΨΏΟΏ ἴὰ6 ἢη4] Ἰυάρτηθηΐ 15 ἀ6- 
ΒΟΙθοα, ἘΖτα δχργοϑϑθβ ἢϊ5 ἔδθαγ ἴῃδὶ 
ΘΙ ἴεν Ὑ11 ορίαίη τῆς τονασζὰ οὗ [6 
Ἶαϑῖ; δῃά [ῃ6 δῆροὶ ἄθῃϊδς οὶ (δὶ 1 15 
30, Δααϊπρ τοᾶϑοπβ ΨὮΥ 5 ἢ 5ῃουἃ Ὀς 
(08 οὯ586.ὡ. ὙΠ τηοϑβῖ ῥγθοίουβ τὨϊηρϑ οὗ 
(06 φαιῖ δῖ ἴῆ6 σασεϑ, ὩΤΆρῃ 1 50, 
[86 Ῥτορμδὶ σομέπαθδ5, [π6 ἰοῖ οὗ σηδῇ ἷ5 
ληθοοα ἃ δαζά οῃςϑ, δηὰ 1 νουἹὰ ἢδνδ 
Ὅδθη Ὀδίοσ ἕο ἢϊπὰὶ ἴο Ὀ6 δυύθῃ 85 ἴδε 
δεαβϑίβ παῖ ρογϑῃ,  ὙΤΠ6 Ὠσχὶ φιυρϑίοῃ 

,.͵ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

[δὲ 4τὶϑθ5 15, Ὑ οῖθου ἃ βίδα οὗ τεχατβ 
δηὰ Ῥυμιϑητηθηῖς (Ο]] ον 5 ἱτητη θα !δίο Υ 
δίϊοσ ἀθαῖ, Τῆδ 5ουἱὶ οὗ τὭδῃ, 15 ἴδ 6 
ΔΏΞΜΟΙ, ΟἹ Ιδανηρ [6 ὈΟΑγ, οομλ65 ἴο ἀο 
Βογηᾶσα Ὀδέογα ἴῃ6 ἴἤτοηςα οὗ ἴῃ6 Μοβῖ 
ΗΙρσῖ, [ΙΓ 1 Ὀ6 τῃ6 501} οὗ ομβ Ψῆο Πᾶς 
ἀεβριβεά ΗΠ ἰανν, [Ἢ δηας ὯῸ τοβηρ- 
Ῥίδος, Ὀὰξ 15 νιοἰοὦ τι 5ανθὴ ἀο]ουτ8. 
ἴῃ ᾿Ἶἶκθ ἸΏΔΏΠΘΓ ΤΟΙ͂Ο Δ, 86 Θὴ ΟΟΠ50]4- 
οῃς ἴο τοίγοϑῃ ἐμ6 501115 οὗ ἴῆοβε ψῆο 
ἢάνε ἀϊεά ἴῃ τῆς ἔδασ οἱ σοά. Τμδ ὕσῃθ 
ἴοσ δχρϑυιθηοηρ ΘαΟοἢ οὗ [Π656 δἱ]οιϊοἀ 
ῬΟΓΙΈΏΟΩΒ 15 ἴΠ6 ΤηγβΕ 1.4] βαύθη ἀδγΥ5 ; δἴϊοῦγ 
ΜΏΙΟΏ [ΠΟΥ Ρ455 ἴο ἴῃ6 ΒΑΡ Δ Οἢ5 ὈΓΘ6- 
Ῥατεὰ ἴοσ ἴδε, ΕΖγὰα βοθ5 ΟἹ ἴο ΘΠ ΌΪΓΘ 
ἩΠΟΊΠΟΣ ἃ ΙΔ ΤΊΔΥ Ἰῃΐοτοοάς ψ| σοά 
αἴ τὴς. ὅπαϊ Ἰυάρτησης ἔογ ἃ ἔθ! ον Δ}, 
Δα 15 ἰο]ά (ἢδὶ δἱ [πὲ {Ππ|6 ὯΟ Ττηδῇ ΠΊΔΥ͂ 
τ ᾶῖκα ᾿οΥ 5500 ΤῸ Δποίῃοσ, Ὀυζ 6Δο ἢ 
5411 ὈΘΑΣ ἢὶ5 ον στ οουϑη 655 ΟΓΥΓὉ τἢ- 
τσ ϊδουβηθθ5. Τὰδ ΘΧδηρ]65 οἱ 1ηΐἴοι- 
οοϑϑίοῃ οἰϊεὰ ὉΥ Εζγα ἕγοτῃ ἴἢ6 5. ΠΡ- 
ἴαΓ65, ἃ5 οὗ Αὐταῆδηι ἔοσ [6 Ῥβορὶβ οὗ 
ϑοάοι, δὰ ἴῃς ἰκ6, ἀγα ποί δ]]οννοὰ ἴο 
βίδῃη ἃ 845 διριϊηθηῖς ἴο ἴῇ6 σΟΒΙΓΑΙΥ. 
ΤΠΟΥ δὰ τεΐεγοηος ἴο ἃ ἰεηροῦαὶ βίδα ; 
(06 ἰκϊπα οὗὨ ᾿ηξετοδϑϑίοῃ νηΐ ἘΖτια 8518 
αῦουξ ψουϊὰ αβεοὶ Δ εἰεσηδὶ βἰδῖθ. ΤὨ]15 
ἀτίνοβ ΕΖτια ἴο Ἔχοϊδίση ἰπδί 1 ψουἹά μαννα 
Ὀδοη Ὀοίϊοσ ποῖ ἴο οτοαῖα Αάδη, ψιἢ 
(τοοάοῃχ οὗ ν11} ἰο βίῃ, [ἤδη ἴο ἰδεανε ἴῃ 6 
τσ οὗ τϑῃ [λϊτ|5 Ῥσοηθ ἴο [4]1, 1 ἰῃς 
Ῥζοβρϑοῖ οὗ ρυηιϑῃμγοηί δε ἀθαῖ. Τὴδ 
ΔΏΡΘΙ] οδῃ Ὀυϊ ΔΒ ΤΟΙ ἴμδὶ συ ἢ ἅτ (6 
οομπαϊομβ οἵ ἴῃς ρῶς; Ὀαὶ [δαὶ (ἢ6 ἸΟΥ 
ΟΥ̓ΘΙ ἴῃοβο ψῆο ἰδίῃ βαϊναϊίοη 15 στθαῖοσ 
14 [6 δοῖτον ἴοσ ἴοβε νῇο ἴ411. ἘζΖιὰ 
οομΐοϑβοβ ἰμαὶ σοά 15 τηθσγοῖι! δπα Ρᾶ- 
ἰδηΐῖ, οὐ ἴῃ6 νοι] οουἹὰ ποῖ σομπι6. 
Ονὑπίηρ ἴδ6 {τ οὗἩ νῇῆδῖ [6 δῆρεὶ ἀ6- 
οἶατοβ ἴο Ὠἰτι, [παὲ [616 15 ας ἢ σομληο 
δασίῃ ἴῃ (ἢ νοῦ δηὰ ὑυῖ 1{|6 ρο]ά, ἢ6 
5111} Ἔχίοὶς [ῃ8 ροοάηδ55 οὗ Ηπὶ 0 ῥτα- 
β6ῖνοβ ἴμ6 ψόῦκϑ οὗ Ηἰ5 βαηᾶβ. Ῥαβϑιῃὴρς 
ἔτοια τῇδ ἴῃ ρϑηῆσγαὶ, ἃ5 (οί 5 Ὠδῃάϊ- 
ψΟΥΚ, ἴο Ὠἰφ οὐ [6] οὐν-σουηϊγγτηθη, ΕΖτα 
Δρδ1 ἢ ῬΓΑΥ͂Β ἴῸΣ ὨΙπΊ56Ἰ Γ δηὰ ἴμεηι, ἴῃδὶ 
(οὰά που]ά ποῖ ἸΙοοῖς υροη [Π6 5ἰη5 οἵ Η!]5 
Ρδορῖίθ. Τὴδ δηρεὶ (βρθακίηρ δῦ, 85 
οἰβθινῆογο, 85 1 Πιπιβοῖ (οα) δῃμοοιιγαρθβ 
ΕΖτα ἴῃ Ὦ15 ὑγᾶγεῖ. Α5 ἴ[ῃ6 μυβραπαγηδῃ 
5075 πιυοἢ 5666, θὰ ΟὨΪΥ ἃ Ρᾶγΐ σοῦλ65 
ὉΡ; 80 ουἱ οὗ ἴδε ταυϊτυἀς οὗ οτεαϊεά 
ΤΙ δ, Ῥαᾶτὶ ΟὨΪΥ 5Ββου]ὰ Ὀς βανθᾶ. Βαῖΐ ἔοτ 
βςἢ δ5 ΕΖγὰ ἴμοσα πϑϑα Ὀ6 πο ἔδασ. ΕῸΣ 
ἴθ τοϑὶ ψὰ5 ργεραγαά, 



ΞΘΕΓΟΟΝῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΘΌΚΑΘ. 

Το {π6 ῥγοόρμθῦβ νὶϑῇ ἴο ἸΘΑτ ϑοῖηθ- 
τυϊηρ οὗ ἴλ6 ἄτης, ἃ5 γγ6]} 45 [86 5115, οὗ 
τῆς ἰαϑῖ ᾿πάρτηδηΐ, [6 δῆρθὶ σϑρ]θ5. ὈΥ 
ἀἰξοουγαρίπρ να] ΟἸΓΟΒΙ( : ΚΒε ἰδοὺ 
ποῖ οὐγοῦδ ον ἴῃ 6 ὑῃροαγν 58.411 Ὀ6 
Ῥυμβηδά, δῃα νἤθη." ὙΤηϊ5 Ἐδνο οι 
δηἀ5 νὰ ἃ σοροθοη οὗ ἘΖΓΔ᾽ 85 ΒΟΙΤΟῪ 
ἴ(ηαϊ 50 ΙΩΔΏΥ ΤΟΤΕ 580] ἃ Ὀ6 ἰοβςὶ [Δ 
ΔΙΘ ϑβανοά, δηά ἃ ῬδῦδῦὉ]Ὲ οὗ ἃ νἱῆθ ὉΥ͂ 
ὝΑΔΥ ΟὗὨ ΔΆΒΨΘΓ. 
ρων Κέρίον ((Ὦ, ἸΧ. 26- (ἢ, χ, 59).--- 

ΕΖτὰ 15 σοτησηυηΐϊηρ ἢ ὨΙ 56 1 ἴῃ “ἢ 6 
Βε1ἃ νη] ἢ 15 ο4]16ὦ Ατάδ," δηᾶ γρῖνεϑ 
υἱΐεσγαηοα ἴο ἴῃ [Ὠουρῃξ τῃδῖ, ἤοτοας ἃ 
51 ἴῃ ἴῃς 564 ΟΥ ἃ 5666 [η ἴῃ6 ρτουῃά 
ΤΩΔΥ͂ Ῥοτβ, ιϊπουῦῖ [Π6 564 οἵ ἴῃ6 στουμὰ 
5 Βοσιηρ 1055, γεῖ 1 15 σουπισγηθὴ 1ἴ 
5 ποῖ 50. ΤΟΥ δα τϑοεϊνοα τῆς 1 ανν, 
δηα μαᾶ ποῖ Κερί 1. Βαυῖΐ  ΤΠΕΙΓ οᾶ56 
[ες χτεσοίνοις πα Ὀδοη τηδάς ἴο 5860 : 
16 ἴῃς ΔΚ, ΠΟΥΓΟΘΡΟΠΟΙηρ ἴο ἴῃς 566α 
βοῦν, μδα τοιηδίη δα Ὁπηῃδιτηθᾶ, Τηθθα 
Ταβοσος 5 ᾶζὲ ἰηϊοσσυρίθα ὃγ ἴῃ6 Δρρθδι- 
ΔΏΓΘ Οὗ ἃ ΜψοΟΙΊΔΗ 1 αἸ51Γ655 ΟἹ ὨΪ5 Πρῆϊ 
Βδηᾶᾷ, 96 15 ἰδιηθηΐηρ ἢ 4 ἰουή 
γοΙσθ, δηῃᾶ, ἤθη σπιεβιίοῃθα, σηδῖκ65 
Κηονῃ ἴο δἷπι [δὶ ἰῃ6 σαπ86 οὗ ἢΕΓ 
τλουτηρ τγὰ58 (ἢ6 ἀεδίῃ οὗ δῇ ΟἿΪΥ 80}, 
ὈοΥ δἰζοσ {ΠΙΓΓΥ͂ γεᾶσθ οὗ 516 Π|1{γ, τγἢο 
μά ἀϊεοά ομ ἴδ γϑῖγ ἀΔΥ οὗ ἢ18 ψεἀαϊηρ, 
Τα Ῥτορμοῖ βίσνοβ ἴο οοσηΐοσὶ ΠΟΙ, ὈΥ͂ 
ΘΏΘΥΙΏΡ ΠΟΥ͂Ν 5118} ΠΟΙ 1055 15, οοιηρατεὰ 
σὰ τπδὶ ἢ μδα ὈείΔ]] 6 (6 σΠοβθη 
ΡῬΘΟΡΪΕ 85 ἃ "ϑ δου, ἾΝὮΣ6 Ὀϊάἀἀϊηρ ΠΕΣ 
5ῃδκθ οἱὐἵ δ ᾿ϑανίῃθβθ, 8 τδύνο] οι 5 
σοΒδηρο ἴακο5 υἷας Ὀεδίοσα ἢϊ5 θογθβ. ΤΠ6 
ῬΟΙΏΔΏ 15 566 ὯΟῸ ΙΏΟΓΪ6 ; Ὀαΐ, ὙΠΕΙΟ 586 
βοοά, ἴδοῖθ δ:1565 ἃ ρτεδὶ οἱ, ϑίοῃ 
1156], τγῆοϑβα βίου δᾶ Ὀδδη ἐοσοβῃδάονεα 
ἴῃ [6 βυ επηρσθ οὗ τὴς Ὀετγοδνθὰ σηοίμοσ, 
Α νἱδίοῃ οὗ διΐζυγα ΡΊΟΣΥ 18 Ῥσογηϊϑδθα ὮὉΥ 
ὕπε! ἴο {πῈ Ργορβοῖ, 88 ἃ σεψασα (οσ ἢ 
γἱΓῖι165. 
ἐὐά Ῥέλίοι (οἢ, ΧΙ, 1-ο ἢ, ΧΙ, 20).--- 

ΤΠ ηρῆϊ (ΟἸονίηρ, ΕΖια 5665 ἴἢ ἃ 
ἄτθασῃ δὴ δδρὶβ σϑίῃρ ἔγοιω (6 564, πιὰ 
Ὀνεϊνα τἱὴρ8 δηὰ ἴτε ἢοδάβ. ὙΝΉ18 
ΒΕΙ σὴρβ ονειϑῃδάονεα [86 οασγίῃ, ἴΠοΓΟ 
ΕΥΘῊῪ ουΐ οὗ ἴδηι οἰρῃϊ ““ σοπίγασυ [δδ- 
1865, ΟΥ ῬΙποη58. ὙΤὨδ τηϊά]ς μοδὰ οἵ 
ἴῃς ἴἤτεθ νὰβ ἴῃ6 ρτεαδίαβδί, μυΐ 41} [6 
Βοδαᾶς δ[1κ6 τοσηδιηθα δὶ το, θη ἃ 
γοΙΓς 6 οᾶπηα ἰοσίδ, 1 νγὰ8 ἔγοτα [6 τηϊάςε 
οὗ ἴῃς Ὀοάγ. ῬΙΘΘΟΠΕΥ 8 ἩΪΩρ ΔτΟβ56 ΟἹ 
[86 τίρῃις 5146, ἀῃηὰ τεϊρηεα οὐοσ 411} [Π6 
οασίθ, Βιυῖΐ 11 ρΡαβϑθοὰ νγὺ, δῃηὰ ρᾶνα 
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Ρΐαοα ἴο δηῃοίμοσ, ψὩ]Οἢ οπάυτοα ἴοσ 8 
Ἰοῦσοσ μηδ ; 50 ἴπαϊ ἃ γοῖοα ΟδΠΊΘ, 58 γ-- 
Ἰηρ, ““ἼΠΘΙΘ 5841} ἤθη δῆογ ἴδε αἰίδιη 
ὑπΐο [Υ ὥπηθ, ποιῖμοσ υπΐο [Π6 4] 
{Ππογθοῦ" 980 1 ναβ ψ ἢ 41} [η6 ψ]ηρ8 1Πὶ 
5 ΟΟΘΒ5ΊΟΏ : 411 Το56 ὉΡ ἴῃ πὰ ἴο τεῖρτι, 
τπουΡὮ βοῦς ψεσα ἀδροβαα ψιπουΐ τεῖρῃ- 
ἴησ. 1 τὰς ὕνεῖνα ψ]ὴρβ ἴΠ6γα σδπλδ 
ἴο 8ἃῃ οπά ἴτνο οὗ [ῃδ6 ΡΙπίοηθ. ΟὗὨ τῇς 
Του δἰ ηρ 51Χ, ἴγο ῥ]δοδα {παϑιλβοῖνθϑ. 
ὉΠ ες ἴῃς Ῥχοϊθοῦοη οὗ ἴῃς σα οἡ ἴπΠ6 
ΠΡ -Ὠδηᾶ 546, ἴ86 οἴΕΥ ἴουΣ ““ σου»- 
τἰπισηρ ἴῃ ἴμεὶγ υΪ4ς6.} ΟΥ τμε56 Ἰδί(οσ, 
ἴνο 8500 ρεχιϑῃβά, δὰϊ [ῃ6 οἴμεῦ ἵνὸ 
“1ῃουρὮϊ ἴῃ {Ποιβοῖνοβ ἴο σαῖρῃ." Ὅροι 
(15, [Ὡς τηα]6 μοδά, ἴῃδὶ νγαϑ [ῃ6 ρτεδί- 
65ῖ, ἴοοῖϊκ ἴο 156 1{ ἴῇ6 οἴμεσ ἵνο ᾿θδάϑ, 
δηᾶ ἰορεῖηον ψὰ (δ ἀσνουτεα [ἢ686 
ΝΟ ΓΙΤΟΙΏΔΙΠΙΠΩΖ ῬΪηΙΟη5. Τῆς πάϊς 
᾿φαα [δὴ Θχοσοιθοα ἀοτηϊη]οῃ ΟΥ̓ΟΓ ἴῃ 6 
ΘαχίὮ, δῃὰ σπιοῖὶν ορρσγοϑβοά 1, 11] τ᾿ 
5 ΔΘ Ὴ]Υ ἀἸβαρροαγθά, δηά ἴμογα σα ᾿εβς 
ΟἿΪΥ [6 ἵἴνο 5146 ἢθαᾶβ. ΤΏδβ6 ἰὴ {κα 
ΤΑΔΏΠΘΙ Ὀδτα τῦΐο, ὉΠ] [ῇ6 οὔς οἱ ἴῃς 
τρὴϊ Ὠδηάα ἀσνουτγεαά [ῃδὶ οἱ ἴῃς Ἰοίς ; 50 
τὶ ποὺ ἴποτα τεσ ηθδα ΟἿἹῪ ἴῃ 6 τρῃϊ- 
δαμπά Βεδά, δηᾷ ἴῃς το ῥίηϊοῃβ ἴδαξ Πα 
ΡῬυΐ 1ογλβεῖνεβ ὑράογ 115 ὑγοϊθοϊοη, Αἱ 
118 Ροϊῃΐ, ἃ σοδυίηρ ᾿ἴοπ οομλ68 ἰοσίῃ 
ἔοτὰ 4 ψοοά, δηὰά σι Ὠυμηδη νοΐϊοα 
ΡΟ ταὶϊά5 (ἢ6 δαρὶς ἢ 1[5 ΤΥΤΆΠΏΥ, δηὰᾶ 
ΘΟΙΩΣΊΔη65 1 ἴο ΔΡΡΟΔΓ ὯΟ τοῦθ. ἴὕροι 
(815, ἴῃς πολ 5111 τοιρδιηϊηρ Ῥᾶ5565 
ΑΨΑΥ͂, 84 [Π6 νοὸ ῬΙΠΙΟΏ5, δίτοσ δἰίοιηρῖ- 
Ϊὴρ ἴο ταῖρι ὈΥ Πδηλβοῖναβ, ρᾶ55 ΔΙΑΥ 
αἶδο ; 80 [δι ΠΟΥ ἴἤ6͵6 15 8380 εῃὰ οὗ [Π6 
ΤΩΟ 516 Γ δἰϊοροῖμοσ. 

ΟἹ ἘΕΖγΔ 5 ῬτΑΥΏΡ ΤῸΣ δὴ ἰηίἰεγργοῖα- 
ὕομ οὗὨ [}ϊ5 νἱβίοῃ, ἴῃ 6 δῆροθὶ 5ῆθν8 Πῖτὰ 
ταὶ [ἢ.15 Θαρ]6 τοργδϑθηῖβ ἴμ6 [ουσῇ Κιηρσ- 
ἄοτὰ 56 ΌὉΥ Δηοῖ. Τῆς ἵναῖνα τη ρ8 
ΜΟΙ6 ὑνγεῖνα Κίηρδ, ὙΠῸ 5ῃου]α τοῖρῃ ἢ 
βυσοαϑϑίοῃ, [Π6 τείζῃ οὗ (Π6 βεσοῃα ὈδΙηρ 
ἴῃς Ἰοηροϑδὶ οὗ ἴδῃ 411, Ὑὴ6 νόος ἴγοην 
οὔ οὗ [δὲ τηϊάξε οὗ ἴῃ 6 ὈΟΑῪ 5ιρηϊδο 
(ὴ6 ουτοαλϊ οἵ εἰν} ἀἰδοοσά. Τὰς εἰρμς 
Ῥἰῃίοηβ, ἴῃ ἰκ6 ΤΩΔΏΠΟΙ, ΘΙΘ 50 ΤΏΔΗΥ͂ 
Κἴηρθ, τΏοδβα σεῖρτι5 ϑῃοιυϊἃ "6 ὈὉποῖ δηᾶ 
ἘΠΡΙΟΒΡροσοῦ8, Τα ἴτε ποδὰβ ψ τα 
ἃῖ5ο ἴἤχοθ Κίηρβ, οὗ ψῇοτα ἴῃ6 τ] 46]6- 
Τηοϑῖ δῃηά ρτεαίοδὶ νου ὰ ἀϊδ ἃ πδἴυγαὶ 
ἀοδίδ, [ῃ6 οἴμοσ ἵτο [81]Π1ὴρ΄ Ὁγ [86 5νοτά, 
Τῆς Ἰίοη νὰ8 ἴῃ6 Τΐοπ οὗ ἴμ6 ἰπΠὺ6 οὗ 
Τυάδῃ, [ῃς ““δηοϊηϊεα " ΟΠ6, γῇο βῃουϊὰ 
τορτονα ἴῃς Κιηράομῃβ οὗ ἴΠ6 νου]ὰ ἴοσ 
(Π6ῚῚ ὉΒΠρΡὨϊΘοΟιση 685 Δηα οτε γ, ἀπ 
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Οἱ ἴῃς οἴπεν Ὠδηᾶ ὈΠηρ᾽ ἃ ἸΟΥ 1} ἀο  ἱνοῖ- 
ΔῆσΘ ἴοσ Ηἰς ονῃ. Τὴ18 Ἰῃιουρσοίδ! 
ἘΖιδ 15 ἴο ψσιία ἴῃ 84 ὈοΟΚ, δῃά ἰδδοὶ ἰἰ 
10 ἴὴ6 Ψν 156 διηοηρ [Π6 ῬΘΟΡΪΘ. 
δέχ Ῥέξίου (οὮ, ΧΙ, 40--Οἢ, ΧΗΣ, ν8).--- 

Εοτ βενθὴ ἀδυβ ΕΖγὰ τϑιηδὶη8 ἴῃ [6 ΟὔΘ ἢ 
βε]ά, 5 τῇ6ς δηροὶ σοσῃηδη θα Ὦ . 
ϑϑοηρ δίς ἢ6 ἀο68 ποῖ τεοίυτῃ, Ὧ15 [6]- 
ἰον-οουρυμθ σοὴθ δηπα ὄχροβίυϊαία 
σι ἢ. Εἰα ΟἿΪΥ 15 Ἰοἴς ἴο ἴθι, δῃὰ 
ΠΟΥ ΓΕρΡΙπα δἵ Ὀθίηρ ἰοσβάκθη. Ηἴΐς το- 
4550 165 μετὰ δηᾶ 145 {πεῖ ἀδρατγῖ, πὰ 
ἴδ δὶ [6 επὰ οὗ ἴῃ6 βϑνθὴ ἀδὺβ ἃ 
νἹϑίοη οὗ [26 πιρῃϊ 15 βεηΐ ἴο ἢ, Ης 
8665 [ἢ Ὦϊ5 ἀτθδῖὴ 84 ψ|πηα δζιβίηρ ἔγοι 
ἴΠ6 58.068. ὍΤμδ ἴοσῃῃ οὗ ἃ τΏδῃ ΔΡρΘδΙ5, 
Δηα 4}1 [Ὡϊηρ9 (το 0} ]6 δἱ τῆς Ιοοὸῖκ οἵ 
ἢ, Βυῖ ΡὈΓΟΒΘΏΠΥ ἃ τυ ϊτιάθ οὗ τηθα 
416 ψαϊῃποσθα τορϑίθουῦ ἔσομαι ἴῃ6 ἴουγ αυᾶ7- 
[6Ὑ5 οὗ Ὠδάνϑῃ, ἴο βυθάυδ ἢϊπλ (δὶ Δτος6 
ουΐ οὗ (ἢς 58.0Δ. Ηδ ΟἹ ἢ]5 ρατί [5 ὑΡ 
δφαϊηδὶ ἴΠοτλ ΠΘΙΙΏΟΣ 5ΝΟΙΑ ΠΟΥ ΞΡΘΆΣΙ, 
Ὀυπϊ οῦι 15 τρουτῃ ἢς ἀἰἸβο αγρδβ ὕροη 
Ποῖ ἃ Ὁ]αϑι οὗ τηϊηρ]οα ἤγα δηὰ ἰετηραϑί, 
ὙΠΟἢ ΘΟΏΒΌΓΩΘ5 ὑπο 41. ὙΤΏθδη ἢς 
ΒΌΣΙΏΟΙ5 ἴο ἢ Δ ποθ Γ τυ] τυάο, [ἢ15 
ἔτη6 ἃ Ρεδοοθῖι! οὔθ. Ζ7δα ᾿ηἰεγρτγείδι ὁ 
οὗ [15 ν]βδίοῃ ρίνθη ὈΥ 1ἴη6 δηρεὶ 15 ἰῃδὶ 
ἴῃ6 Μδῃ 56βὴ ἴὴ 1ἰ 1ῖβ δ σβοΐ ἴῃς Μοβὶ 
ΗΙχἢ [45 τοϑεσνθα ίοσ (ἢς ἰαϑὶ {ἰτ65 ἴοὸ 
6 ἃ ἀδ]νοσοῦ δηα πάρα, ανθὰ τἢ6 ὅθι οὗ 
Οσοὰ. Ηδ βῃουϊὰ οοἴμα δῃά κἰδηά ἸΡρΟὰ 
Μουηῖ δίοη, δὰ Ὁγ ἴῃ6 ρονεῦ οὗ [6 
Ἶανν, ΏΙΟΝ 15 σοιῃηρᾶγοα το τῆς ὈΪἷαϑὶ οὗ 
ἤσγα ὑτοςθοάϊηρ ἴσο ἢἷ5 του, 5ῃουϊὰ 
«ἰἐϑίσου 41}} ἰῃαϊ ορροββα {Πδῃλβοῖνοβ. 
ΤΩ Ροδοθῆι τυϊπίαα δ τ[παὶ ψγὰ8 αἴϊοῖ- 

γα 58 ραϊῃεγοά τορείθογ ἴο Ὠΐτῃ, οοηϑςΞ [5 
οἵ ἴῃ6 ἴδῃ {Π|065 οαττγὶοα ᾿πίο ΘΔΡΕΝΙΥ ὈΥ 
1ῃ8 Αϑϑγυγίδηῆβ, 0 Παά πηϊρταῖθα [ηἴο ἃ 
ἔλτ-ΟΥ̓ τορίοῃ, ἐμαὶ ἴΠ6Υ ταϊσῆϊ ΚΕοΡρ τΠς 
δὴ οὗ [πεῖς αοά. Αμπά [ἢδ τεᾶϑοῃ ΜΨὮΥ 
ἴῃ6 (ΟΠΟΌΘΙΟΣ σΑΠ16 ἔγοιῃ ἴῃ 6 ἀδ66Ρ 868 15 
1015, (ῃδϊ, 81 ἃ5 ΠΟῚΘ σδῃ Ἃ6]] ψμδὶ 15 ἰῃ 
ἴη6 ἀδρίῃ5 οὗ [Π6 568,50 ἢοηδ οδὴ ὑπάσι- 
βἰδῃ (Πς (Ὠϊηρβ οὗ [Π6 ϑοῃ οἵ σοά ; δἱ 
ἰοαϑῖ, Ὁ11 [86 πλ6 οὗ [παΐ ἰαϑὲ ἀδγ. Ὑγ τὰ 
1ῃ15, [6 δηροὶ Ἰθᾶνεβ Εἶζγα, ὑχσουηϑίης ἴο 
5ῃ6 } Ὦϊτα γεῖ ἔασον τομάρι δίῖοσ ἴἤσεα 
ἀδγϑ8 τὲ ραϑῖ; δηὰ (ἢ6 ριόρῆῃεὶ βρϑηᾶβ 
τμαΐ Ἰπΐογναὶ ἴθ ναπάοτίηρ δὐτοδά, ρἷο- 
της Οοὐ ἔος Ηἱ5 σηεῖςὶαβ. 

δίδορμε, ογ δευοηίά Κρέον (ΟἿ, χὶν.). 
-Αἴον [ἢϊς, 45 ΕΖτιὰ 15 β[Ππρ ὑμάοσ δὴ 
οαϊκ οπ ἴδε [Ὠϊγτὰ ἀδγ, (ἤδτα σοπλθ5 ἴο ἢΐτη 
ἃ νοῖοα οὔξ οὗ ἃ θυ, 49 οὗ οἹὰ ἴο Μοβεϑ, 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ΘὨ]οΙἷπρ ὯΔ ἴο τὰκ Κη ΟΡΘΏΪ 
50126 οὗ ἴ(ῃ6 [Πρ [δὶ 6 ἢΔ5 566 ἢ δηά 
Ποασά, δηὰ ἴο Κεδρ οἴδϑιβ βθοσεῖ, Τιθ 
18 Ὠδϑίθημηρ ἴο 115 εἶοβαὄ ΟὗἁὨ [86 ὕνεϊνε 
ἀρ858 ΨΏΊΟΝ ἴἢ6 μοι] παᾶ ἴο τυ, ἴδῃ 
Δα ἃ [4] τὲ βρεηΐῖ, δῃᾷ ΟἿὨΪΥ οὴς δηὰ ἃ 
ΠΑ] τοτηδίη, Ὑδοζείοσα ΕΖγα τιϑὲ ῥχο- 
ΡᾶΓ͵Ε ἴοσ ἢ18 ἀδρασῖυσθ Οηἡ [6 ρσορῃδείϑβ 
ΔΒ Κηρ ΨὙὯΟ 514}} ἴδακθ ἢ15 ρίαοβ 88 ἃ 
συϊάθ δῃὰ δαπιοῃιϑῃοσ οὗ ἴῃ 6 ΡΘΟΡΙΘ, [Ὡ 6 
ΔΏρΕ] ὈΪάς τι ἩΠΠαΤΑ ἔτοτῃ [ῃ6 σου- 
στεραῖίοη ἰου ἀδγς ; ἰὴ ΨΏΙΟΘΙΏ ἰηΐοτγναίὶ, 
ψ ἢ [ἰἢς αἰά οἵ ἔνε τεδαγν Ὑτιῖοσϑ, ἢ 6 15 ἴο 
ΤΊΔΚΟ ἃ τοοοχὰ οὗ ψδί 6 [85 βδϑεδὴ δηά 
Ποασγά, Ῥατχὶ 15 ἴο Ὀ6 Ρυ]} 15η6α ; ρᾶτΐ 
ἴο Ὀ6 Κεαρί βϑοσεῖ, ΕζΖγα ἄοες 5806... Αἴἶοσ 
ἃ. Ῥατίίης ομάτρα ἴο (ἢ6 ΡῬΡδορὶθ, ἢ6 ψ ἢ- 
ἄτανβ το ἴμδχ, δοοοῃρδηϊθα ὈΥ ἢϊς 
ΒΟΡε5, ὙΏδη ἃ ΟΡ ἰ5 ρίνθῃ ἴἰο ἢ], 
“}}} 45 1 τγόσα νἱτ τναΐοσ, θα. (ἢ6 σοΟΙ]ουΓ 
οὗ ἰὲ νγγα8 κ6 ἢτϑ," ου ἀπ κιηρς ΜὨ]Οἢ ἢϊ5 
ΒΡΙΊΣΙ Δ ἃ ΤΩΘΙΏΟΤΙΥ 416 ΞΘ ρ  ΠοηΘα, ΕῸΓ 
[ΟΥῪ ἀδγϑ δ6 ἀϊοίδῖαϑ ἴο [πΠ6 ἄνα, δηα (ἢ6Ὺ 
τι 1η 411 οἰποιγ-ίουΣ θοοκ5. Οἱ ἴ8666, 
τινδπίγ-ουΣ (δ οϊηρ ἴῃ6 ἡ 6 Γ οὗ ῬοΟΚΆ8 
ἴη (ἃς ΟἸἹά Τεβίδυηθη) ἅττα ῥυ]15Π6α 
ΟΡΘΩΪΥ ; [6 ΟἾΠΟΙ 5ανθη γ τὰ Καρὶ ὈδοΚ, 
ἴο Ὀ6 αἰνυϊρεα οὨΪγ ἴο {Π6 156 διμοῆρ 
τς Ρβορίθ. ἴῖὰ [6 Οτδηΐαδὶ νοσϑιοῃβ τὨ 5 
15 Το] ον θὰ ὈΥ ἃ οἱοβίης ρᾶϑϑασθ, ρινίηρ 
[ὴ6 γεᾶγ οὗ [6 ανθηΐβ, 85 οοιηρυῖοα ἔτοηι 
(ἢς Οτεδὕοη, δῃηὰ δησϊηρ σὰ [16 
Δϑϑυ ρου οὗ ΕΖΓΑ. 

ΑΔ Πδοης 9.2 Ἐφώγας (2 Ἐάν. οὔἢδρβ. 
ἴ., 1.., ΧΥ.,) ΧΥ].).-- 6 ρῥγορῇβι Εβάγαϑβ, 
ΨΏΟ56 ρΘΠΘΔΙΟΡΎ 15 561 ἰοττῇ δἱ [ἢ6 οιιϑοῖ, 
18 σοτατηϑϑιοηθα ὈγΥ ἀοά ἴο 5Ξῆεν Ηἰς 
Ῥθορΐς τμεὶσ δἰ] ἀςοα5, ἀπά ἴο Ρυξ [Ποῖ 
ἴῃ τη οὗ Ηἰς5 ΤΘΓΟΪΘ5 1 {1Π|6 ῥαβῖ. 
Ἂς Ηδ πνουἹὰ ανα Ὀδοα ἴο [ἢ 6πὶ 85 8 
Βαϊδοσ, λ6γ Βδά τυὐτιοα [Π6ἱγ ἴδ ο65 ΤΌΤ 
Ηϊ. Ηἰδκ5 βεσνδηΐβ [Ἀ6 ὑτορῃεῖβ, ΠΟΣΩ 
Ης Παά 5θηξ υπίο ἴον ἴΠ6Ὺ δα ἴδκθη 
δῃᾷ 5141, ετείοσα ὑὸν Ηδ νψου]ὰ 
ἔογϑαϊα ἰμεῖς οἴεγίηρβ, δηὰ σου σὶνα 
τοῖς μαδιϊδιίίοι ἴο 4 Ρεορὶα [μδῖ 5ῃου]α 
οΟπΠΊ6 ᾶῆἶοσ ; ἃ ὑδορὶθς ψἢο, ᾿πουρῇ [Π6ῪΥ 
μὰ ποῖ γεὶ μεατὰ οἵ Η! τὴ, 5Βμουϊὰ Ὀ6]Ιανα 
ἴῃ Ηϊω, δηά πηΐο ποτὰ ποτα 5ῃουὰ Ὀ6 
εἴνθῃ ἴοσ Ἰοδάρτϑ [ῃ6 δποϊθηϊ ρδί το ἢ 8 
οἵ ϑγδ6ὶ (οὮδΡ. 1.). 

ΤἼδ σΟΒΓΟΥΟΙΘΥ ΜὨοἢ αοα μ45 ψιὰ 
ΗΙβ Ρδορὶβ ἰ5 Ἄοοῃμίἰηπθά. ΤΏΘΥ ἅτα 
Ὀϊάάδη ἴο σϑιῃθΥ δὶ 5 ἀοης ἴο 
ϑοάοτα δη (οχλοῖτῆα. Ενθῃ γεῖ ἀοά 15 



ΘΕΟΟΝῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΘΌΚΑΘ. 

ὙΠΕΡ ἴο ρῖνε Η!β οὨ] άτθα ἴπ6 Κιηράουι 
ὙὮΙΟῚ [57:86] ὨδΔα τα]θοϊεα. Ἐὸσ [ΠΕΣ Π6ΙΡ 
αουϊὰ Ης 5εοπὰ Ηι5 ξΞεινδηίβ Εξαὺ δηά 
]ΟΙΘΙΩΥ ; ἴοσ ἴὔἤθη Ηδ σπουϊὰ ῥσδρᾶσο 
ἴουηίδῖη5 Βονιηρ ψ]ἢ τ ]κ δηᾶ ΠΟΏΘΥ. 
16εἰ τε86 τὨοτείοσα ἀο ἴμδὶ ψῇῃ]οἢ 15 
τιρξ : ες ἴθ πάρε τῇς (δίῃ 6. 1685, 
ἀεζεηά (ἢς οΥΡἤδῃ, δηά ἀϊβοῆασρα 411} [ῃ6 
οἴδεσ ἀυῖε5 οὔ]. 1 τς σἤοβθη Ῥθορὶβα 
τοῆϑα ἴο δα ([Π6 νοῖοβ. βρϑαϊκίῃρ ἴο 
(δεῖη, Ἐϑάγαβ 15 ομασρεα ἴο ἔσσῃ ἴο [6 
Πραίῆθῃ, δηὰ Ὀϊα ἤθη “ἸΟΟΚ ἴίοσ [ΕΓ 
ΘΒΟΡΒΟΙΑ͂," ψῆο 5βουϊὰ σίνε τῃδπὶ δον ῖ- 
Ιαϑηρ τος ΤΏ ῥτορῃοῖ 5665 1η ν᾽ 5: ΟῚ, 
ἴῃ ΤΟΘΡΟΊ56 ἴο [ἢ15 04]], ἃ στοαῖ τ] πιὰ 6 
ὙΟΙΩ ἢς6 σΔῃηΟΣ ΠΌΣΩΡΟΙ βίδῃρ ὉΡΟᾺ 
᾿Μουμὶ ϑίοιῃ ; δηά 1: [Π6 πγιάϑι οὗ [ΏδΙΩ 
“ἃ γούῃρ τηδῇ οὗ ἃ ΠΙρὴ 5βίδίυσε, [8116 
[0δῃ 4]1} ἴῃς τεοϑίὶ." ὍὙΠ656, ἴῃ δηρεὶ τε6}]}ς 
᾿, ἃτὲ ἴῃς ρἱοτιβθα ρϑορῖὶε οὗ σοί, δμὰ 
(ἃς οηδ6 ἴῃ ἴῃ6 τηϊάβι οὗ ἴδῃ), ψΘΑΣρ' 
8 οἴου, 15 ἰῆς ὅρη οἵ σοά, ϑιι ἢ ἃῖα 
186 νοπάοσίι προ [πα Ἐπάγαβ 15 οοτὰ- 
τηδηαεα ἴο σᾶκο ζῆν ἴο ἢ15 ΘΟ ΠΕ Υ- 
τη Θἢ (ΟΠ Ρ. 11.) ' 

ΤὨΘ Ἰαδίίο βοοοη (οἤδρβ. χν., Χυ].) 
ὈορΏ5 αἰπιοϑί 85 ἀξ ἰῇ ἀἴτθοῖ σοπίϊηυδ- 
ΠΟ οὗ τῆ6 ἰοσηθσ. Ἐβᾶγαβ 15 Ὀιάάρῃ, 
τπουρ ἢοΐῖ ὈΥ̓͂ ὨΔΠ16, ἴο βρθαῖς ἴὼὰ [δε 
6815 οἵ (οά᾿β ῬθορὶςἊς ἴδ νοσχάβ οὗ ῥχο- 
ῬΏΘΟΥ ΒΙῸΣ ἴδ6 Τιοτὰ πουϊὰ ρμαΐ ἴῃῖο 
Ὦ15 του, δηὰ ἴἰο “οδυξὲ ἴδ ἴο ὃς 
ὙτιΓ6Ὼ 1 ῬάΡΕΙ," 85 Ὀαϊηρ ΔΙ Π ἢ] δηὰ 
{πι6. Βιϊΐ ἃ ἀἰβδγθηςα οἵ 5 0]εςΐ 15 ΘΟΟΏ 
Ῥοτοοινοᾶ, Τηδ ΘΑυ 15 ἀεδοϊαγεα ἴο Ὀς 
11] οὐ τιοκοάμοϑο, δῃὰ ἴμ6 ρῥΪασιιδς ἴο 
οἰαϑᾶϑβε 1ξ ασὸ σοῦ δὲ βαηᾶά. Α5 Εργρί 
δα αἰοτθῦσηθς Ὀδδὴ βιηϊίθη, δηα Οσοά᾿ 5 
ΡΘΟΡΪΘ θᾶ οι |1Κ6 ἃ βοοῖϊκ, ἐν 50 58ου]ά 
1 6 ποῦν. ἮοΘ 15 ρσχοποιῃηοθα προ [ἢ 6 
γουἹἃ δηά {ποῖ τμαὶ ἀνν6]} [ΠΟΘ η : [0 Υ 
ΑΙ ΔΘ 560] Οἢ5 504]1 41156, ἀῃὰ [ἴῃς 
Πσδ Παπά οὗ [ῃ6 Τιοτὰ 5141} οὶ ϑρᾶζο. 
ΑΔ ““Βουτθ]6 νἱϑίοη " ἔτοϊα (6 δαϑί 15 
Ῥτοοϊαϊταθα, Τὴ ἀγαροῦβ οὗ Ατδῦϊδ 5}8]] 
οοσὴθ ἰοσίδ, δὰ [26 (διτηδηΐϊδηβ, |ἰκὰ 
νὰ θοδῖβ ἴσοσα ἴῃς σψοοῦ, δῃὰ {ΠΟΥ 5}4]] 
ἷλγ ναϑῖθ 4 Ροσίίοη οἵ ἴῃς ἰδηά οἵ ἴῃ 6 
Αϑϑυσιδη8, ΟἸουβ 5841] οοσης ἔγοτῃ [86 
δαϑί δῃὰ ἴσου [86 ποτίῃ, ἀπά δραΐῃ ἴΠ6ΓῈ 
5.411 σοσῃθ στεδὶ βἴοσγβ ἔσοση ἴῃ6 βοι ἢ 
δια ποσί δηά νος, ψῃ] ἢ βοηρ νιηᾶ5 
ἔτοτα ἴδε δαϑβί 5141] ἀϊ5ρ6 1. [ἢ ναριια ἀπά 
ΤΥ ϑιο οι ἰδηριιαρο 1 15 Δηπουποσα (ἢδὶ 
τταῖ Μ1}1 ρὸ ἰουῃῇ δραΐϊηδὶ ΒΑΡΥ]ΟΏ, 
Αϑ8ῖα, ἃ8 ἃ Ῥδιίδκεσ ψ|ἢ ΒΑΌΥ]ΟΙ, 15 ἴο 
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ΒΏΔΙΘ ὮΘΙ Ὀΐαριθθ. [|Κ6 8ἃ5 886 [45 
ἄοπμο ἴο ἰδ6 οὨ]άγδη οὗ σοα, 50 βῃουϊά 

Ὅς ἀἄοῃς ἴο ἢεῖ δηᾶ Βοσ οἰ] άγθη 
(ςἢδΡ. χν.). 

ΤΏδ Ρῥσοοϊασηδίοῃ οὗ γος 15 σοη πυρά 
᾿ϑϑαϊηκὶ ΒΑΡΎ]ΟΩ δηᾶ Αϑἷα, αραϊπβὶ Εργρὶι 
δηα ϑυχίδ. Α5 8ῃ ΔΙΤΟΥ͂ βῃοϊ ΤΌΤ ἃ ὈΟΝ 
“σδῆῃοῖ τοίυσῃ, 50 ἴῃ6 ρίαρσιιο5 ἀδῃουησδα 
τυδί ΡῸ οὔ ἴο μεῖς ΜΙ ΒΙτηθηῖ, ΤΥΙΘος 
501] γ16]ἃ {πεῖς ἔπεϊ, Ὀυϊ [ΠΟΤῈ 5041} Ὀ6 
ὭΟΠΘ ἰο ψαῖθοσ 1ξ: γταρθϑ 58}4]1] σΊρβῃ, 
Ὀυΐ (ἤοτα 504}1 Ὀ6 ἤοηθ ἴο (τεδα ἰῃθῃ. 
ΤὮδ656 [Ὠϊηρθ ΔΓ 5: 91)5 ΤΟΣ ἴῃ6 5Ξοσνδηίβ οὗ 
τῆς Ι,οτὰ ἴο υπάἀεοτθίαμα, ὙΈΘΩ [ἢ 6 6ν]] 
ἀδγϑβ σομλο, Ἰοῖ [6 πὶ Ὧδ 45 ὈΙστίτα5 ὈΡΟΣῚ 
(ἢ6 εὐαγῆ. 1,εἴ 4]1 511 ἸΡΏῸΥ τὸ ἐμοῖσ 
σου ΡρδίοΩΒ : “6 (ῃδῖ 56]16ἴἢ, Ια τὰ 
Ὀς 85 δε ἴῃδὲ βδθοῖῃ ἀναγ; δῃὰ ἢδ ἴδδὶ 
Ὀυγεῖῃ, 85 ομα (δῖ Μ}}} 1ο86." [ς|ηον 
Μ01}} αροίδιη ἴσου ον], [ἢ6 π|6 ψ11] ΒοοῈ 
σΟΙὴ6 ὙΠΘΏ ὁ ἸΠΙΠΊΣ ΤΥ 504}1 Ὀ6 το 
ΔΚΑΥ Ουὐἱ οὗἩ ἴῃ6 οΑτίῃ," δῃὰ τἱρῃιθοῦβηθ85 
5411 τεῖσῃῃ διό ἴἤθη. Τῇ [1ιοτά 
Κηονοῖῦ ἴῃς Ὠεοασίς οὗ θη. Ηδθ Ψῆο 
οἴξαϊθἃ 41} (πῆρ δ ἴῃ6 ἔγϑὶ, γῆο 
Κηονοῖ (6 ὨΌΡΟΙ οὗ [6 5[415, δῃὰ 
5ργεδάδιῃ ουξ μα Ὠφάνθῃβ κα ἃ ναῦϊῖ, 
“ΙΓ Ϊγ Ης Κηαονοῖῃ γοὺγ ᾿πνοηΠοης," 
88 1 τὴς. ῥσορδμοῖ, δι ΠΟῪ οδῃ σταθῇ ἢ146 
{ΠΕῚΓ 51ὴ5 Ὀδίοσθ Ηϊτη {6 γ ν}}} Ιοανα 
οἱ ἴτοτῃ ἰῃεὶγ 5ῖη5, αοα ψῇ] ἀο] νοῦ τΠθ τὰ 
ἔτοτα 81} ἴσου }]65. Α ἄδγ οὗ ψγαῖῃ 15 δἱ 
ἢδηά, ἃ “ στοδῖ ᾿Ἰῃϑυσσο 0} ὕΡοη ἴῃο56 
[δι ἔδασ ἴῃς 1,οστὰ, 1μεἴ ποῖ ἴῃς Ὀοϊονεὰ 
οὔτῃς Ιοτὰ ὕὈὲ αἰταϊα, ποσ ἰδεῖ {ΠΘῚΓ 5105 
Ἡοὶρὴ ἴδ ἄονῃ. ὙΤΏΘΥ ῺΟ Ψ6Γτα 50 
“«Ῥουηά νἢ [Ὠ61γ 5105 δῃὰ οογνεσοᾶ ψ ἢ 
ἘΠΟΙΣ ἸΏ] Ὲ 1165, 6ΓΕ 85 ἃ μα] ἃ Ἤνθσρτουνι 
Μὰ τποση5, [ὰ6 θη οὗ ᾿ΠΙΟὮ 15 ἴο Ὀ6 
Ὀυχηοά. 

δ᾽. ΟΘἘΝΈΒΑΙ, ΟΗΑΚΑΟΤΈΒ ΟΥ ΤῊΕΒ 
ΟΞΒΚ. 

Α ἰοῃα οἵ τρθίδη ΠΟΥ Ρροσναθβ [Π6 
ὈΟΟΚ, ----τηϑδηϊηρ ΌὉΥ ἰμαὲ (ἢ6 Ἐουπῇ 
ΒΟΟΚ ῬΤΌΡΟΣ (οἢ405. 11].--χῖν.). ΤῊΘ ροΪδοα 
δὰ σηθ δἱ ψΏϊοῖ τἢῃ6 δοθὴς 15 1α]ὰ 
τοαυΐα ἴμας [ἢ15 σδῃουϊὰ Ὀ6 80. ΕΖγα, 
τηυδίηρ ἴῃ ἴῃ6 οὐυϊοκιτί οὗ ΒΑΎ]οΩ ἴῃ 
(6 (ἰγέςιἢ γεᾶσ οἵ [6 σδραν!ν, οουὰ 
ποῖ σοΟὨ 55 6 ἘῪ πᾶνε ὈΘΘῺ τηδαᾶδ ἴο Δ Κα 
ἃ Ὀτίρῃς δηᾶ Βορθῆι νἱοῖνν οὗ ([λ6 ἔαΐατα, 
-δυοσὶ, οὉΓ ἰωϑίδῃοθ, 8ἃ5 58 βοΐ ἕοσί ἢ 1ἢ 
[6 Βοοῖκ οὗ Εποοῦῃ. γε πϑϑά ἠοῖ 5.ΔῪὉ 
ἴο ταῖβα ἴῃ οὐσοηοϊορίοδὶ αἰ ηου γ, (παῖ 
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ΕΖτα 15 ἰδυς ρῥ]ασεά βογλβ ὨΪΠΟΙΥ͂ γοᾶτβ 
ἴοο οατΐγ. [Ι͂ἡ Ψῇῃαὶ Ὧδὰ5 Ὀδδη οδὶ δὰ (6 
ΔΡΟΟΔΙ γρίίο οἶ455 οὗ [8656 συ ηρϑ, 1 15 
1.51.8] ἴο δηα [Π6 τηοβὲ δι ηθηΐ ὩΔΠ165 1Π 
(6 ὨΙΒίΟΙΥ οὗ 58 ὶ οβοβθῃ ἴοσ ἴῃς 
ὈΘΑΙΕΙ5 οὗ [ἢε τενοϊδ!οηβ. (ϑοβοάάς, 
“ΒΟΟΚ οὗ Επμποοῦ, 1882, Ὁ. 14.) Βιῖ 
ποτα ψᾶβ, ρεύῆαρϑ, ἵὕοσα [ἤδη ἃ 5656 
οὗ δι ςῦς δίηεδα ἴῃ τδκιίηρ [Π6 5ῃηδάε5 
οὗ 1[η6 ῥἱοΐυτα 50 ἀδιῖ, Τηοσα ἃτα ἴο- 
Κοὴβ ἴμαὶ ἴῆὩ8 ὍὈΟΟΚ νὰ τεϊτεη ὉΥ 
ΟἿδ ῆΟΒ6 ΤΠ γᾶ 5 το 556 ὉΥ͂ ΒοΙὴ 6 
ταοθηΐ νἱϑιίδίίοη. 1Κκ (6 {πτὰ δηά 
ἰοαἢ Ὀοοῖκβ οἱ [86 5:0 γ}}πῸ Οτδοῖςϑ, 
ΟΥ ἴῃ “6 ΟἰνιΔ{6 ΠὨεῖ᾿ οἵ Αὐυριυβίίησ, 
1 ΠΥ Ὀ6 τεραταθα 45 ἴῃς υἱίδγδησς οὗ 
ΟἿΘ ΠΟ [δὰ ψιηοοοθα 5800} τ(οΥτ]ῦ ] 6 
806η65, [ηδι ἴῃ6 Ξρεεαγ δάνεηΐ οὐ Μεβϑίδῃ 
ταυϑῖ 566} ἴΠ6 ΟἿΪΥ τδϊηρ ἴο θὲ πορεὰ 
ἴουσ. Ηδῃος τὰ δὈΙΟΙ σομρ]διηΐ5. οὗ 
ἴπ6 Ὠοαίπθη σοίηρ ὑπρυηίβηθα, δηὰ τῃ6 
ΔΏΠΟΙΡΑ οἢ8 οὗ νεῆροδῆςθ. Ἐΐδθησα [ἢς 
ἸἰμΠηρ οὗ βδνδοη ἴοὸ “ὙΘΙῪ ἔεν" 
(νι. 70), δηά ἴΠε βυβεπηρβ δηὰ ἀθδίῃ οὗ 
Μδ551:Δ} ὨΙτη56]Γ (ν1}. 29). ὙΤΏΘΓΕ ἰδ Βοσηθ- 
ΠΙῈΡ ὙΟΙῪ 80] ἰῃ ἴῃ 1ᾶ64 οὗ (Πε 
που] ον “ τυγηφά ἰηἴο (ἢ οἹὰ 51]6Ὡςε᾽ 
ἴοσ βανθὴ ἀᾶγβ. Αἱ [ἴἢῃ6 βᾶζηβ ὕχσῃηθ, [6 
(ΑἸ 7ονν 15 ἐποουταρεᾶ ἴἰο οΟρ6 ἴοσ 
ἔπτατο γοϑιοσδθοη. Τηδ ρῥδδοϑῆι τηι]}- 
ἴὰἀ6 ΨὴΟ ψΟΙΘ ἴο Ὀ6 8556: ]6 ἃ αδἱ τἢ6 
ΠΟΙΥ τηουηίδίη (ΧΙ. 29) ἀγα ἴῃ6 ἴθ Εἰδ65, 
Ιοβί ἰο ουσπναγὰ νιον, Ὀαϊ ποὶ ἐογροίίδη. 

ΑΚ τοραταβ ἴῃς ἀοσίηαὶ ομδιδοῖοσ οὗ 
[ῃ6 ῬοΟΙ,, βοΐὴβ βδίπικίηρ σαβοι} ὈΪδῆσα5 
Ὦανα Ὀδθῃ ροϊηϊθὰ ουἱ Ὀδίνοοη [5 
τοδοῃϊηρ δηᾶ τῃδὶ οὗ ὅ5ῖ. Ῥαι]. Ῥαββαρθβ 
1|Κ6 11}. 20 99. τειηϊηα 15 δ οὔσα οὗ ἴῃς 
Ερι51|6 ἴο [ῃ6 Ἐουτηδῃ5, } 51 ἃ5 [Π6 ᾿ἸΤΩΔΡΘΙΥ 
τὨτου ρους τϑοδ]}]5 (ῃ6 Ἐδνοϊδοῃ οὗ 8ι. 
7οῦη. Τῇ ν]]άηε85 οὗ [ἢ]5 ᾿τηάροτυ, [ἢ 
80816 οἵ ἴῃς ψιιοη 5 δί ἰθαϑί, ἢ85 οδιιδθα 
ΤΏΔΗΥ τοδάοτβ ἴο ἀἰβράταρα ἴῃς ὈΟΟΚ, δηά 
ἄγαν ἴῃ6 δἰϊθητ!οη Δ ΔΥ ἔγοηχ ἴῃ 6 ἄθθρ 
Ῥτοδ θη οὗ ῃυηδῃ 116 τ ΏΙΟὮ ἃσε ῥσὸ- 
Ῥουηάδά ἴῃ 11,--- το] 5 ἰκὸ ἴμοβα νὰ 

. ΏΙΟΏ ΒΙΞΠοΡρ Βυῖον ἀ6415 ἴῃ (ὃς ΕἸτοί 
Ῥατὶ οὗ ἢ15 “ ΑπδΙοργ.᾽ ϑυο ἢ νὰ5 δἱ Βγϑὶ 
115 οἤεοξ οἡ [ῃ6 Ἰεαχηθα Ὁ, 1,66, στῆ, ἰῃ 
ἃ Ἰαιίεγ ἴο ϑίμωοῃ. ΟἼκίον (ρυ 56 α ἴῃ 
815 ᾿Απολειπόμενα, 1752), ἢᾶ5 τεοοτάοα 
[ῃὴ6 βἴαρε [γουρῇ ΜΏΙΟΝ 5. τηϊηάᾶ 
Ρᾶββθά, ἀυπηρ ἴῃε βἴυαν οὗ (ἢ6 ὈΟΟΚ, 
τοι οοηϊοτηρί ἴο ἃ 44]1Π 6 δαἀτηϊγαϊίοη. 

ΤῊΣ δαάϊοῃβ δ ἴθ Ὀδριμηὶηρ δηά 
Θηα (οἢρ5. 1, 11., δῃὰ χν., χνὶ.) τὲ οὗ ἃ 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ΥΟΙΥ Οἰδοτγεηΐ οπαγαοῖοσ. [ἃἋπ (ὃς ἢγϑθὶ 
Ροσιίοῃ (6 εν δῖα υρὑταϊ θα ἴοσ [ἢ οἰσ 
ΓΟΌΘΙΠοΏ ἀραϊησί (οά, δηά ἴπ6 081] οὗ [6 
Οδηῖ]65 15 ἑοτεϊοϊἃ (1. 34). [ἢ τὴς 1αϑὶ 
Ῥοτγομβ ἴ[ῃ6 Ἰαάρτηδηΐβ ἴο σοιὴθ ὉΡΟῺ 
Ὠραΐθθῃ Ὡδίίοης ἃ: ῥτοῃουποθά, δηά 
Οοα᾿ 5 οὔοβθβῃ ρβξορὶς ἜἼχμῃογίεα ἰο βἰδῃὰ 
ἴαϑδὶ τσουρὰ τἴὰ6 τἰπ|6 οὗ {Π4] (χνὶ, 40 
54.}, ὉΠ τὴς {στρ οὗ τὶ ρῃϊδουβηθ55 
ϑῃουα οοῆθ. Τρ τεαυθης 41} 510}5 ἴο 
[6 Νὸνν Ταοβίαιηθηϊ (1. 30, 11, 432 59.» 
ΧΥ͂. 35, ΧΥ], 54, ὅζα.), ἃ5 τ6]] 45 ἴῃ6 8η{- 
765 ἴοης οὗ ἴῃ 6 ἔγχβί ρατῖ, θείοκθῃ ἃ 
ΟΠμπσδύδη ττιῖοσ. [Ιζ 15 ἴῃ [ἢ]15 ρατί 4150 
[δι ἴῃ6 τεβειθ]δησοα ἴο ἴΠ6 “ΘΠ ρΒεσα’ 
οὗ Ἡεοσηδβ 5 τηοϑὶ β: ΠΚίηρ, (Οοιρασε 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ “ Θιη πα θ᾽ Ιχ. 6 τσ 2 Ἐαγ. 
1. 43.) Α οοτρϊεῖα ᾿ἰσὲ οὗ ρδγα]16] ρδ5- 
βᾶζε5, ΟΥ ὙΠδῖ Δ16 ΞῈΡΡοΞβἝα ἰο Ὀ6 5ιςἢ, 
Ὀείνθοῃ 2 Ἐβασαβ δῃᾶ ἴἢ6 Νενν Τοϑία- 
Ἰηρηῖ, 15 ρίνεη ἴῃ 106 ψόοῖκ οἵ Ὦσχ, [1,66 
αῦονα σγείεσστεα ἴο, ΡΡ. 112-125. 

δν1. ῬΑΤΕ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΒΒΕΙΡ, 

(1) Οβαρϑ. 111.--αχῖν. ὙΠῸ ρἱαίη οἱϊᾶ- 
ἴοη οὗ ἃ ρᾶββϑᾶρε (ν, 35) Ὁ ΟἸεοηδηΐ οὗ 
ΑἸοχδηαπα (Η. 193-217), 0 αυοῖαϑ8 
[ηὴ6 νεῖβθ ἰὴ Οτϑοκ, ψ τς δααϊθοῃ 
οὗ Ἔσδρας ὁ προφήτης λέγει (΄ Βϑίτοπλ 
ἢ, 16), χε ἴ[ἢς αἀδίε πη Σεδϑου- 
ΔὉ]6 1᾿πγ]ῖ5 ἸΏ ΟὨ6 ἀϊτεσοη. Βυϊ ψγῃθα 
ἯΕ ΌΥ̓ ἴο δΡΡΥΟχιτηδῖθ ΠΊΟΣΘ ΟΪΟβοΪγυ, 
(ῃ6 τρδίθγδὶβ [ῸΣ ἰοσῃληρ ἃ Ἰἰπαρτηθηῖ 
566 ἱηϑυηοιθηῖ, Δαν, ἴοσ [6 
τηοϊηθηῖ, (πα ([ἢ6 δυῖΐποσ οὗ [ῃς οΪἷάοσ 
Ροτγίοη, τ ἢ ΠΟ. νὰ ἃ ἤεῖς οοη- 
σοΙηρα, ψὰ5 ἃ [6 7, ποῖ ἃ οοηνοῖΐ ἴο 
ΟὨΠΞΠΔΏΙΥ, 15 ἸΠΘΙΘ ΔΗΥ͂ 1πἴογηδὶ 6ν]- 
ἄξποο ἴο 5βῃδν ἡ ΒΟῖΠΟΣ ἢ15 ΜΟΥ ἀρροασοα 
Ὀοίοτα (6 τὴς οὗ ΓὨχιβῖ, οἱ αἴτοσ ὶ Η]}- 
σοηίε] ἃ τ] }Κ5 ἴΠ6τα 15, Δηα 1ὰγ5 5.658 Οἢ 
ΒΌΟΝ ἜΧΡΓΘΘΘΙΟῺΒ 845 “ Εδαιι 15 ἴῃς δῃά οὗ 
ἴὴ6 ννοτ]α " (ν!. 9), ἦς, οὗ [ἢ15 αρέ, ὩΙΟᾺ 
ἣς ἱηίεγρτεῖβ οὗ ΗἩοτοά τῃ6 Οστεαῖ; ““δπὰ 
οὗ 411 Ὀιυϊἀεα οἴἴε5 ἴου μαϑὲ Βα]]ον θα 
Θίομ ἀπῖο τὨγ561 (ν. 25, σΟΏ!Ρ. νἱ. 4), 
ΜΏΙΟΒ 86. (Π]Κ85 ἱποοπϑιβίθς ἢ ἰῃς 
δα] ὴρθ οὗ ἃ [εν περ δἴτοσ ἴῃς πα] 
ἀδδιγυςίοη οὗ Γετυ βάθη, Αποίῖμοσ ἀῦρὰ- 
τηθηΐ ὑτροὰ οὐ ἴδ 8816 5146 15, [δ ἢ0 
7ενν, υτιηρ δἴϊεσ ἴῃ6 ἀδθαίῃ οἵ ΟὨσϑί, 
μοῦ α πᾶνε ἰπίτοάποοα [86 ῬὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ 
Μαεβϑίαϑ ἀγίηρ (νιϊ. 29), οὗ ψῃϊο ΟἾγτ5- 
δη5 ψουἹὰ Ὀ6 ᾿ΠΚεγ ἴο Αγ Βο]Ϊά, Τδθ 
Ῥᾶϑβδᾶζοβϑ οὐ ΜΉ ΗΠρΡοη 6] ἃ τηδίηγ 



ΞΕΟΟΝῸ ΒΌΟΚ ΟΕ ἘΘ5ΡΚΕΔΘ. 

γ6 1165 ἀῖα αυοίϊοα ἴῃ (ἢς Ῥτοϊθροιηθηᾷ ἴο 
ἢ15 " Μεοβϑὶδς Τ᾿ υἀὐδβογιτη, Ρ. [χ. Οη (6 
ΟἾΠΟΙ Βαηά, 1 15. σοπίοη θα πὶ συςὴ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ8 ἃ5 ἴῃ6 ““ σαϑηρ ἄονῃ ἰῃς 
νν8.}}5 (ΧΙ, 42) Ροϊηξ ὙΠῺ 85 ταῦο ῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΠΥ ἴο 4 ἀδῖα βυρδϑεααεξηίΐ ἴο ἴῃς [1]]} 
οὗ Το 54] 6, ἃ5 ν. 25 ΟΥ̓ Υἱ, 4 οδῃ ἐἦο ἴο 
8 ΘΑΙΠΕΙ ἀΔῖθ. ὙΤὨδ οομηρυϊδίίοη οὗ 
Εἰπὴ6 1 ΧΙΝν, 11 15 ἴοο νᾶρια ἴο ὃὈ6 ταἸϊθά 
οὔ, ἰδουρὴ ΗΠροηΐο] ἃ 65 ἴο ῥγθββ ἰῃδξ 
ἰηῖο 18 56σνίοα : δηᾶ ἴὴ {6 τωδῆηοῦ ἴῃ 6 
5.8 δηα ροσχίθηϊβ δαυχϊηοταϊθα. ἰὴ ν. 3 
σ9., ἰῃουρ ἢ ΠΑΡΆ ]6 οὗ Ὀοΐηρ τοίεστγο ἴο 
δὶ νὰ Γοδα οὗ 45 ρτεοεάϊηρ [86 Βαις 
οὗ Αςἴυτχῃ, ταϊρς ηο ἀουδῖ, νὰ 4 11{1|6 
Ταβολσοῦ, 6 ἰουηά ἴο παν ἢδά {Πεὶγ 
τ] ΒΙτθὴϊ δὲ οἴμοσ δροοὶς δ5 Μ6]], 

ΘΡδΟΘ ἔοσθις τόσες ἀδίδ:}15. [ἱ ταυϑί 
διυβίςο, ἴΠΘη, ἴο 88Υ τηδὲ ἴῃ6 Ὀαΐϊδηςα οὗ 
δνἹάθμοα 868 ἴο Ὀ6 ἴῃ ἔάνουσ οὗ [ἢ6 
Τεῖρτι οἵ Πουλ ἴδῃ 85 ἴἢ6 [της ἴῃ ΜΈΙΟΝ 
[6 δυΐῃοτ ντοῖθ. ὍΤῊΘ ἰπἰεσρτείδθοι ρυϊ 
ὍΡοη ἴῃς γ᾽βίοη οὗ [6 Εδρ]ς (ο 845. χὶ.) 
Χιϊ.) Μ111 Ἰηῆυσδποθ ἴῃ6 ἀδοϊβίοη, 6 ΨΑΥ 
ΟΥ ἴῃς ΟἿΟΣ; δῃηά 1 ἴῃ6 σοῃο] βίο Ὀ6 
τιρῃι (δὲ [ῃ6 δυΐῃποῦ υτοῖς ἤθη [μ6 Ζ 
λεαά νὰβ 51}}} τυ] ηρ (566 Αρρεῃάϊχ), πὰ 
ἴπαὲ ἴθδιὶ ποδὰ νὰβ ᾿Ποιρϊτδῃ, 6 ἸΩΔΥ͂ 
αϑϑῖστι ἴῃς Ἰατῖεσ Ροσίοῃ οὗ ἴδ6 ρεσοά 
Α.Ὦ. 81:-06 νἱὶτς βοῖὴς ῬσοῦΔὈΙ ΠΥ 85 ἐπ 6 
ἀδῖε οὗ 2 Ἐβάγαβι [ἋΕἡἢ 115 σομο  υϑίοι 
τηοϑὲ ΔῈΠΟΥΪΕ65 ΔΙΘ ΠΟῪ ἀρτεθῦ, Ενα]α, 
ἰηάδοα, πουἹὰ ρίασε ἰἢθ {ἰπ|ὸ οὗ σου,- 
Ροϑβι!οη 4 1||6 Θασ οσ, τ ῖ}]Ὲ ΤΙ γγᾶ8 
5Ώ1] αἰϊνε (΄ 1.45 νἱοσίας ΕΖτυαῦυςῃ, 1863, 
Ρ. 19), θὰ ἘΠίΖζθομβα (ἀρ Αροοτ.,᾽ 
Ῥχρεῖ. Ὁ. ΧΧΝἹ].) Ξρεᾶκϑβ οἵ ἴῃ εηὰ οὗ ἴδε 
ἢγϑι σθ[ΌΥ Α.Ὁ. 85 χϑα ὕροὴ ὈΥ ἴπ6 
ΟΟΣΩΙΏΟΏ Τοηϑοηΐ οὗ δἰτηοβί 81} 50 ῇ Ϊ4 75. 
Θυοῇ, ἴοο, 185. ἴῃς ΟγΡπίοῃ οὗ ϑο ΕΣ 
(. σεβοδιοῆϊες ἀες Τ ἀἸϑοῆθη ΨΟΪΚΟ5. ἰπὶ 
ΖεϊίαΙοσ 765 ΓΟ χίβι,, τσ ΤὮΘΙ], 1886, 

ῬΡΡ. 656, 657). Ν 
Τμδῖ ἴῃ6 δυΐῃποσ νὰβ ἃ ῃοῃ- 54 

76 σοδῃ δάμαϊ οὗ {{| ἀουρῖ, ΤὨτγουρῆ- 
ουὝξ [Ὡς Ὀοοΐϊ ἴΠετε 15 ἃ ραϊποίς ἰονα δηὰ 
Δατηϊγαῦοη οὗ ἴῃ6 τᾶςο, δηά ἃ σουυ]Ἱ 0} 
ἴθαὲ ἴῆ6 νου] τγᾶβ8 τηδθ ἔοσ ἔμεὶγ 56 Κ68. 
7 5} ἰτδαάϊοῃβ ἀτὰ ἱπίσοάποδα, 500 ἢ 85 
[Πο86 δῦουϊ Βϑῃοιηοῖμ! δηὰ 1 νιδίῃδη 
(ν]. 49) ΤὨδ Ἰδησύάᾶρα υ5εἀ σοποοχηϊης 
ἴῃ 6 ἀφαίῃ οὗ Μεββίδῃ (ν]]. 29), δὰ ἴῃς 
ςοιηρυϊδίοηυ αἱ ἴῃς ἐμὰ οἵ οἢ. χιν. (πη 
ἴὴ ἴῃς ΕΙΒΙΟΏ5) ὈΥ γεᾶῖβ αμηο 7πωγ4, 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 Τῃουρῆς ἴο Ροϊπί ἴο ἃ [θν οὗ 
ΑἸοχδμάσια, ταῖμοσ ἤδη ἴο ομδ ᾿ἰνηρ ἴῃ 

“440οε.---- οῖ, 1. 

δ81Ι 

Ῥαϊεβίηθ. 1580, Νὰ ΠΔΥ ἴῆ6 ὩΊΟΤΘ ΘΑ51Υ 
δοοοιῦηῖ ΤΟΣ (6 τυτϊτοτ5 δοσυδιηΐδηςσς ἢ 
Ἐο ΔῈ ὨἸΞΙΟΙΥ συ οοαιδηΐ ἰο [ἢ 6 Ὀτηθ οὗ 
ΑὨΙΟΏΥ, 8ηα 8150 ἔοσ ἴῃ αιοίδιοη οἵ ἢ 8 
ψουὶς ΌΥ ΟἸ]οιθη5 ΑἸοχαηατ]ηι8. 

(2) ΟΠδΡ5. ἱ., 11., δῃὰ χν., χυὶ, Τῇῃδ 
δαΐῃοῦ οὗ ἴἰῃ6 δααϊηομβ (Ἰ., 11., ἀμῃὰ χυ., 
ΧΥ.) νὰ8 που ίο αν ἃ ΟὨΠτϑη, δηά 
ΡῥτοῦδοΪγ 4 Οχιβίδη ον οὗ ΑἸδχδῃάσια, 
Τοῖς 15 ||6 αἰδδγθησα οἵ ΟΡ η]ΟΩ 
88 ἴο ἴῃς ἀδίε οὗ ἴῃς ἰδίου ρουίίοῃ, 
ΠΟΙ 15 ρίνθ Ὁ ΑἸΙγοα ἀ6 Ουϊδοδιηϊα 
(Ἢ Ζειϑολτς ΑΓ τ βϑθηβοῆ. ΤΏροϊορις;᾽ 
186ο, Ὁ. 1. 594.) 48 δῦουϊ Α.Ὁ. 263; ὉγῪ 
γοΪκτηασ, δρουξ Α.Ὁ. 2Ζόο; δηᾶ Ὁγ ΗἸ}- 
δεομηίο!α, δρουξ Α.ἢ. 268. ϑοῖὴβ ζϑαϑ0ὴ8 
ἴοῦ [18 σοποϑιοη Μ1}} Ὀ6 ἔουμά ἴῃ [(ἢδ 
ΠοῖΙ͂ΘΒ ΟἹ ΧΥ. 28 “909φ. ΤὨδ ἀαῖδ οὗ [ἢ 6 
τοδὶ Ῥατγί 15 οὶ ἄχεα 50 υῃδῃϊτη οι 5)γΥ. 
ΗΙΠἸρσοπίοΙ ἃ [1 ηΚ5 1 νὰ8 το Ὀγ ἴῃ 6 
ΒΔ1ὴ6 Δυίῃοτ, δηά δὲ ἴῃς βαῖηδθ {ΠΠ|6, 88 
(ῃ6 βεοσμᾶ; Ὀυΐ 1 γὰ8 ΙΏΟΥΘ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ΘΑΙΠΘΙ. 

ΤῊδ δυϊῃοσιτ165 ΟὨΙΘΗ͂Υ το ]οἃ ΟἿ ἔοτ 
[ῃ6 σοϊησηθηῖδιυ ΠΟ [Ὸ]]ονν5--Ἶ οἷ κ- 
ΤΏΔΥ, ΕΗ σοη(ο]α, ἘππίΖϑοῃο, Εν] ἀ---ἤανα 
ὈδΘῺ βρεοϊδοα 1 ἴδ6 Ιηἰτοἀυοίίοη, Οπα 
τησβδὶ Ὀ6 παηθὰ ὈΥ 126 δραῖϊ ἔγοσῃ ἴῃ 6 
Ταϑδί, ἴῃ6 ἀἰβοοόύθσοσ δηᾶ δαϊΐοσ οὗ (ἢ6 
Με ίηρ ϑαργιοηί, Ἐν 1,.. Βοηϑῖγ. Ηδὰ 
Ὧδ6 οοῃδομῖθα ἴο υὑπάοτίακα [Π6 ῥσγεβεηῖ 
(Δ51κ, δηὰ ἴο δῃτοὶραῖς [86 Γαϑ115 οἱ ἢ8 
Ἰοηγ. δηᾶ ρατεδηϊ βίυθαγ οὗ ἴῃς 1,ΔΒη ἰοχῖ, 
Ι 5ῃουϊά ἠοῖ μανς ἀγδαπιὶ οὗ ἀρρσοδοιίηρς 
τ, ΤῊ] 815 σπςδὶ δἀϊάοη οὗ ἴπς 1,Δὔῃ 
ἰοχὶ ΔΡΌΘΔΙ5, [ἢ 5, δη!α ΔῊῪ [{Ἰὸ δἰϊζοιηρῖ, 
τηυϑὶ θ6 τερασζάεα 85 τζθσγοὶν ῥγον ϑ]οηδὶ, 
ἙΕχορρῖ ἴῃ ἃ ΨΟΙΥ ΤῈ Ἰηϑίδησαβ, 1 Πᾶνα 
δνοϊάδα οομϑυϊθπῃς δὴν ἘΠρΡΊ 5} σοτητηθη- 
[Δ Σῖ65, (ἢ 45 [Παὶ οἴΠ6 κπν. ῬΙΕΌΘΠΘΔΙΥ 
Ἑάάτυρ, ἴγοαλ ἃ ἀδϑίσα ἰἢδὶ (ἢ6 νοῦκ 
βῃουἃ Ὀ6 85 τ ἢ 85 ΡΟ5510]6 ΤΩΥ ΟΝΏ. 
Βυϊ 1 πᾶν ἀεγινθα βοῖὴβ Ὀεποῆϊ ἔτοηὶ 
[Π6 “Ιπαἰτοσυοίίοῃ ἴὸ 2 Ἐβάγαβ᾽ οὗ Ὦγχ. 
ΒΙ556]1, ἴῃ ἴῃς νοϊυτηθ οὗ 1,δηρσεῖβ (ζοσὰ- 
ΤΩΘηΔΙΥ σοπίδιηῖηρ ἴἢ6 ΑΡοσΥρμα, δηα 
δᾶνα ἴδ κϑῃ ἃ εν ΤΔΙρΡΊΠΑ] τείογθησεβ (ἢ 
τχοϑὶ 565 Ψ τ δοκηον]εαάρταθη) ἔτοτα 
Ομυτίοπ᾽ 5 " Τ᾿) ποδποηίοδὶ ἀπ Αροοσυρμαὶ 
Θογιρίυχοβ᾽ (1884). ΤὨς σποτκβ οὗ Αρϑὶ 
(1ὐρτὶ ει. Τοβι. Αροοτ., 1837) δηά 
Οσυϊδηη (“ Πα Αροϊευρῆθη ἀ65. ΑἹ, 
Τεβί.,᾿ 1841), Ὀεΐηρ 1ἰπηῖεὰ ἰο Οτεεῖκ 
(οχῖβ, ἀο ἠοῖ ἱποϊπαδ 2 Εβαζδβ. 

7.Η.1.. 
σα 



1. Ε5Ό ΕΒ ΑΘ. 

ΓΗΑΡΤῈΕ 1. 
τ: Ἐεώγας ἐς εογεραμακαί ο γοῤγουε ἐλέ 2εοΡ,ε. 

24 Οοά ἐλγεαέορείδ το εαεέ ἑλόρε οὔ, 235 αμκα 
20 φίνε ἐλεεῖ ἀοδε; ἐσ α 2εοῤίε οὗ Ῥ:0γὲ ογαεέ 
ἐλαν ἐλέν. 

ΗΕ 3εςοπά Βοοῖ οὗ τἢς ργορῃεῖ 
“ἘΞάγδβ, {π6 80η οὐ δαγδίδ8, 

[ἢ6 5οη οἵ ΑζΖαγίδβ, τῆς 8οη οὗ Ηεϊ- 
"Οτ, 5λαΖ- (ἢ 25. ἴῆ6 8οη οὗ ᾿ϑδλάδηχαδ, π6 80η 

οἵ ϑαάος, τῆς 8ϑοη οὗ Αςδίτοῦ, 
4 Τῆς εοη οὗ Αςἢϊ48, ἴῃ6 βοὴ οἵ 

Ῥῃΐηεεβ, τῆς βοὴ οἵ Ηεὶϊ, τἢς 8οη οἵ 
Απιλιῖα8, ἴῃς 80η οὗ ΑζΖίεϊ, τῆ 50ῃ 
οὗ Μαγπιοῖῃ, (δες βοὴ οἵ Ασπᾶ, τῆς 
8οη οἵ ΟΖίδ5, τς βοὴ οἵ Βοητῃ, πα 
80η οὗ ΑΒίβεί, 1Π6 δοὴ οὗ Ρμίηςεβ, 
τῆς 8οη οὗ ΕἸ]εδζΖαγ, 

2 ΤὮῆῈ 80η οὗ Αλγοῃ, οἵ τἢς 
τὴῦε οὗ ἴμεν! ; ψῆῖς ἢ τγὰβ σλρίνα 
ἴῃ [6 ἰαπά οὗ ἴτε Μδεάεβ, ἴῃ τὴ68 
τεῖρῃ οὗ Ατγίδχεγχθβ Κίπρ οὔ τῇς 
Ῥεγβίδῃϑβ. 

4 Ἀπά ἢς νψοτγὰ οὗ (δε 1,ογά σᾶπιε 

ἢανα ἄοηε ἀρβίηβί π|6; [ῃδξ [Π6Ὺ ΠΙΔΥ͂ 
[611 τΠεὶγ ςμ] ἀτεη᾽β ἙΒΠ] ἄγθη : 

6 Βεοδιυβε ἴῃς 51η8 οἵ τδεὶγ ἐΔΠ 618 
ΔΓ6 ἱπογθδϑθά ἴῃ ἔδει : ἔοσ {ΠΟῪ ἢανα 
ἰογροζίδῃ πιε, ἀπά πᾶνε οἴξετεα υπῖο 
ϑίγδηρα ρΌΔ5. 

7 Αἴὰ ποῖ ἴ Ἔνθ δε τῃδῖ Ὀγουρῆῖ 
(δαὶ οὐ οὗἁἉ τῆς ἰληά οὗ Ἐργρῖ, ἔτοπι 
(6 Βουβε οὗ θοπάδρε ἢ Ὀυῖ {Π6Ὺ ἢᾶνε 
Ργονοϊζεἄ τα υπῖο γαίῃ, ἀπά ἀεβρίβεὰ 
ΤΥ ζομηβ8εΪ5. 

8 Ρμ]] του ΟΥ̓ τπεη τῆς ἢδὶγ οὗ 
(Ὦγ Πεαά, δηἀ ςαϑ8ὲ 411} ον! ὕροη τῃ θαι, 
ἔογ τῆ6Ὺ πανὲ ποῖ Ῥεεη οδβάϊβηξ πο 
ΤΥ ἶανν, θυ 1ξ 15. 4 γε ρε]]Π οι ΡΘΟΡΪΘ. 

9 ον Ἰοηρ 53}4}} 1 ογϑεαγ ἐμεπ,, 
ἀητὸ σγβοπὶ 1 πᾶνε ἄοπε 80 τς ἢ 
φοοάὴ 

ΙΟ Μδηγ Κείπρβ αν 1 ἀεβίγογεά 
ἴογ τπεῖγ βᾶκεβ; “ΡΒδγδοὴ ψ ῖ ἢί8 “ἔχ. τς 
δενδηΐβ δη 1}1] 8 ρονγεῦγ ἢᾶνε 1 
δι: ἀοννη. 

1: 4Α1]1] τἢ6 πδιϊοπβ πᾶν 1 ἀε- ἐδυω. 2.. 
βίγοΥ ἃ δαίογε ἴδηι, δηὰ ἴῃ [Π6 δδϑῖ 79". δ, ἃ ὉΠΟ 16, ΒΑ ΥἹ ΠΡ; 7οει. 8, 
Ιμᾶνε βοδίζεγεά τῆς ρεορὶε οὗ ἴχο 51...8... 5. ΟὉ ΠΥ ΨΆΥ, πὰ ὅβϑῃθν7γ ΓΥ 

ρεορὶς τῆεῖγ ϑἰπῖι! ἀδεάβ, απὰ ἐδεὶγ 
ἙΒΙ]άγεη {πεῖν γος Καάηςβ5 νι ἢ ΠΟΥ 

ΓΟΗΑΡΤΡᾺ Ι. 

1, 1δ}Ὺὲ “εὐοπά δοοζ}) Ἐογ ἴδ ΕΕ]ς ΠΟΙς 
εἴνθη, δε6 [6 Ιηϊγοἀυςξοηυ, ὃ [. 

ἐδε 205 97 ϑαγαία:.)Ὶ [6 1818 ϑαγαῖδβ θ6 [6 
ϑογδαῖδῃ οὗ Ζϑάθκίδηβ ἔπη, 1 18 οὈνίοιβ, 85 
Οδηοη Ἀδν]ηβοη ροϊηίβ οὐἱ (ΕΖγα νἱῖ. 1), 
(δὶ ἴγοθθ οὐ ἔουσ ᾿ἰηκ8 ἅτ νυδηϊηρς Ὀεοίνγθθη 
ἡἶπὶ δηά Ἐπϑάγαβ. ΒῪ ρίεςίην τορεῖπεῦ (ἢ ς 
Βεηθδιορίε8 ρίνοη ἴῃ τ ΟΒγοη. νἱ., ΕΖγα ΥἹ]., 
Ὶ γ1:., δηὰ [Π6 ῥγοβθηξζ οὔθ, νγὲ ΤΏΔΥ͂ 
οδίαδίη ἃ ΓΙ ΓΙΥ ςοπιρίοῖο 115, 845 [ο]]ονν8 :---ἰ. 
Αδζοῃ; ἃ. ΕἸθαζδᾶγ; 3. ῬΒΐηςΠα5: 4. Αδίϑιυδ; 
5, Βυκκῖ (ΞΞ Βοςολδ8, : ἔβάγ. υἱῖἱ, 2, ΞΞ Βουι[Β, 
1 Ἐπάγ, 1.); 6. ὕΧ22] (ΞΞ ϑαγίδϑ, τ Εβαάγ. υἹ]}., 
Ξε Οζίδβ, 2 Εϑάσ. 1.); 7. Ζογδῃϊδῃ (Ξ ἱ 
1 Ἐϑάγ. ν]}}., Ξξξ Ασα, 2 Εβάσ, 1.); 8. ΜογδίοιΒ 
(Ξ- Μαγίπηοῖ οσ Μογοιηοῖ); 9. Αμηδσιδῇ ; 
1ο. ΑΜ; 11. Ζδάοϊ : 12. ΑΠΙπηλλΖ; 13. 

ῥγονίποαβ, νεη οὗ Ἴ γγ8 δηά διάοη, 
δηὰ ἢδνο 514] αἷΐ ΌΠΟΙΣ θηθη 168. 

Αζατγίδι ; 14. [οβδηδῃ (ἔπε 1αϑὶ δίὶχ ἔἴοπι ἵἱ 
Οἤγοη. Υυἱ.); 1:5. Αζασίδῃ (Ξ- ΕΖίδβ, : Ἐϑαγ, 
ΥἹϊ., Ξε Αζίοὶ,  Εβασ. 1.); 16. Ατρδγίδῃ ; 17. 
Ηδεὶ! ; 1:8. ῬΒΐηδοβ; 19. Αςἢ 45 ([ 6 λ5ῖ [ΠΓΘΟ 
ἤοπὶ 2 Εβάγ. 1.); 2ο. Αδίίυν; 21. Μεγαίοι 
(ἴτοῦὶ 1 Ἁἤγοη. ἰχ. 11); 22. Ζδάοκ; 413. 
58 ΠΠυπὴ (ΞΞ ϑαϊδηηθ, οὐ δδάδιηδίδβϑ, 2 Ειϑάζ. 1.) ; 
24. ΗΙΚίαΝ; 25. Αζαγίδῃ; 26. ϑδεγαδίδῃ; 47. 
7εμποζαάδκ (ἔγοαμ! τ Οἤγοῃ. Υἱ.)}; 28, 29, 30. 
(ἄγεθ ΡΥ ΔΌΪΥ τ 55!) ; 31. ΕΖΓΔ. 

8. “ίαχεγχ ΑΥΆΧΟΣΧΟΘ, βυγχηδλιηδα 
Του ρ  πιδηι5, γεϊρηοα ἔγοιῃ ΒΟ. 464 ἴο 425. 
866 ἴδ! ποῖς οὐ ΕΖΔ ΥἹ], 1. 

4. “Μπά ἐδὲε «υογά 9 ἐδὲ Τιογά, 9.7 Ιἴ [ᾶ5 
Ὀεοη οὐϑβογνοὰ τπδὲ {Π18 ἔπη ἶα ἀοθ8 ποΐ 
οσσιγ ἴῃ [ῃ6 νυ τηρ5 οὗ [ἢ Ἂ ΕΖΓΔ. 

11. Τγνκις απά δίάο"" Ουϊδβομιηίά {μη κ5 
{παῖ {ποτὰ 15. ἃ βρεςῖαὶ σείδσεησε ἰῃ ἢ 5 ἴο [86 



ν. 12---28.] 

12 ϑρεαῖ (δου τπεγεΐογα υπῖο τῃδηι, 
δΆγἱηρ, ΤῊϊ5 84 (ἢ} τῃς6 [οτά, 

θ 18.5.41 ἰεά γοὰ τὨγουρῃ τἢς 868, 
ἃηάὰ ἴῃ [ὃς θερίπηΐϊηρ δῖνε γου ἃ 

"0,  Δγρε δηά ϑβδΐβ 'ραβϑβᾶρε; 71 ρᾶνε γου 
7Εχ.,.. Μοβαβ ἔογ ἃ ᾿ἰεδλάεσγ, απὰ βδγοῃ ἴογ ἃ 
10. ὃ 4. χ4- ΡΓΙεϑί, 
ΓΕχ.:3. [4 4] ρᾶνε γου Ἰΐρῃςξ ἰῃ 4 ρ᾽]14γ οὗ 

ἣ ἢγε, ἀπά ργεδῖ ᾿νοπάδιβ πᾶνε 1 ἀοηθ 
Δηοηρ γοι ; γαῖ ἤν γὰ ἐογροίίθη 
η6, Ἀπ τὰ τῆς ῬΑΝῚ Ἶ Ξ' 

ϊς Τῆυ 82ἰ(ἢ (6 ΑἸΠΊ ΙΗ [νογά, 
ΤΏς ἔᾳυλ1}8 νγεγε 48 ἃ τοΐζεπ ἴο γοῦ ; 
Ι ρᾶνε γου ἴεηῖβ ογ γοὺτ β8δίεριλτά : 
πον ἢ 6685 γε πλυγηιγεά ῃοτε, 

16 Απά ἐπυμρῃθα ποῖ ἴῃ ΠΥ ΠδηλῈ 
ἴον τῆς ἀεϑβιγυςοη οὗὁἨ γουγ ἐποιηῖ 68, 
υῖ νοῦ ἴο 1818 ΟΔΥ ἀο γα γαῖ πλιγ- 
ΤΆῸΓ. 

17 ὍΝ εῖε ἀγα ἔῆε θεπεῆῖβ τῆλε 1 
ἤν ἄοῃς ἴογ γοι ὴ ψἤθη γὰ ΕΓΒ 
ἈΌΠΡΤΥ ἀπά ΓΠΙΓΒΟΥ͂ ἰῃ (ἢς τυ] εγηεβ8, 

ἐνσαν, τᾳ. ἐᾷ γε ποῖ ΟΥΥ̓ απο πε, 
18 ϑαγίηρ, ΝΥ δαϑὲ του Ὀτουρῆς 

1.8 ἰηῖο [ἢ]8 ὙΠ] ΘΓ 658 το [(1]} ὦ ἡ 1ξ 
ἢδὰ δαδθῃ θεῖο [ὉΓ υ ἴο ἢδνε βεγνεά 
(ες Ἐργριίδηβ, ἔἢλη ἴο ἀϊΐε ἰπ (18 
ὙΠ] ΘΓ 88. 

Ι9 ΤΠοη δὰ 1 ρῥΕΥ ὕὑροη γουγ 
το ΓηΪηρ8, Δηἀ ρὰνε γόοιῖ! τηδηηᾶ ἴο 

ἼΝΌαι, .οο. ΕΔ ; ὅδ0 γε 4ἰά εδῖ Δηρε β᾽ Ὀγεδαά, 
μά. 1. 20 ΒεΩ γε σγεγα τι ϊγβῖγ, ἀϊά 1 
4 ποῖ οεἶεανε ἴῃς τοοῖς, δηά ννυδίοιβ βονγεά 
 ουξ "το γοὺγ Π]1} ἴογ τῆς μεᾶὲ 1 

ἃ ἔχ, σά. 
11. 

Βὰ τος. ,ο. 

ΑὙὝ ΤΒμΑ. τό. 
20. 

11. ΕΒΌΏΒΚ ΑΞ. 1. 82 

ςονεγεά γου ἢ τῆς ἰεᾶνεβ οἵ τῆς 
ἴΓεαβ. 

21 1 αἀϊνϊἀεὰ Δηχοηρ γου 4 ἐγυϊτλι]} 
Ἰαπάὰ, 1 οαβὲ ουἷξ!Β ἴῃς (ὑδηδδηϊζεβ, τἢς 
ΡΒεγεζίτεβ, ἀπά τς ΡἢΠβεη 68, θεΐοτα 
γου: κ“ννῃδῖ 3|4}} 1 γεῖ ἀο ποῖα ἔοὺυ ""1-. 5. 4. 
γου ἢ 88 (ἢ τῆς [μογά. 

22 ΤυΒ βδῖἢ [ἢ ΑἸΠ ΡΥ [μογά, 
ὝΒεη γε ψγεγα ἴῃ τῆς νυ] άθγηαβ8, δΐπ τον, αἐίλε 
τῆς τῖνοῦ οὗ τῃ6 Απιογίζεβ, δεΐῃρ᾽ τύσένντ, οε, 
Δι ἶγϑε, δῃά δ] βρμδπιίπρ πὰ πᾶπιθ, σα 

23 1 ρᾷνε γοιι ποῖ ἢἤγα ἰογ γουγ ὅκα’ 15:23) 
Ὀ]ΑΒρΡμθηεβ. Ὀυΐ οαϑί ἃ ἴγεε ἴῃ τἢς 
νγαῖοσ, δηὰ τηδάς τῆς τῖνεῦ βυγεεῖ. 

24 δῖ 5}8}} 1 ἀο υηΐο τῆςο, Ο 
]αοοδὺὶ δου, " [υἀλ, νου] άεβὲ ποῖ αὶ Ἐπ’ 35 
ΟΌΕΥ͂ τὰ : 1 ψ}}]} τὐγῃ πιὸ ἴο οΟΥΠαΓ 
Πδίιοηϑ, δηά υηίο ἴΠο86 ν}}}} 1 ρῖνε 
ΓΥ πδηλα, 1Πδὲ ΤΏΘΥ ΓΔΥ ἶκθαρ ΠῚ 
δίδιιζαϑ. 

25 ϑεείηρ γε δανε ογβαίκεη πιὰ, 1 
ΨΨ1} ἔοσβακα γου αἷβο; ψῇἤβῃ γε ἀδϑίγα 
[6 ἴο ὃς ρτδοίουβ ὑπΐο γοῖι, 1 582]]} 
ἤδνθ ΠΟ ΠΊΘΓΟΥ͂ τροη γοι. 

26 “ὙΝΒεηβοανεγ γε 5}4]] 681] Ὡρόοῃ "1": τ: 15. 
τη6, 1 ψ1}} ποῖ ἤδᾶγ γοι : ἔὺγ γε ἴᾶνε 
ἀεποά γοὺυγ παπάς σὰ Ὀ]οοά, ἀπά 
γουγ ἔδεϊς δῖα ϑυνς [0 σοπηπλὶξ ΠπηΔη- 
βἰδιιριζεν. 

27 Ὗαε Πᾶνα ποῖ 48 1ξ ὑσοῦ ἐογβαίζεῃ 
πλ6, Ὀυϊ γουῦ οὐ 86ἶνθβ, 88 τῆς 
Ιοτά, 

28 ΤΠ 541 τἢς ΑἸΠΔΙ ΡΠ [νοσγὰ, 
λνε 1 ποῖ ργαγβὰ γοὺ 85 ἃ (δῖ Πογ 

ἀοδίγυςτίαη οὗ Τγτε ὉΥ τῆς ἴτοορϑ οὗ Ρεβϑοθῃ- 
πἰυ5 ΝΊΣΕΓ, ἴῃ 1Π6 Τοηίεϑξ ἔοσ [16 ΘΠρίγα 
δεΐνοοη δἰπὶ δηὰ ϑεόνεσγιθ, Α.Ὁ. 19. Τῆς 
Βοϑ ΠΥ οὔἴδε ῬμοηϊοΐΔη5 ἴο ἴδε [εἐὐνϑ( οβορἢ. 
“ς. Αρίοη.᾽ 1. 12) νουϊὰ πιλκοὸ ἴῃς ἰαΐζοσ ὀχ 
αἱ συςῖ δὴ ονουίγον. Βιυιῖ ἴδ ργορμοςίεβ οὗ 
5818} (ςὮ, χχὶ!).) δηὰ Εχεκῖθὶ (οἶδ. Χχν!. “.) 
δραϊηδὶ Τγτεὲ δηά δϑιάοη ννου]ὰ ἄρρϑᾶῦ βυίῃ- 
εἰεηῖ ἴο δοςουηΐ ἴογ ἴμ6 Ἰλησιιάρο οὗ ἴδε ἰοχί. 
[τ [28 θδοη οὐδεγνυθα ἴπδὲ τῆς ἀεβοτιρίοη οὗ 
ἴΠε5ε οἰ[[68 45 ἐπ 16ὲ δα Ῥοϊηῃῖβ ἴο 6 νγοβί 
85 ἴΠ6 αυλΙίεν ἴτοῦ) ΏΙΟΣ [ἢ δυῖποσ υυτίζοϑ. 

18. α ἰαγρε από “4,2 βα:αρε.)ὺ “1τρεἶ 
ΠΟΤῈ ΞΞ Ὀγοδά, οὐ βρδοίουδ, 848 ἰη 58. χχχί. 8, 
“ὝΠου Βιαβί δεῖ ΠΥ ἔδεϊ ἴῃ ἃ ἰδγρὲ σοοπι.ἢ 
Βυῖ 15 ἐπ ὡνυίο Ὀὲ τεδὰ (ἤοπι 5.) ᾿ηβϑίεδά οὗ 
ἴὰς Ψυΐς. ἐπὶ ἐπέ ο, ἴὴ6 δοῆϑ ψου]Ἱά Ὀ6, “ δηὰ 
[ργουϊάθα ἕοσ γοὺυ Ὀσγοδὰ τοδάϑβ ἰαϊὰ ἄονῃ ἴῃ 
86 ῬδίΠ]εβ5 (864), ἐ.:. “ἃ ΒΙΣΏνΑΥ ἴῃ {86 
ἀεερ." οι. 152. 11. 1ο. 

14, ῥαυε 7 ἀοπε.)ὺ Ἐῖδον, “ ἀϊὰ 1: (ἢς 
βἰτρ]|6 ῥγεΐετε δῃουϊὰ θ6 κερί τπγουρ 41} 
[Ώ15 ῥΡαϑβᾶρ. 

40. δεαυε: Γ᾽ ἐδε ἐγεε:.} ΤῊ5 δοθῦ}β τηϑδηΐ 
ἴο τερίδος ἴδ6 “ ρί τ οὗ ἃ εἰουὰ ἢ (Εχοά. χίὶ!, 
21), ποῖ τηεηοπεὰ ἴῃ 115 παΐυγαϊὶ ςοηϊοχί, ἴῃ 
τ. 14 ΔΌονο. ΟΟἸΏΡ. 4ἶ5ϑο Βασγυςΐ ν. 8. 

42. γὺυεῦ 9 1δεὲ “Ἅ»ιογ 5.1] ΤὨδ τεδάϊησ 
οἴ ἢὉ.,8., Τ. 8. 3ιωρμίπς Ἄἄπογγεο; Ὀσὺῖ [ἢ 6 ἸΔ [6 Γ 
νοσά, ννΒοἢ δ τ ΕΥ̓ τλθδῃ8 ΟἿΪΥ “ Απιοτγίϊο,7 
18 ΡΓΟΌΔΟΪ ἃ οογγυρίίοη οὗ “παγο, ἴῃς οαυ]- 
γναϊοης οὗ Μαγαῖ, “δε. ΟἸδογνηθε, 85 
Ασῃδὶὰ ροὶπί5. ουΐ, ἴβεγεὲ ννουϊὰ ὈῈ 4 Ἄοοπῆι- 
βίου Ὀείνγθεη ἔπε εὐεηῖ8. ᾿ς πᾶρρεπεά δὲ 
{Π6 “ Ὁγοοῖκβ οὗ Ασηοη" (Νυπιῦ. ΧχΙ. 15) δηά 
αἵ "' το τννδῖοσβ οὗ Μαγδὴ" (Εχοά. χνυ. 23). 

26. 1 δα} δίμοσ, “1 πὶ}. 
26. αγὸ ««υἱῇ, δ. Οομρ. Ῥχσον. ἱ. τό; 

Ἐ οπι. 11]. 1 5. 
σα 2 
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τόν, ας 7 
ἄν» γῸ» 
Οοά. 

ὕΜαῖιι. 23. 
37: 

Φὶς. τ. 1, 
14. 

ΤΆΣ 23. 

ἵ κε χα". 
45. 

1. ΕΒΏΒ.ΑΒ. 1. 1|. 

8 80η8, ἃ8 ἃ ΠΙΟΙΠΕΓ Παῖ ἀδυρῃζεῖβ, 
δῃἀ ἃ πυῖβε Ποῖ γοιηρ θάθεβ, 

1Ὧ0 Τηδῖ γε ψουἹά θὲ ΠΊΥ ῥθορῖς, 
Ἰ,πὰ 1 δου) ά ὃς γουγ (οὐ; τῃδῖ γε 
νου ά θὲ τὰν ΤΠ] άτεη, πὰ 1 3ῃου!ἀ 
δε γουγ (λιμοῦ ὺ 

10 21 ραϊῃπεγεά γος τορεῖῃοτ, 48 ἃ 
Βδη ρδίπογεῖη ΠΟΙ ΟΠ οἴ ἢ8 ἀπά οΓ ΠοΥ 
ΐηρβ: δυῖ ποῦν, ψγῃδὶ 52} 1 ἀο 
απηΐο γου ὶ 1 ψ1}} σαϑὲ γοὺ ουξ ἤοπὶ 
ΤΥ ἔλεος. 

Ι «ΝΠΕΩ γε οἶδ υπίο πι6, 1 
ἴΓη ΤΥ ἴλος ἔτοπῃ γοι : ἰοῦ 

γουγ βοϊεπιη ἔξεαϑεὲ ἀδγβ, γοιτ ΠΟΥ 
ἸΠΟΟη8, ἀπά γοιι Οἰγοιπις 30η5, πᾶνς 
[ογβαίεη. 

22 1 8βεπὲὶ υηΐο γοῦν ΠῚῪ ϑεγνδηΐβ 
(ες ρτορπεῖβ, σγβοπὶ γὰὲ πᾶνε ἴἌκεη 
Δηὰ 8ἰλίη, δπά ἴούῃ τπεὶγ δοάϊεβ8 ἴῃ 
ρίεοεβ. ῇοβε δἰοοά [ ν|}} γεαυΐγε οὗ 
γουγ Βαπάϑ, βαί [ἢ τῃς ,οτγά. 

12 ΤΏ 521ἢ τῆς ΑἸπιρη [μοτά, 
γΎουγ Βουβε 5 ἀεβοϊδῖε, ἵ ν}}}} οδϑῖ 
γου ουξ 48 [πε νγἱπά ἀοῖῇῃ βῖυ Ὁ ]6. 

24. Απά γουτγ Ἑ“ΒΠ]άτγεη 584}} ποῖ ὃς 
πυμῆι] ; ἴογ ΠῸῪ πάνθ ἀεβρίβθα ΠΊΥ 
ςοπηπιδηἀπγεηΐ, Δη4 ἄοπα τῆς τὨίηρ 
[ἢδὲ 18. εν] Ὀείογε της. 

45 ὝουΓ Πουβε5 Ψ}|]1 Ε1 ρἶνε ἴο ἃ 
ρθορὶς πὶ 541} σοῦηα ; ΜἢΟΒ ποῖ 
δανίηρ Πελγά οὗ πις γεῖ 821} θε]ϊενε 
ῖπ6 ; ἴο Ψῆοπὶ 1 ἢάᾶνε βῃενγεὰ πο 

[ν. 29 --Ἱἰ. 

5'ρη8, γεῖ [Π6Ὺ 514}} ἀο (παῖ 1 πᾶνε 
ςοπηηδηδά {ἢ ΘΠ). 

46 ΤΕΥ Βᾶνε 8δεῃ ΠΟ ρῥγορῇεῖβ, 
γεῖ ἘΠΕΥ͂ 88}} “811 τῇεὶγ 81:π8 ἴο τὸ- 
ΤῊ ΘΠ ΌΓΔΠςΕ, Δηά δοϊςπον]εάρε {Π 61, 

47 [ τλκο ἴο νγίτηεβ8 ἴῃς ργᾶσς οὗ 
ἴδε ρεορὶε ἴο οοπιθ, σγῇοβε {π||6 ὁπ ε8 
τε]οῖςς 'ἴπ ρ᾽δάμπεββ : δηά “Ἂπουρῃ Ν ἀϑυ τὸ 
(ΠΟΥ δᾶνα ποῖ β86δῃ π16 ψ]Γ ὈΟΟΙΥ 
αγ68, γεῖ 'ῃ β8ρ|Πὶ ΠΥ Βε]ενα τῆς 
τῆΐηρ τῃδὲ 1 88 γ. 
ὃ Απά πον, Ὀγοίδεσ, θεά νῆα 

ΒΙΟΙΥ ; δῃά 868 ἴῃς ρθορὶς τῇδι οοπῆς 
ἔτοτῃ [ἢ οδϑῖ: 

Ὀμπίο σοι 1 ν|}} ρῖνε ἴογ 
ἰεδάεγβ, Αδγαῆδπι, ἴβδδς, δηά [δοοῦ, 
Οβελ8, Απιοϑ, απ Μίοδεαδβ, 7οεὶ, 
ΑδΒάϊΐ45, αηἀ [οῃδ8, 

40 Νἥαῆυπι, δπά Αδδους, ϑορῇο- 
ηἶλ85, Αρρευβ, ΖΔοΠδγΥ, ἂπὰ Μαίδοῆυ, 
Ὡς ἢ 18 οΔ]]6ἀ 4130 Ὧπη ἐδηρεὶ οἵ τῆς ’ Μαϊ. Ὁ ε. 
Ι,οτά. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ἢ. 

1: Οοά εονεῤῥαλησίά 977 Δὲν ξε 9 τὸ γε Ἐτάγας 
ἐς τοὐϊἝαί ἰο εονεογέ ἐδόρι. 44 δκανσε ἐλέν 
γοσαΐί, ἐδε σρρεδῖζες αγό εαἰοά. 43. Ἐτάγαξ 
σεείλ ἐλε δοε ο77 Ονά, απαὶ ἐάσετε ἑλαΐ αγέ 
εγοτυη δῖ ὃν δῆ. 

ἡ δ: 8411} τς Γιοτά, 1 Ὀτουρδὶ 
(ἢ18 ρεορίβς ουξ οὗ δοπάλρε, 

ΔΠπὰ4 1 ράνε [Π6Πὶ ΠΥ σοπηπλληἀτηθης8 

29. «πᾶ 7 «“δομϊά δε. ὙΠΟ πλλγρῖηΔ] γεδαϊηρ 
(ἐς 1 Δπ|,᾿" ὅζο., ἈρΡδδῦβ ἴο 48βιπηὴς ἃ Γοδηρ μὐ 
ἔο τποδὲς ἴῃ ρἷλος οὗ εἶ ερο στυοδὲς, ἕοτ ὮΟΣ 
ἴβεις 5 0 δυϊΒοΥΥ. 

80. “, 4 δε".]Ὶ ὙὍὙῃὲ υπη)ϑίδ κοῦ] 6 ΓΘ- 
ἔογεποο ἴο 8ὃϊ:. Μαῖί[ χχὶϊ. 27 δου δἊ 
ποιορὰ,, 245 Ὀοατίηρ οὐ ἴῃς ἀγε δηά σε] ρίοη οὗ 
{86 τυὰΊϊῖοσ. ΤῊς ποαγεϑὶ ραγΆ}16}5 ἰη (μΒ6 Ο. Τ᾿. 
(Ρουΐ. χχχίϊ!. τὶ; 8. χοὶ. 4) νουϊὰ ποῖ ὃς 
βυηςίοπί ἴο δοοουηξ ἔοσ [6 ἰδηρυᾶρε υϑοά. 

82. 1 “επὶ ὠπΐο γο.] ΤῊΪΒ τηΐσῃϊ 6 8η 
Δἰ]υϑοη ἰο {186 νογάβ οὗ Ϊεγεπ δ (χχν. 4); 
δαΐ [86 ἴομοσ οἵ [Ὡς ραβϑϑᾶρε τυ οἢ ἐοΙ ον,Β, 
δηά Θβρεοίδ!γ με ἰδηριάξε οὗ Ὁ. 33, “ὙΟὺΓ 
Βουδο, ἄς. (ςορ. Μαίῖ. χχῇ!, 18), βθοῖὰ ἴο 
Ροΐπὲ ἴο Μαῖ(. χχιῖϊϊ 34-18 45 ἴῃς βοιζος οὗ 
(8ὲ τοῖο. 

86. 20 φυδονε, (5ς.] Ἐ ἴδον, “ [ΠΕΥ ἴο ΨΠοῖὴ 
Ι[ᾶγὸ βιοννοαὰ 0 5:55 581]}, ἄς. 

86. “5.5.1 Ψψυΐϊρ. ἐπίφιίαπιση. Βυῖ ΒΘΟΏΒΙΥ 
οἰΐο5 {6 σεδάϊηρ οὗ Α. δηὰ 8. 45 αηεψφιαξν, 

ἃ Μογὰ τεηδογεά, ἴῃ (ἴδ βἰηρυϊαγ, “ δηςίςηΐ 
οβίδίς ἢ ἴῃ ΕΖΕΚ, χυϊ. 5 5. 

87. σοιΡ. Μία. χἱὶἹ. ᾿7. 

88. “41π4 ποευ, ὁγοίδεγ.] ΤΈς νυδηΐ οἵ Πίηοϑβ8 
ἴπ τὸ ἴεῖτη “ Ὀτοίδεσ " δότα δπιρὶογοά, τῇ θη 
Οοὰ ἰ5 ἴδ σρεαΐκοῦ, πυυδὲ θε οὐνϊουβ. ΒΘΠΒΙΥ, 
οὐϑουνηρ παῖ 5. [25 δαΐεγ ὈΥ̓ [με γϑί ἢδηὰ, 
ἱπρθηϊουϑ σοη͵εςζυτοβ [μδῖ (Π6 οΟΥἹΡΊη4] τεδα- 
ἴῃρ' ΠΙΑΥ͂ πᾶνε ὈξεῺ περίβλεψον, δηὰ [Βαϊ ἴῃς 
αὐὐγχενιδίοα ἔοστη ΑΥ ἢ περὶ 8 ΤΑΪΒΙΔΚΟΗΪΥ͂ 
τοπάογοὰ ραξεγρ. Τα χεϑοπηδίδηςς οἵ (6 

ἴο Βαγυςἢ ἰν. 6, 37, τηλ.κ65 [}15 σοἢ- 
Ἰεςΐυγε 581} πηογὰ ργοῦδθϊε, 85 [86 εἴπ σίογὶα 
οἵ [6 1,αἴη (Ξ “νι ρ ογγ," ποῖ ““ννμαῖ 
Εἰοῦν ἢ ἀμϑυνεῖβ ΟἰοΒΕῚῚ ἴο ἃπ Ἔχργοϑϑίοη ἴῃ 

. Υ͂. 6. 

89. “διαῤαηι, 5.71 ΤὨΪ5 115ὶ οοηϊδίηβ ἴ6 
ὨΔΙη65 οὗ [6 ἴμγοο ρδίγ δυο 8 δηά (6 ἵνγεϊνα 
Ταϊποῦ ργορμοῖβ ; [ἢς Ἰδζίεσ δεῖηρ ἀγγαηρεὰ ἴῃ 
(μ6 ογάεν οὗ (δε δερίυδρίηΐ. 

40. αηφε.}] Ἐδίδθοσ, “ τηοβϑοηροῦ. ἢ 



ν. 2---ἰς.] 

ΟΥ̓ ΠΥ β8εγνδηίβ ἴῃς ριορῃεξβ; ψῇοτη 
{ΠΟΥ σγου]ά ποὲ ποδί, δυὲ ἀαβρίβ6α ΤΥ 
ςουΠϑ8εἸ5. 

2 ΤὮε τπροῖδογῦ Πδῖ θᾶγε τῆ πὶ 541 1ἢ 
υπῖο τἢεπι, (Ὁ γουτγ νγΆγ, γε σμ!] άγεῃ ; 
ἴον 1 δηλ ἃ ννἱάον δηά ἰογβαίκβη. 

42 1 ὑτουρῃῖ γοῦ ὑρ ἢ ρ΄λάη 88 ; 
Ὀυῖ τχιῖῃ βοῦγονν δηὰ ἢεανίηεβϑθ ἢδνε 
[οβὲ γου : ἔοσ γε δᾶνε βἰπηβά δεΐογε 
τὴς Ιογὰ γοὺγ (οά, δηὰ ἄοπε τπδῖ 
(Πίηρ τῆλε 18 Εν} θείοτα ἢϊπὶ. 

4 Βυὲ ν»ῆδὶ 5}4]} 1 πον ἀο ιιηἴο 
γου ῦ [1 41) ἃ ψίαον δῃά ἰογβάκεη: 
ο γον ὙγΑΥ, Οὐ πΙΥ ΠΠΠ]άγοη, δηά 
Αϑἷκ ΤΔΕΓΟΥ͂ οὗ τῃε [ ογα, 

ς ΑΚ ίοῦ πις, Ο ββίδεσ, ἱ οδ]] προη 
(δες ἔογ ἃ υγίἴῃεβ8 ονεγ ἴῆς πιοῖποῦ οὗ 
ἴΠε86 σὨΠ]άτεη, τῇς ἢ του] ποῖ Κεερ 
ΤΥ ᾿ονεηδηΐ, 

6 Ἴδας τπου δγίηρ τπεπὶ ἴο σοηΐαι- 
βίοῃ, δηἀ {πεὶγ τοῖμεσ το ἃ 8βροὶϊ, (Πδὲ 
Ποῖα ΤΠΔῪ ὃς πο οβδρτίηρ' οὗ {πεπὰ. 

7 ἴ,εἰ τπεπὶ δε 8οδίϊεγεαά δυγοδά 
διγοηρ (Π6 Πεδίμαη, ἰδὲ {ΠΘῚΓ ΠΔΠ168 
δ6 ριιῖ οἷβ οὗ {[Π6 δδπ: ἕο {ΠῸῪ 
πᾶνε ἀεβϑρίβεά τὯν ᾿σονεπδηῖ. 

8 Ὗνοε θὲ υπῖο τῃε6, Αβ5υγ, δου 
μᾶς Πιάεβε τῆς υητγιρῃίεουβ ἰη τδες 
Ο του νψίοκεά ρεορὶς, γαπιεπιθεῦ 

“0 εα. το. ἄχῇλι 1 αἰά υπίο δοάοπι δῃά (ο- 
ὰ ΤΊΟΙΓΒΔ ; 

11. ΕΒΏΒΚ.ΑΒ. 1]. ὃ5 
9 ὟΝ οβε ἰαπὰ 1ἰεῖ ἢ ἴῃ οἰοάβ. οὗ 

Ρἰοἢ δηά ἢθᾶρβ οἵ 25Π|68: Ὄὐθῆ 80 
Αἶ8ϑο ψΨ1}} 1 ἀο ὑπο {πεπὶ [Βαῖ ΠΘΆΓ 
τς ποῖ, 541 τῇς ΑἸπλιρῃιν Ιμοτά. 

Ιο ἼΒυβ 841} τῆ6 [,ογὰ ππηῖο 
Ἐβάγαβ, Τα] ΠΥ ρεορὶς τμδὲ 1 τ} 
δῖνα τπεπὶ τὰς Κίηράοπι οὗ [επιβαϊεπι, 
νος 1 νου δαᾶνε ρίνεπ υπῖο 
[5γδεὶ. 

11 Τμεῖνγ ρουυ αἷἰδο ψ}}} 1 τλκε 
ἀπο τη6. ἀπά ρἷνε {ῃΠε86 ὅτῃς ὄνογ- ὄτακο τό. 
Ἰαϑιϊηρ τ δογηδο εβ, τ] ἢ 1 μδά ρῥγε- 
Ραγεά ίογ τη. 

12 ΤΠΕΥ 5811 πᾶνε σῆς ἵγεε οἵ «εν. 5.7. 
1 ἴοσ δὴ οἰπεπηεηξ οὗ βυγεδῖ βᾶνουσ; 
ἘΠΕΥ 538|4}} ποῖθογ ἰδθουγ, ποῦ ὃς 
ψγΕΔΓΥ. 

12 ὅν, ἀπά γε 8841] τεςεῖνε : 
ΡΙΆΥ ἴον ἔξνν ἀδγ8 υπΐο γοιυ, παῖ 
ΓΠΕΥ ΠΊΔΥῪ δ6 ββοτεποα: ἄτῃς Κίηρ- “ Μκι. 65. 
ἄοπὶ 8 δἰγεδάν ριδραγθά ἴοσ γοις: 
΄“ νγλῖς ἢ. “Μαιῖ 13. 

14 Τακε Βελνεῃ δηά εαγ ἴο 
νη 688; ἔογ 1 ἤδνα Ὀίοκοη τῆς ονἱ]] 
ἴῃ ρίεοεϑ, Δηά ογεαϊοά τῆς ροοά : ἴογ 
Ι ̓ νε, 832 τἢ τῆς [νογὰ, 

Ις Μοιδεσ, επιδγδος ΤΥ Το] ἀγα, ᾿οσ, νέης 
Δη4 "θείης τθοπὶ ἃρ ν᾿ ρ]λάπεβδ, ὑῶν πα. 
τρΆΚε 1Πεἷγ ἔξες 28 ἔλθ 28 ἃ ρι]ΠΑγ : πεν αδα 
ἔογ 1 δᾶνε Ἵοἤοβθῃ Ἃἢθ6, 8411 (ἢΠ6 ἐἰείν χε 
Ι,οτά. πε: 785) 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ 1]. 

2. 12ὲ »ποίδεν, ἢ ὙΒΟ 5 κίηρ σοϑοη- 
δίδηοε Ὀεΐνγθεη (Π|8 ραβϑαρὸ δηὰ Βδγυο! ἱν. 
δου ]ὰ Ὀς ποίίςεὰ. δϑίοη, οὔ Ϊογιιβαίθπ), ἰβ 
ἴδετε 4190 τεργεϑεηϊθα 485 ἃ υἱάονγεά τοί Ποσ, 
Δἰζετηδίοὶυ Δ θης ἃπὰ τεοϊοϊηρ ΟΥΟΥ ΠΕΡ 
οὨΠ] άγθη : “Ὁ ΥΟῸΣ ΜΑΥ, Ο ΤῊ «ἈΠ άγεη, 
ξο ΥΟΙΓ ΨΑΥ: ἔον 1 δπὶ ἰεῆ ἀδϑοϊαΐο ἢ (υ. 19) 
--“ ΜΝ Ίι ἰογ ἀϊὰ 1 πουγίϑἢ [ποτὰ Ὀυΐ 86ηΐ 
ΣΝ ΑΎΤΑΥ Ὑ1Γ} ττοορίηρ δηά τιουγηίΐηρ " (υ. 
11). 

δ. Ο “εἰδεν ὝὙὍπεθε νογάβ τηυβὲ δ6 υἢ- 
ἀετβίοοά ἴο θ6 υἱἱοτεὰ Υ ἴδε ϑοη οἵ Οοά. 
ΤΟΥ ᾿ἰοηὰ δοῦλα σουηίεδηδηςς ἴο ἴδε τοδάϊης 
“ Βῖβον " (Ῥαίον, ἴογ ,),αἼεγ, ΟΥ περι-) ἴῃ]. 38. 

7. εουεπαη.}] ὙὉὙΠὲ τρλσγρίηδὶ σοδάϊηρ 5 
ΠΟΔΓΟΣ (ἢ 1,δί!η, “227 Ὧ»6η 1. 

8. 4“, Με τοῖρμί οχρεςοξ Βανγίοηΐα 
ἴο θ6 [158 ΔροβίτορἢϊΖεά, γαῖμοῦ [δὴ Αβϑγσίδ; 
ἴῃ οἵδε νοσγάβ, ἴῃς ϑοθῆς οὗ [πς6 ἰδίου. οδρ- 
Ἐν οὗ ΕΖτδ᾿5 οὐνῃ [ἰπλ6, γαῖμοῦ πη [πδι οὗ 
[86 ΘΑΙΟΓ οὐδ οὗ [6 ἴεπ {{|0ε8β. Βιυῖ Ργο-» 

ὈΑΌΙΥ τς τνοτὰ Αβϑγ πᾶ5 ἃ ΟΣ πιοδηΐϊηρ, 
858 ἴῃ ἴῃς ὁΟτδο. 810 γ]1.᾽ 111, 268, αυοϊοά ὈΥ͂ 
ΗΠ μά, 

9. 2 αὶ ῥέαγ' "πὸ ποὶ ] Ἐδίδοσ, “'" (πδί δανα 
ποῖ δβοαλζά πιο. 

11. ευεγί απ ἐαδεγπαοί. ΤὍὌΠε “ἐνοῦ- 
Ἰαϑτίηρ παν δίοηϑ οἵ 8.1. κὸ χνὶ. 9, (6 
ννογάς ἴῃ ἴπς 1, αἴίη οίης (ὃς βᾶπ6. ὙΠῸ τὸ" 
τηϊηἰϑοθῆοος οὗ (6 Ν. ΤῸ ἴῃ (6 ποχὶ ἔτο 
ΨΟΙΒ65 Μ1}} αἰσοὸ Ὀς ηοςἰ᾿ορά. 

14. ὀγοξεη ἐπ ῥίδοο.. Οοηγρυὶ ἴῃ ἴα Ψυζ., 
Ὀυΐϊ ἴῃς θεδῖ Μ995. τοδά ογιλεῖ, “1 Βαανὰ ουδῦς- 
Ἰοοκοά," οἵ “ ραςϑθά ουὐεσ. 

16. ας α ρίαν. Ταΐβ σγεδάϊης, ἔουπά ἴῃ 
(ονεογάλίο, 18 ἀυδ ἴο ἃ Ἄοοη]οοζυγαὶ δἰϊεγδεοη 
οὗ “«ἰεμ εοἰμνεδα ἴο «ἑο εοἰωππαηι; δπὰ (815 
ραΐϊῃ νγ͵ὰϑ ἀυς ἴο ἃ περάϊεβϑϑ σοπηεοίοη οὗ 
“'σμὶ εοἰηδα ὶτὰ [6 ποτά 8 [Ὁ] οννίηρ, ἰηϑιοδὰ 
οὗ ἴΒοϑὲ ργθοθάϊηρ. ὙΤΠε ἰοχὶ ἴῃ Α. δηά 5. 18 
εἄὔμεα»ι ἐ1ο. εἰρη ἰκεα εἰ εοἰωσιδα, “1 νΠ}} 
Ἰεδὰ ποτὶ ἔοσί ἢ τι ρἰδόηοβα ᾿κὸ 4 ὅονε.ἢ 
866 ΒΕΠΒΙΥ, Ρ. 25. 



86 Π1. ΕΒΏΚΑΒ. 11. [ν᾿ 16--- 34. 
16 Απά {ποβε τπδὲ δε ἀελὰ Ψ]}} 1 

ΓΆΪδ6 ὉΡ ἀρϑίῃ ἔτοπιὶ {Πεῖγ ρἷδοαβ. ἀπά 
Ὀγίηρ (ἢδπὶ οὐὔξ οὗἩ (πδ ργᾶνεβ : ἔογ ἰ 

ἴΟτ, ἄγ πᾶνε Κπονγῇ 'πῚΥ πᾶπης ἴῃ [ϑγδεὶ. 
ἡεκαεῖ. 17 Ἐξλγ ποῖ, ἴμου πιοίμεσ οὗ τῆς 

ΟΠ] άγεη : ἴου 1 ἤδᾶνα Ἵἤοόβεη ἴδες, 
84:1} τῆς [(ογὰ. 

18 Εογ (ὔγ Πεῖὶρ ψ|}} 1 8επὰ πὰῦ 
ϑεῖνδηῖϑ Εϑὰὺ δηά ἤείεῃ, δῆτε 
ΜΠ086 σοιη8εῖ 1 ἢᾶνα βϑδηοιπεὰ δά 
ΡΙΓΕΡΑΓΟΕά ἔογ ἔπεα {νγεῖνα γεα8 ἰδάεῃ 
ἢ ἀΐνοτβ ἔτι 8. 

19 Απὰά 88 πΔηγΥ ἐοιιηίαίηβ8 βονίηρ; 
στ τὰκ δηά ἰσάεν, ΔΠπὰ βἜενθῃ 
ΤΩΡ πχοιιπίλίηβ, βεγειροη ἴῆοΓε 
ΕΟ ΓΟβ868 δηά [1||68) γΒ ΤΌ 1 ψν}}} 

(ΠΥ ΤοἸΠ] άγθη στ 1Ογ. 
20 ὃ ο τίρδε ἴο τῆς ψϊάον, ὑπάρε 
ἴον ἴῃς (ΔΊΠοι6858, ρίὶνα ἴο ἴῃς ροοῦ, 
ἀείεπά τἢς ογρῆδηῃ, οἰοῖῃς [ἢ πακοά, 

21 Ηεδὶ {πὸ Ὀγοΐκεη δπά [ῃς σψσεβκ, 
ἰδυρῇ ποῖ 4 ἰδπῖα πιᾶπ ἴο βοοζγῃ, ἀ6- 
ἔεπᾶὰ τῆς πιγαϊπχεά, δηὰ ες τῃς δ] πὰ 
ΤΏΔΠ ΠΟΙ ἰηΐο [ἢ βρῇς οὗἉ πῃ οἰςαῖ- 
ἢ 638. 

22 Κεερ ἴδε οἷά δπῃά γοιηρ ψ ΐη 
[ῊΥ ννγ118. 

Τοῦ... 24 “ὙΝΒεγέβοενεγ ἴἤου βπάεϑι {πε 
᾿ ὩΣ ἀελά, 'ταῖκε [Πδ6πὶ ἀπά Ὀυγ τΠ6πὶ, δηά 
δμν ἕλεν. Ὦ γ7}}} γίνε (ες τς ἤτϑε ρίδος ἰῇ ΤΩΥ 

ΓαΒυΓτγεςςΙΟη. 
24. ΑΡ]ά4ς 51:11}, Ο τὴν ρεορΐς, δηά 

ταἶζα (᾿γ Γαϑῖ, Ὁ ΠΥ αὐυϊεῖῃε88 8841] 
ςΟΠΊ6. 

25 Νουτίϑῃ (Ὦγ οὨΠ] ἄγε, Ο ἕπου 
ὨυΓθα ; 8120]15 τΠεὶγ ἔδοῖ, 

ἐ Τομα απ. 26 ΖΑΒ ἔοσ (ἢ βογνδηΐβ ψἤῆο 1 

16. ἐπ ᾿γαε] Ἀδίδογ, “ ἴῃ {πεπὶ;} ἐπ ἐΠ]ὲς 
θείης [86 ρ οὗ ἴδε Ρεοεῖ Μ565. ΤΠα 
τοΐεγεπος 5 ἴο Οὐ β ρβεορὶε 'ῃ ὕ. το. Οοπι- 
ῬΑΣῸ 4150 58. ΧΧΥΪ. 19. 

18. φβῆεγ «υδοσε εουμπσε ] Οομρ. 1588. Χὶ. 
13,14. Το ᾿πηλροσΥ ΠΟΙ ἕο ]ονγ8 18. ἃ σὸ- 
τϊηίΐίθοοπος οὗ Ἐδν. χχὶὶ. 2, δηὰ Ρεσθδρ8 450 
οὗ 6 Βοοκ οὗ Εποςἢ, ο. χχὶν. (δομοάάς᾽β 
[[8η8]1. Ρ. 99. Οοιρ. δἷϑοὸ δε ὑμεῖνα 
τηουπίδίη5 ἴῃ τῆς “ δι} τυἀε5᾽ οὗ ΗοΙτλ5 
( Ῥαβίογ, ς. χχυἹἹ.). 

20. 20ε 7α!δεγίε...) 1.1, “πὸ ναγὰ;" 1.,δἱ. 
ρῥωρέ]1ο. 

48. 2αζε ἐδενι, δ᾽ ε.71 ΤῊ τοδυρίηδλὶ γελαϊηρ 
6 πρᾶΓοΣ ἴο [86 1,Δἴη 845 ἴξ πὸ 5ἰδηάβ: 
“ἰφπαη οορηιοηα σεῤωεῦτο. ΤΟΙ 1. 17, 18 

πᾶνε ρίνεη τῆεε, {Ποῖα 8841} ποῖ οπς 
οὗ (δεπὶ ρεγίβῃ; ἴογῦ 1 ψ|}} σεχυΐγε 
ΤΠ πὶ Όσ διηοηρ (ΠΥ ΠυΠ1Ό 6 Γ. 

27 Βε ποῖ ΘΔ : ἔογ σῆθη τἢς 
ΟΔΥ οὗ ττουδ]ς δηά ἢδανίηεββ σογηεῖῃ, 
οἴδεῖβ 5Π4}} νγεαὲρ δηά δὲ βοιτόνχψῇι, 
δυῖς τῆου 5] 86 πιριῦ δηά πᾶνε 
ἀδθυπάδηςσ. 

28 ΤῊς Πεδίμθη 58[14]1 δηΥΥ [ἢ δα, 
δυΐ ΠΟΥ 5}8}1} θῈ δῦϊ]6ε ἴο 4ο ποιῃΐηρ; 
ἀραϊηβὲ πες. 5411ἢ τῆς [μογά. 

29 ΜΥ Βιδπάβ 88] οονεῦ ἴδεβ. 80 
(ἰδὲ τὰν σΒΠ]άγοη 5}4}} ηοῖ 866 ἢ 6]]. 

40 Βε ἰογῆι, Ο του. πηοίμοῖῦ, 
ψἢ τὰν σΠΠ]άγεη ; ἕο 1 ψ1}1 ἀοἰῖνες 
(δες, 5411 τῆς [,οτά. 

41 Ἐκιηεδηρεῦ ΤῊ ομ ἄγῃ παῖ 
8166, ἴογ 1 53}4]} δγίηρ τ ουἱϊ οὗ 
τῆς 8:46ε5 οὗ τῆς δαγῖῃ, δηά β8Π6 7 
ΠΊΕΙΟΥ͂ πηΐο {Πεπὶ : ἔογ 1 δὰ πιογοίίυϊ, 
δ8 ἢ τῆς 1,οτά ΑἸπιὶ ΠΥ. 

42 Επηδγδοα ΤΥ ΤὨΠ]Πάγεη ἀπὲ] 1 
οοπς δηά ἰῇ ΠΟΙΟΥ͂ ππίο τῃοπὶ: 
ἔΌΓ ΤᾺΥ νν6}}5 τὰ ονοσ, δηά ΤΥ ρτᾶςς 
81.211} ποι [11], 
321 Εϑάταβ γεοοϊνοά ἃ οἤᾶγρα οὗ 

τῆς ],ογὰ ὑροη ἴδ6 τόσης Οτεῦ, τπδὲ 
[που] ρὸ υπῖο [8γ26]; δυῖ Ψ Βεη 
Ι[ςλπὶις ὑπο {Πδπ, ΠΟΥ 8εῖ τὴς δὲ 
πουρῆϊ, ἀπά ἀεδρίβεἀ {πε Τσοπχπδηά- 
τηεηΐ οὗ τῆς Ι,οτά. 

44 Απά τδογείοτς 1 847 υπῖο γου, 
Ο γε μεδίμβη, ἐπδὶ ἤθαγ ἀπά υπάεγ- 
δίδηά, ἰοοῖς ἔοσ γοὺγ ϑβερβειά, ἢς 

ὅγε 
ΓΟ τσ, 

4εᾷ. 

814}} ρῖνε γοιι ἐενειϊλβείηρ τεϑξ ; [ὉΓ λ΄ Μδιεισα 
Βα ἰβ πῖρῃ 4ῖ μαπά, [δὲ 8}8}} οοπῆς ἴῃ ἢ 
[ἢ επά οἵ (ἢ Ὑγοτ]ά. 

οεσβ ἃ ψοοὰ 1]υἰγαϊΐοη οὗὨ οὐεάϊεησε ἴο (ἢ6 
Ῥχεςερί. ΕῸΓΣ “σὐφηαη: ΠΟΙΏΡ. εοποισπαξὶ, Υἱ, 5. 

“νη ρίαοε.) Τς 1,δὔπ, φγόπασι δεισέοπεηι, 
8 ΔΡΡΑΓΘΩΙΥ͂ ἃ οἷοδὸ γοηἀοσιης οὗ ἴ86 πσρρωτο- 
καθεδρίαν οἵ ἴῃε οτἱρίηα! Οτεεκ, 

81. «14.2ὼ Μυΐξγ. αϊεγίδια, Ὀυΐ ΡΓΟΡΔΟΪΥ 
(86 γι τοδάϊηρ 18 ῥαξίδμϊε, "' Ὠϊάϊῃρ ὈΙΔοο5, 
ΟΥ̓ “5εοζεῖ ρΡ]δοιβ. 

82. ἐπι} 1 οογδ ἀπά ἐὗξαυ τΊΈΓΩΣ τρῖῖο ἐδερ.} 
ΎΤἊοθε ψοσάβ γὸ τοροίδοσγ, ἢ Ψ]ρ. Ὀεΐης 
εἰ ῥγασίενι ἐπε ταϊσεγίοογάδαγα. Βαϊ ἴῃ δεϑῖ 
τεδαϊηρ 18 φγκάϊεα ἴον ῥγαηεηι; ταλιεῖηρ [86 
δ0Ώ86, “σῃηῦγδοθ, ὅσ, ὉΠΠῚ 1 οοπιο, δηὰ ΡῥῖῸ- 
αἰαίπι ἴο ἔΠ6τλ ΤΩΥ ΤΠΘΓΟΥ.ἢ 

.88. Ονεδ.} [κε ἃ ϑβεοοηὰ Μοβϑβ. Οοπῖρ. 
Χίν. 3. 



νυ. 25--1. 

25 Βα τελαγ ἴο [ῃς γενγασγά οὗ τῆς 
Κίηράοπι, ἔογ τῆς ενειδϑείηρ Ἰἰρῃς 
808}} 8ῆ1π6 ὥροη γοῖι ῸΓ ἐνεγπΠΊΟΊα. 

γι Οοε. 7. 46 ΕἾδε ἐἴδε βῃδάονν οὗ τπι}8 νγου]ά, 
᾿ γεςεῖνα τὰς Ἰογβιπεβ88 οὗ γοὺσ ρίοιγ : 

Ι τεβι ΕΥ̓͂ ΤΥ ϑανίουσ ὀρεη]γ. 
27 Οὐ τεςεῖνς τῆς δ τῆλε 5 ρίνεη 

ἴοι, ΔΠ4 δε οἶδά, ρίνιηρ, {μη Κ8 υπῖο 
ἰπχὶ τῃδλῖ δδῖῃ οδ]] δὰ γου ἴο τἂἢς 

Βεάνθη]}γ Κιηράοπι. 
428 Αὔἴδὲ ᾧἃρ δμά βίδπά, δεμοὶὰ 

. ἅδε πυπιθεῖ οὗ ἴποβα τπδὶ Ὀ6 5εαὶ δὰ 
ΠῚ τῆς ἔδαβι οὔ τῆς [,οσγά : 

“Μαα ὦ. 20 ὟΝ Βίςἢ ἂῖε ἀεραγῖεά ἔτοπι τῃς 
"Πὰς ϑῆλάαονγ οὗ {δες ννοῦ]ά, δηά "ἢδλνε γὸ- 
μον, ,ᾳ. “εἰνεα ρ]ογίοιιβ ραγιηθηῖβ οὗ τῆς 1, οτγά. 
.8γ.1. 40 Ταΐε τὴγ πυπιῦοτ, Ο ϑίοῃ, 
ἐἴαι, ἐπ. ῃᾷ ἰβῃπε ἃρ [Πο56 οὗἁὨ της τῃδὲ διε 

οἰοιῃεά ἴῃ ψννἢϊῖε, νῃῖςο ἢ πᾶνε Π]Π]1ςἀ 
δε Ἰαν οὗ τὰς Ι,οτά. 

41 κ"Ἴ [πε πυιθεῦ οὗ ΤΥ ΤΠ] άτγεῃ 
νῃοπι δου Ἰοηρεάδε ἔοτ, 18 Π Π]]εὰ : 
Ὀεβεεοῦ τῆς ρονγοσ οὗ τῆς ],οτγά, τἢδὲ 
ΤΥ ρΡεορΐβ, ψῖο ἢ πᾶνε θεθη ςΔ]]εἀ 
ἴτοπι ἴῃς ὈερὶΠηΐηρ,, ΤΩΔΥ Ὀς ἢὨΔ]]οννεά. 

42 “1 Ἐβάγαβ ϑὰὺνγ ροῃ {πε πιοιηῖ 
ΘΙΊΟΠ ἃ ρτεδλῖ ρεορὶς, νῆοπι 1 οου]ά 
ποῖ πυπιῦοῖ, ἀπ ΠΟῪ 4}1} ῥγαίβθα τὰ 6 
Γοτά στ βοηρβ. 

43 Απά ἴῃ τῇς ται οὗὁἉ [π6πὶ [ἢ 6Γς 
ννΔ8 Ὁ γουηρ πιᾶῃ οὗ ἃ ὨΙρΡἢ ϑιδίιγα, 
(Δ Π1εγ τηδῃ 411 τς τεβϑῖ, δῃηὰ προ 
ΘΥΕΙΥ͂ οης οὗ {δεῖς ᾿ιεδά8 ἢς εῖ 

"ον. 6. 
ΣΙ. 

ΦΒεν. ἢ. 9. 

11. Ε5ΏΒΚΑΒ. Π. ΠΙ. 87 
ογονγῃβ, Δηἀ νγὰβ ἕογε Ἵχδὶιε; υνϑϊςἢ 
Ι τολγνε ]εά δὲ ρύθδι!γ. 

44. ὅ8ο 21 δβίκεά τῆς δηρεὶ, δηὰ “εν. τ. 
8414. 'δῖτ, τ μδὲ γε (μεβεὺ ὌΝ δον 

45 Ηες δηϑυείεά δηά 8λἰά υπῖο 
τὯ6. ΤΠ686 θὲ {ΠΥ ἴπδῖ ἢᾶνε ρυΐ οἵ 
τῆς πιογίδὶ οἱοιίηρ, ἀπά ρυζ οη τῆς 
ἱπιπηιογίαὶ, ἀπά ἧἤδανα Ἴοηΐεββεά τῆς 
πᾶπις οὗ σά : πον δγε {86γ ογονποὰ, 
Δηά τεςεῖνε ρδἰπλ8. 

46 ἼὝΤΠοη 8414 1 υηΐο τῆς δηρεϊῖ, 
ΥΝδδῖ γοιπρ Ρεγβοη ἰβ5 ἴξ [δῖ σγονση- 
ε(ἢ τποπὶ. ἀηα ρίνεῖ τ επὶ ρΑ]πι5 ἴῃ 
ἐπ εἰς Βδπάβ ἡ 

47 ὅὃο Πα δπβϑυγεγεα δηά 9214 υπίο 
ἴηα, {1τ ἰ8 τῆς ϑοη οὗ (οἀ, σβοιὴ {Ξε 5. 
ΠΟΥ πᾶνε σοηΐξεβδαά ἴῃ (6 ννοιῦ]Ἱά. 
ΎΠεη Ὀερᾶη  ρτελί ἴο σοπιπμεπά 
τΠ6πὶ τῃδῖ δἷ 80 5{Π}ῚῪ ἴου τῆς 
ηδης οὗ ἴῃς [,οτγα, 

48 ΤΏεη τἢς δηροὶ 8114 υηῖο πε, 
(ο ΤῊγ νγᾶγ, ἂπά τε}] πιγ ρεορὶς 
ψγΠδῖ τρδηηοῦ οὗ {Πϊηρβ, ἀπά ΠΟΥ 
στεδῖ ᾿χοπάειβ οὗ {με ψογά τγ Οοά, 
του ἢδες 56θη. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΠΙ. 
1 Ἐεάγας ἐξ ἐγομδίρα, 132 αμα σεξποτοίαζροία 
λέ οἦρς οὐ ἀφ ῥεοῤῥε: 28 γεΐ εογεῤῥαϊ κε ἐλαΐ 
ἐλε ἀεαέλονε τὐέγό ζογαῖς οὐδῦ ἐλόρε, δεῖ ρ' πεῦ7 8 
τοϊεξαί ἐλαρ λέν. 

1 (Ὡς τὨϊγθιἢ μὰ δῆεν τῆς 
γταΐη οὗἁἨ τῆς ἙΥ̓ 1 νγᾶϑ ἰπ Βαῦγ- 

Ϊοη, δηά ἰδΚ τγουρὶεά ἀροὴ τὴν δ6ά, 

86. 2δεὲ “δαάοαυ.] Οοπμρ. ΔΝ Ἰβἄοπη ἰΐ. ς, 
δηὰ {86 Ἰαηριιαχε οἱ ΟοἹεῖ ἴῃ μἷ5 " Εχροϑίοη 
οὗ Ἀοτιδηβ᾽ (εἀ. 1873, Ρ. 153), “ἀυπὶ ἢϊς 
ϑυϊη05 οἵ Τ]ΔΠΘΤΩΙ5 ἴῃ πᾶς τὐᾷηᾶ εἴ τη γδ}}] 
να, ος ΠΙΠΊΟΒΟ σογρυβουϊο οὈ[ιϑοδί!." ΕῸΓΣ 
6 υϑὲ οὗ συ. 234-17 ἰπ δηοσίεηξ 1ἰζυΣρΊ68, 
866 [ηἰτοά, Ὁ. 72. : 

ἐπ 8. Ἀλίδοῦ, ὁ’ 0211 ἰο ννυϊϊηθβο Ὁ 1,«δἵ. 
32.207. 

40. «“δμῤ μΡ. 1. “ σοποϊιάς,᾽ οΥγΓ “' Βη 5}. 
(ΟΠ ΥΞΟΪΥ ἴῃ ᾿ὰ οπι. χὶ. 32, 64]. 1. 22, “"" σοῦ- 
εἰυάοα ̓" 15 υϑεοὰ ἴῃ {Π6 56η56 οὗ “ 5διῖ υΡ.ἢ 

42. ἃ φγεαὶ ῥεοῤ[ε.}) Βεϑιἀε8 {πε οὐυνίουϑ 
4|]υ5᾽οη8 1η τ }8 δηὰ (δς ζΟ]]οννηρ γοῦβα8 ἴο 
Ἐν. Υἱῖ. ὁ “44., ἴδετε 15 ἃ β.ὙἸ Κιηρ Γοβθη- 
Ὀίδηοδ ἴο βοπὶθ μβαϑβᾶρεβ ἴῃ [ἰδ ἐ Ῥαβίογ᾽ οὗ 
ΗἩσττηδ5 (" ϑ5:π|.᾽ 1χ. 6, δηὰ Υἱῖϊ. 2, 3, φυοίοα 
Ὁγ Η:Ἰσοηξο]): “ Αηά ἴο ! αἴδν ἃ {π||6 ἢ ]]Ὲ 
Ϊ 8δὲ6ὲ. δῇ ΔΥΧΑΥ͂ Οὗ ΓΩΔΩΥ͂ τηθῇ ΤΠοιηίηρ, δηὰ ἴῃ 
ῖ:6 τπιϊάπί ἃ πηδῇ ἸΟΗῪ ἴῃ [15 βίδίι τα, 90 848 ἴοὸ 

ΟΥ̓ΤΟΡ ἴπ 6 ἴονσεσ. .. . Απά ἴδε δηρεῖ οὗ ἴδ 
[,οτὰ οοπιηδηά δα οστοντῃβ ἴο Ὀ6 Ὀσουρσμέ. Απὰ 
{Ποῖος εσα Ὀγουρῆϊ στον 5 τηδά6 45 ἃ ῬΕΤΟ 
οὗ ραϊΐπιβ, δηὰ ἴθ Ἵεγτονηθὰ [ἢ 
ΕΝ ο ἴδε, [ογὰ,᾽ 54Υ 1, “ἅτε ἴδεν [δῖ ἅτὸ 
σζγονηθαᾶ, δηὰ {πδὲ δηΐεσ ἰπῖο ἴδ ἴοννεσ ) 
«Τμο86 Ὀ6 [867 (δῖ βιβεγεα ἴογ ἴμε ἰανν.᾿ ἢ 

45. εἰοιῥίπρ.] δίμον, “' σοῦε ; Αἵ. ἑωπῖ- 
εαι. 

46. γομη ῥεγηοπ.} Αἢ πολ] ε-ἴοῦ οβδηρε 
ἔγομι ἴδ6 “ γουηρ τηδη οὖν. 41; ἰδς [,Δἴὴ 
σογὰ ἴῃ οί Ρ᾽δοθθ θεῖηνρ ἠρυεπίς. 

47. .-0 “2,.1] 1.41. “ογετεν. 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ 11]. 

1. 7. 1δὲ ἐδίιγεοέδ γεν] ὍΠ18 νοῦθο 
56 ῃΐβ ΠΊΔΠΥ αἰ ἔς 68. ὙΤῆ6 θε8ῖ 1, δἰη ἰεχῖ5 
παν ἐψο ϑαίαϊῥίοὶ φωὶ οἱ Ἐ-άγας. ΜΝΝᾺΥ ἴδς 
Ὠδῆλς οὗ ϑαδἰδιῃιοὶ, οὐὁ 5} 6 δεὶ, [6 δῖ μοσ οὗ 
Ζεγυῦραθοὶ (ΕΖτιδ ᾿ἰϊ. 2; Μαῖί. ἱ. 12), βου 



11. Ε5.Ε. 45. 1Π|]. 

ἀπά ΤΥ τπουρῃΣ ολπια ὉΡ ΟΥΟΙ ΠΥ 
Βελτῖ: 

2 ΒοῦΙ 8κνγ ἴῃε ἀεϑοϊδιίοη οἵ δίοη. 
δηά τῆς τγεά ἢ οὗ τῃεπὶ τπδὲ ἄτνεῖε δὲ 
Βαδυ]οη. 

Απά τὴν δρίπξ νγὰ8 βοῦς τῃουςα, 
80 [Πλὲ 1 Ὀερᾶπ ἴο βρεδὶίς νγογάβ (}]} 
οἔὗ ἔεαγ ἴο πε πιοβϑὲ Η!ρῇ, δηά διά, 

4 Ο [μογτά, ννῆο δελγεβῖ συϊς, ποι 
βραίςαϑὲ δῖ τῃε Ὀερ!πηΐηρ, ἤδη ἴδου 
ἀϊάδε ρίδπτ [με φάγῃ, δηά τῃδὲ τἤγβοὶῇ 
δίοης, δπηὰ σοπιπηδπάςάϑι {Π6 ρεορῖε, 

ς “Απὰ ραναβῖ ἃ θοὰγ υπηῖο Αάλη) 
ὑτπους 80}, νος ἢ νγὰ8 τῆς ψνοῖί- 
ΤΑΔΠΒὮΙΡ οὗ τῆϊπε Πληάβ, δῃὰ αϊάξς 
Ὀγεδῖης ἱπῖο ἢιπὶ πε Ὀγεδίῃ οὗ [1ξδ, 
δηἀ ἢε νγᾶβ πιδάε ᾿ἰνὶπρ θείογε τ 66. 

6 Απά του ἰεάάεβε ᾿ἷπὶ ἱπίο 
ρΡαγλάϊβε, νυ οἢ ΤΠ τιρῃς παπᾶ μδά 
Ὀἰδηῖεά, θείοτε Ἔνεγ τς εαγῖ ςλπια 
ογννατά. 

7 Δπά υμῃῖο ίπι (ποι ράνεβί οοπι- 
τηληἀπηεηΐ ἴο ἰονε (ΠΥ ΨΑΥ : ψβὶςῇ 

Ὀε είνγεη ἴο Εϑάγδβ, 15 Ὡοΐ ΘΑΞΥ ἴο 81Υ. δ Κ- 
τοῦτ τη Κ8 ἰμδίὶ ἃ5 ΕΖγὰ νγᾶβ γτοραγάδα 45 [6 
ἔπιε τεβίογεγ οἔ {με ρβεορὶε ἴτοπὶ {πε δρΏνΥ, 
ἢ τηΐρδῖ δα τεχατάρα ἴῃ ἃ 5βρίγτυδὶ 8686 83 
τς ἐδίμοσ οὗ ἴῃς ἢγβί δοείιδὶ Ἰοδάοσ, Ζεσιὺ- 
ὕαῦθο]. Αγαίη, ἴδε ἀδίε ([86 “ {Πἰ ΓΈ ἢ γοασ 
ἔτομι ΒΟ. 6οό) νουϊά 5υ1 ϑαϊδίηίοὶ, ας ποῖ 
Εγα, το νγᾶ8 δ'ῖνο ἴῃ ἴπ6 βεσοηά δ] οὗ ἴ86 
τείξῃ οὗ Αγίδχογχοβ ἔπ πιδηι (Β.Ο. 46.-- 
425). ΗἸἸζεοη ἃ {γ|68 ἴο τρλκο ἴῃς δδγ οῖ 
ἀλίε δάπι55:0]6, ΟΥ̓ 458: πλίην ΕΖΓΔ᾽5 ἔδῖμοσ ἴοὸ 
τ ὕδεη ἴῃς Ηρ Ρυίοσὶ ϑεγαίδηῃ, νόθα 
ἀεαῖι δὲ ἴῃς ἰακίηρ οὗ [εγυ5λ] πὶ 18 τεοογάςα 
ἶῃ 2 Κίῃρβ χχυ. 18-21. ΤῊ ἰ8 ουΐ οὗ [δς 
ᾳυεκίοη. ΤΠ ἔογηι οἵ Ὀοχίηηΐης νγᾶ5 ρεῖ - 
ρα βυρρεβίεά ὉΥ {με ορεπίηρ πογάβ οὗ 
ἘΖεῖκῖοὶ (1. 1), δουρὶ ἰτ 18 ὈΥ̓͂ ἢο τηδαῃ5 
δετοοά ννἢδῖ πιοδηΐηρ, Βῃου]ὰ [Ποτὲ 6 αἰδομοά 
ἴο ἴδε ἐχργεβϑίοη “ἴῃ ἴδε [Ὠἰγ  Θἴἢ γοαγ." 

8. “ογεὲ »ιουεά. 1,Αἴ. σεπέέαξω ει, ἃ ποτὰ 
δοῖ ἔουπά ἴῃ (ὃς Ψυϊγαῖς, δηὰ ρΡοϊηζίηρ ρεῖ- 
ἮΔΡ5 ἴο 50πὶ6 ἔογπι οὗ αἱἰωρεῖσθαι, ταῖον ἴΠΔη 
ἴο ΗἸἸΣεηίο 5 ἐκινήθη, ΟΥ̓ Ν ΟἸΚπδτ᾿5 ἐσείσθη. 
Το ψογὰ τῴπογαζα, το οτοὰ “ 0}} οὗ ἔδασ, 15 
ῖῃε. εαυϊναϊοηΐ ἴῃ [Πα ψυΐϊς. ἴοσ εὐλαβεῖς, τοη- 
ἀογοὰ “ ἀενουϊ᾽ ἰὴ 1ϑκΚὸ τ, 2ς, Αςἴϑβ γ11}. 2. 

4. ἀΐάε: ρίαπ:.) ΨΜυϊς. ῥίαπέασί. ἘΘΏΒΙΥ 
(Ρ. 23) 8βεννβ ροοά γρδϑοῦ ἔογ γοδάϊηρ ἌΣ; 
»ιῶ τ! ; 50 ῥυλυεγὶ ἴοσ ῥορμίο, διὰ εἰ ἀφάϊέ 2 ὲ 
ἴογ εἱ ἀεάμε. ΤῊΘ δοῆϑεὲ ψουἹὰ {ποθὴ δα: 
“Του σοπιπιδηάοάϑέ ἴ[Π6 ἀιυί, ἀηὰ ἴξ χανα 
ππίο ἴπεε Αάλπι, ἃ [[ξεἰεββ Ὀοάγ. Οοπιρ. 
Υἱ. ς3. 

ἰν. 2--12. 

ἢς γληϑρτεββθά, δά ἱπηπγχεάϊλίεἰγ τποὰ 
Δρροϊπίεάβε ἀεδίῃ ἰπ ἢϊπὶ δά ἴῃ ἢ 5 
δεπογδίοηβ, οὗ Ποπὶ σάπια ΠΔ[ΟΠΒ, 
{π0ε8, ρΡεορίε, δὰ Κιπάγεάς, ουἕ οὗ 
πιιπιῦοε. 

8 ὁΑπά ενειυ ρεορῖίε νγαϊκεά δίζτεγ ὁ ὅεα. 6. 
(Πεῖγ οὐ ὙΠ], ἂἀπὰ ἀϊά τυοπάεγα! ἢ 
(Ππρβ θεΐογε ἴπεε, δηὰ ἀεβρίβεά (ἢγ 
ςοιηπληδπχοηῖβ. 

᾿ Η ᾿ «Οςεη. 7. 9 “Απά δρδίῃ ἰπ ργοςθβ8 οἵ τἰπὶς θ χρθαν 
(που Ὀτουρῆζῖεβῖ ἴῃς βοοά ἀροη τΠοβς 
τμδὲ ἀννεὶς ἴῃ τῆς ννοῦ]ά, δπά ἀεϑβίγογ- 
εὐ: {Πεη. 

10 Απά ἰξ σδπια ἴο ρ438 ἰπ Ἐν ε 
οὗ τῆεπι. (ΠΔῖ 45 ἀεδίῃ ννδβ ἴο Αἀάδληι, 
80 νγὰβ ἴῃς ἢοοά ἴο {ἢς86. 

1 Νενετγίῃεῖεββ οης οὗὁἉ τΠεπὶ που 
Ἰείτεβι, πδηιεὶγ,  ΝΝοδὴ τττἢ Βἷ5 Βοιιβε- {: Ῥεῖ. 3, 
Ποϊά, οὐ νγῆοπιὶ ολπιε 1] γὶρβίεοιιβ 
ΠΊΕΠ. 

12 Απά [ἰἰ Βαρρεπεά, τὲ ἤδη 
{ΠΕΥ τπδὲ ἀννεῖς ὑροη τῆς εἀττῃ θερδη 
ἴο τυρὶ, δηά πδά ροζίεῃ τπεπὶ 

6. εα»ιὲ 7ογαυωγά. 1,αἴ. αὐυεπίαγεῖ, ἃ5 ἴἢ ἴο 
ΔΏΞΨΟΓ ἴο παραγενέσθαι, ἰμουσ γενέσθαι 15 
ἸΏΟΓΣΟ ΚΟ ]γ. Ἴδε [κῦὸγ [δ] ογυμ ᾽ (ᾳυοϊεὰ 
Ὁγ Η!]ροηο6]4) τεργεϑοηῖβ Ραγαάϊϑθε 45 ςσεδλίδα 
οὐ ἴδε (Ὠϊγὰ ἀδγ. 

7. 1ὁ ἰουε {δ «υα)γ.}]ὺ Μυΐρ. ἀΐδρεγε αἷαηε 
ἑμαγι. Βυΐϊ ΒΟΠΞΙΥ 848 5ῃοσῃ τὰς ἴγυς τοδάϊηρ 
ἴο θὲ ἀμ ἐφεπέίανε παηε ἐμά (Ὁ. 56 5π.) ΞΞ- 'ΟἿΘ 
οὐϑογνυδῆσο οὗ [Ὠϊης." (Πδΐ 15, [6 οὔθ οοι- 
τηδηὰ ἴο ἢς οὐυϑογνυθα σεβρεςίηρ (ἃς ογθίάθη 
ἤυϊ, ὙΠῸ ϑᾶπιὸ ὑνοσὰ Οοσσιγβ ἰπῃ στ. 19 
Ὀεΐονν, δηά 15 ἴπεσγε πι3 γδηϑίδιοα “ ἀ"] ρεηςο." 

ἐπ δῦη.) Ἐλδίμογ, “ ἔοσ Η1π|.᾽ 

8. 414 «υοπάεγμϊ ἐδίηρ..)] ΤΏς Μ55. ἃσο 
ΡΓΕΓΥ͂ Θαυδ}ν αἰνιἀοὰ Ἰενδεη ἐπ ἰγσὰ δῃηὰ 
γπῖγα (ΒΕΏΒΙΥ, Ρ. 32). Οοὐ. Α. δ8ᾶ5 ἐγιρίε, 
ΜΟΙ σου πλᾶκο Ὀεϊίεσ β5θῆϑθε: “δηὰ αἱά 
τ Κοαϊγ.; 

10. ἐπ ευε 9 ἐδενι.} Ψαὶξ. ἐπ᾿ μποχμοφωδ. 
Βυΐ ἴδε Ὀε5ῖ Μ55. ανὲ ἐπ ὡπὸ σασω, “ἸΏ ΟὯΘ 
ἸΙοῖ." Μὴ ἀδσ Ν]15 (μη κ8 ἴΠ6 μαβϑᾶργα οσί- 
ΕἸΏΔΙΙΥ τα : “ δηὰ τμοὶγ Ἰοῖ ννᾶ58 οὔθ᾿ ἃ8 ἔογ 
Αάδπὶ ἰο ἀϊε, 30 ἴογ ἴεϑε (πε ἀο]υρθ.᾽ 

11. 9. «υδορε εαγπὸ αἱ, ἢ ἌΎὙε δεβῖ 
τολαϊηρ 15 εἴ δὰ δὸ ἠμαίος (ποῖ ἡμ":}}) ογππξς ΞΞ 
“ δῃᾷ Δ}} {Π6 τὶ ρβίθουϑ ΟἿἘ5 βργυηρ ἔγοσῃ δῖ πη. 
Βυῖ (ὃς Ατδδϑῖς, ἴῃ Εννα! 5 σεηάογίηρ, “ ὑπὰ 
γΟΏ ἰῃπὶ 5ἰη4 4115 Οετεςδίς," βυρρογί5 (ἢς 
γυϊκαίε. 

10, 2 δαῤῥεπεά.] Ἀδίδογ, “1 οἄπηο ἴο 
Ρ455, 45 ἴῃ υ. 1ο. 



γ. 123-28, 

ΤΏΔΗΥ ΟΠ] άγεη, δηά ὑγεῖα ἃ ργοᾶδῖ 
ΡεορΪο, τ[μοΥ θερδη ἀραίη ἴο δὲ τηογα 
ὉΠρΟΟΪγ τῆδη τς ἢτβῖ. 

11 Νοῦ Ψψῆοη {ΠΕ ᾿ἱνεά 80 
τὅεα. τα, Ὑγῖς Κοαν Ὀείοτε {πες, μου ἀϊάβι 

] σἤοοβα ἴῃ 66 ἃ πιᾶῃ ἔἴτοτῃ δπιοηρ τε], 
7 0 εα. 17. γγῇοβα πδπης νγ83 “7 ΔὈγδῆδηι. 

14 Ηϊχὰ ἴδοι Ἰονεάβϑί, δηά υπηῖο 
ἢϊπὶ ΟΠ]Υ ἴδοι 8μαννθάβε ΤΥ ψ]]} : 

Ις Απὰ πιδάειε δὴ δνεγδϑείηρ 
ςονεηδηῖ ἢ Ὠϊπι, Ρῥγοπ ϑίπρ Ὠΐπα 
τῆλ ἴῆου νγου]άεϑε πενεγ τρεῖς 8 
866. 

16 ΖΑπά υηῖο Πίπι ποὺ ρανεβῖ 
ἀθεη.ας. ἰβ8λς, ἀπά δυηΐο ἰβᾶδο αἷδϑο ἴδου 

νεϑὲ [ἰλοοῦ «πὰ ἔβαυ. Α8 ἴογ 
ἐΜαὶ.:.., ἵςοῦ, του ᾿ἀϊάϑε σἤοοβε Ηἰπὶ ἴο 
ρῶς ἴῃε6, Δηά ρυΐ ὈΥ ἔϑαι : Δπηά 80 [δοοῦ 

Ὀεςσδπης ἃ ρτεδῖ σαι τάς. 
17 ΠῚ ἴτ σδπι6 ἴο ρ433, [ῃδί ννῇδη 

ἴδου Ἰεἀάεβι Π18 βεεά ουἍἕξ οὗ Ἐργρῖ, 
ἘΈκ. το. τ. ἄζῃοι Ὀγοιρητεϑὲ {Π6πὶ ὑρ ἴο τῆς 

τηοιπῖ δι1ΠΔ8,. 
18 Απά δονίπρ' [πΠ6 Βεάνεηβ, ἴπου 

ἀϊάϑε εἴ 8ϑε τῆς δδγίῇ, πιονβάβδι τῆς 
γγῃο]6 νγοῦ]ά, δηά τηδάεϑε ἴῃς ἀερί8 
ἴο ἴγεπῖῦ]ς, δηά ἔγου δ ςάϑὲ (ἢδ πιεη 
οὗ τῃδῖ ρα. 

Ι9 Απά ΠΥ ροῦν σψεηῖ τπγουρὴ 
,.. ἴοι ραῖε8, οὗἩ ἤτε, δηἀ οὗ δδγίμαυλκςε,. 

αν Δα οὗ νη, δηά οὗ ςο]ά ; τμδὲ τβου 
παέίμν τηϊρηϊεϑῖ ρίνε (ἢς ἰδὺν ππῖο τῆς 8εεά 
δωρ οὗ δοῦν, ἰαπά ἀϊ]ρεηος ὑπῖο (δε 
προ Βαπεγλιίίοη οὗ [5γδεὶ. 

οι 

ἔοΟνσ, σα 
ἕο αἷϊ τὰς 

11. ΕΘΌΒ ΑΘ. 1Π|.. 89 

20 Απὰά γεῖ τοοκεβὲ ἴπου ποῖ ΑΥΤΑΥ 
ἔτοτι ἴπεπὶ 4 νυ ὶοκεά Ὠοαγί, [μδῖ ΤΥ 
ἴδνν ταϊρῃς Ὀγίηρ ἰοσίὰ ἔγαϊς ἴῃ τΠ πὶ. 

21 Βοῦγ ἴῃς ἢγϑθε Αάδπὶ Ῥεδγίηρ ἃ 
νοκεά Ππεοαγί {δι βργεβϑε, πα ννγλϑ 
ΟΥ̓ΘΙΟΟΠΊΘ ; ἀηα 80 ὃς 41] {ποὺ [ἢδῖ 
ἅτε Ὀοτῃ οἵὗὨἨ ἢἰπ1. 

22 ἼἸπυ89 ἐϊπῆγπη νγὰ8 πιλάς  ἔρτι. Κ. 
Ρεγηδηεηῖ ; δηά τῆς τὸ (α150) ἱπ ᾿ 
τῆς δαὶ οὗ τῆς ρεορίς στ τῃ6 
ΤΏΔΙΡΏΠΥ οὗ τς τοοῖ ; 80 [δὶ τῆς 
βοοά ἀερατιεά ἀυγᾶῦ, ἀπά (τς εν]] 
ΔὈοάς 51}}}. 

23 80 [8Βς {{π|ὲ8 ραβϑεὰ ΔΨΑΥ, ἀπά 
(δες γελβ σγεῦε διίουρῃς ἴοὸ δὴ επά: 
ίθδη ἀϊάϑε (που ταϊβα ἴἢδ6 ὺρ ἃ 
δενδηῖ, οδ]]εἀ ᾿ανίά : 

24. "Βοπὶ δου ςοτηπιδηάεάβε ἴο “’ν κτ. 5: 
δυ}14 ἃ οἰ υπῖο ΤΥ πδηιο, Δηἀ ἴο -» 
οἴδεσ ἰβσεηβε δηά οὐϊδιίοηβ υηῖο [πες 
τΒετείη. 

25 ΠΘη {818 νγαὰ8 ἄοης τΏΔΥ͂ 
γεδίβ, ἴπεη {Π6Υ παῖ ᾿πῃδδιτεὰ [δ6 
ΟΙΕΥ͂ ἔογβθοοκ δες, 

26 Απά ἱἰπ ἃ]} ἐπίῃρβ ἀϊά ὄν 48 
Αάδηι «ἀπά 4}1 ἢἷ8 ρεπεγαῖίίοῃβ ἢδά 
ἄοῃε : ἔογ τῃεὺ δἷϑο μδλδά ἃ τίοκεά 
Βεδτῖ : 

27 Απά 80 ἴδοι ραναϑὲ ΤΥ ΟΥ 
ονεγ ἰηῖο τε ΠπαηάϑΞ οἴ θνης Πγ τι. 

28 Ατε {πεὶγ ἀδεα8 [ἤδη δὴν δεῖϊζεῦ 
τῆδὲ ἱπμαδὶε Βαδυίοη, μὲ {ΠΕῪ 8μου]ἀά 
τβογείοσεα ἤᾶνε τῆς ἀοηπιληϊοῃ ΟΥΟΓ 
δίοη ὃ 

» ὅδληι, 
Σό. 13. 

18. Νοευ «υδεη.1] ἘἈδίδεγ, “ Απηά ἴξ οδπια 
ἴο Ρᾶ55, ννβεη,᾽ ἄζε., τορεδϊηρ (6 Ὀερπηϊηνς 
ον. 12. 

14. ἐῤ» «υἱ]}} Μαὶκχ. σοϊωπέασίεγε ἐμαηι. ΤΏΣ 
δεῖ Μ955. δαά “εεγεῖς ποοίω, ννὨ 116, ἰῃ Ρἷδοο οἵ 
“σοἰμπίαίεηε ἑμαηι, ΕΥΊ[ΖΒοἢα δηὰ δδη ἀοῦ Ν] 5 
Ῥγοῖεσ ἥπερ ) 85 ΤΟΓΟ ἀρτοοδῦϊε (ο 
ῖῃ6 Αγαῦὶς (Ξ ἐα. Επάε δεν Ζε:) δῃὰ Αβίῃ. 

18. ἀϊάε “εἰ 2.51.1] ὌΠ 5 15 ουὖἵ οὗ Κεερίη 
ὙΠ (Ὠς τεϑὲ οἵ [ῃς ραββαρο, πε ἴοης οὔ ψἢϊς 
ἰ5 ἰκο {παΐ οὗ Ῥ8. χυ!ῇ. 7-} 5) ΟΥ̓᾿ΙΧΡ  , 8. 
Ἡφῆςο “ἴπου Βῃοοῖοβὲ [86 δαυτἢ  βῃου]ὰ ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀς τεδά, 45 1 ἔσεισας Δ χοῖ αἰϊετεα ἴο 
ἔστησας. ΟἸἰϊαδπιοϊϑζοῦ τοηάοτβ ἴ86 Ατδδὶς 
ΜΟΓα ἰη [8 (γδηϑίδίοη ΟΥ̓ εοπεισἐε, 

190. εν ξαἰε:. ἘοΥ ἴἄγεε οὔ (ἤθε ΗΠ ρΡεηξ. 
ΔΡΕΥ Τοιηρασγεβ (ἢς τηληϊεϑίδοῃ ἴο ΕἸ] Π]4}, 
1 ΚΙηρ5 ΧΙΧ. 11, 12. ΕῸΓ πε Τουτγίῃ, νγὰ ΤΑΥ͂ 
ΤΕΙΟΣ ἴο 1ῃς6 “ [1] οὗ Εχοά, ἰχ. 23, δῃὰ 8. 

ΧΥΪ. 11. ὙἘΘ δυΐδογ οὗ [ες Αγαῦὶς ογβίοη 
ἴῃ τς ψαίίςδη Ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνε γοδά θῆρας [ὉΓ 
θύρας ἴὰ ἴῃς Οτεεκ τεχί, 

ἀἰδέφεμεε.) 8εε ποῖα ἀῦουα οὔ τ. 7. 

91. “πᾶ “0 δὲ αἰ 1,Αῖ. “τ εἰ ογεπες, συ ϑῖο 
ΒΟ68 ἴο ἕδνουσ ἴΠ6 ορἱπίοη [παῖ (6 ψογάβ 
εἰ ποη “οἷς ἐϊϊ6 μος ργεσεάεξὰ; δὴ ἐφαυϊναϊεηΐ 
Ρἤγαβο, “ διὰ ἠοῖ δα δἰοῃς," 5111 εχιϑεηρ ἱπ 
[86 Αταῦϊς δηὰ ἴδε Αοἰμίορῖς. 

ΔΩ. απὰ ἰδὲ ἰααυ.}ὺ ΤῆςἪε 586ῆ86 Ὀδοοῦλθβ 
τους ἢ ΟἰοάγοΣ 1" τνο σοηοσ : “' δηά (Ὦγ ἰδνν νγ88 
ἴῃ ἴῃς μεατέ οὗ (Π6 ῥρϑορὶςε δἱοὴρ νυ (ἢς εν]]} 
τοοῖ; ἀε. ὈοΓ ἱπιρίδηίοα δηά ρτονίης ἴορε- 
{πτ. ΤῈΘ Αγαδὶς δοοογάβ πῖτὰ [818 (ΞΞ γε 
ἐν δῦτεη ἢ ωγκεῖ πε α»»}65). 

ΔΒ. “1, ἐδεῖν ἀεεά..}ὺ ΤὨΪΒ 15 ὑσεςδάθὰ ἴῃ 
ἐπα θεοί Μϑ85. οἵ ἴπὸ 1, εἴη, δηὰ ἴῃ (6 νϑσ- 
βίοῃϑ, ὉΥ͂ ἃ εἶδυϑε Ξε΄ Απάὰ 1 δαϊὰ ἴῃ ΣΩΥ 
Βοασί,» 



0ό 
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11. ΕΒΏΒΑΘΒ. 111. 1. 

29 ἔογ ψβεη 1 σλπια τὨϊτποτ, δηά 
λά δβεϑη ἱπιρίεςεβ ψιπουξ πυηδοῦ, 
ἴπεπ ΠΥ 801}} 88} ΠΊΔΩΥ Εν] ἀοεγδ ἴῃ 
ἘΠ 18. ἘὨΙ ΓΕΘ γαᾶγ, 580 τπδῖ τὰΥ Πεᾶγῖ 
[Δ1|εἀ πιε. 

Ο ἔογ 1 Βᾶνε 8εεῆ ον ἴδου 
δι τε γαϑῖ [ἢ 6Πὶ βἰπηϊηρ᾽, ἀηά ἢλβῖ βραγεὰ 
ννιοκοά ἀοοῖβ: δηά ᾿δϑὲ ἀεβίτογεά 
ΓᾺΥ ρθορίε, δηά παβϑὶ ργεβεγνεὰ τῃϊης 
ΘΠ ΘΠΊ168, δηἀ Πδλϑῖ ποῖ βἰρηϊ βεά [{. 

31 1 ἀο ποῖ τειηεπαῦεῦ μον (ἢ 8 
μο ΤΏΔΥ ὃς ἰεΐῖ : Ατε {πεν τῆεη οὗ 
Βαῦγίοη θεῖτεγ τἤδη ἔπεγ οὗ δίοη ἡ 

42 ΟΥ ἰ5 τῃεγα ΔηΥ͂ οἴδεσγ ρεορὶςε 
(πὲ Κηονγείῃ τες Ὀδεβίάς [5γδαὶ ἡ οἵσ 
νγἢδῖ ρεηεγαδίίοῃ ἤδιῃ 80 δε]ϊενεά (ὨῪ 
σονεπδηΐβ 23 [δοοδὺ 

232 Αμπὰ γεῖ {εὶς γενγαγά δρρεάγείῃ 
ποῖ, 4πα {πεῖν ἰάθοὺυγ δίῃ πὸ ἔπι: 
ἴοσ 1 πᾶνε ροὴῆς πεῖ δηά {δεῖὰ 
τῆγουρῃ τς Βεδίμθη, δπά [1 ες τῃδῖ 
ἴΠ6Υ 'ἔονν ἴῃ νγεδίτῃ, δηά (μἰηἷς ποῖ 
ὌΡΟΩ (ΠΥ σοπηπηδηἀπλεηῖ8. 

44 ΥΥεἰρῇ τοὺ {δεγείοτα οὖὗ 
Ὑο Κοάηεϑ8 πον ἴῃ ἴδε Ὀθαίδηςε, δηά 
18εἰ γ᾿ 8 αἷϑὸ [δι ἀνγεὶ] ἴῃ τὴς ᾿ψου]Ἱά : 
Δπὰ 80 8}4]} [ΠΥ πᾶπὶῈ πὸ ψεσα δὲ 
ἰουπὰ δυῖ ἴῃ [5γδεὶ. 

425 Οἅτῳ᾽ σψῆδη νγῶϑ8 ἰἴ (δλῖ {ΠῈῪ 
ἢ ἢ ἄνγε}] ρου τῆς δα πᾶνε ποῖ 

[ν. 29--. 

δἰῃηφα ἰπ ΤΥ εἰρῃι ἡ οὐ ψγῃδῖ ρεορὶς 
μανς 80 Κερῖὶ [ὮΥ ςοπιπηδηἀπηηεηῖϑ ἢ 

46 ἼΤΒοιυ 881: μπά τμδὲ [βγδεὶ ὉῪ 
Ὠᾶπια δδῖῃ Καρὶ ΠΥ ρῥγεσερᾷ ; δυῖ 
ποῖ [ἢς Πεδίῃθῃ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΝΡ. 

: 724 ἀαμρεὶ ἐκίαγείλ ἐδφ ἐρνιογαμοό ο7 Ἐφάγα: 
ἐρε σοας ἡράργερεῖς, 13. αμπαὶ αὐνέσοίλ λὲνε ποέ 
29 »ερ δ τυὐὐέὰ ἐδλέπρε αὖους ἀξ γαιοδ. 23 
Δ Νιευεγέλεϊεες Ξτάνας αεξοίά αἷέσεῦς σωέο ον, 
αμπά γαείνελ απρτυενς ἐ0 ἐλέ»:. 

ΝὨῸ τις δηρϑὶ τμδὲ νγᾶβ βεηΐ 
υηῖο π|6. οβς ΠᾶΠπΠΊ6 ΥνγΔ8 

Ὀτίεῖ, ρανα τὴς ΔΠ ΔΠϑΥΟΥ, 
2 Απά 1414, ΤῊΥ Βελγὶ δίῃ ροηθ 

ἴοο ἔδγ ἰῃ [ἢ]18 ψγοῦά, δπὰ τη ϊηϊκεσὶ 
ἴδοι ἴο σοπιργεμοπά τῆς ὙΑΥ οὗ τῆς 
τοοβῖ Ηρ ἢ 

24 ἼΠεη αἰ4 1, Ὗεα, τὴν ἰοτγά. 
Απά δε δηϑννγεγεα πιε, δὰ 84ϊά, 1 δ 
8εηΐ ἴο ὅ8ῃενν ἴἢ66 [ἢγες ννᾶγ8) ἀπ 4 ἴο 
δεῖ ἔογίῃ τἊἄγεθ 5ἰπα]τυάε8 δεΐοτς 
1Βεο: 

4 ὌΝΒετῖεοῦ [ἢ τῆου οδηβὶ ἀδοίλια 
6 Οὔσ, 1 ν}1}} βοῆενν (δες 4130 1ῃ68 
ὙΑΥ͂ παῖ τῃου ἀεβίγεβι ἴο 866, ἀπά 1 
804} δεν ἴῃες ἔτοηι ψῆεηος (ἢς 
ὑγίοκεά Πεαγί ςοπλείῃ. 

5 ΑΠάΔΙ 864, ΤΕ] οπ, τὴγ ἰοσγά. 

49. ἐδῥ!ῥεγ.] Ἀδίδογ, “ ΒΒ οτ.» 

ἐπ ἐδὶς ἐδίγεδι γεαγ.] Ἐλαΐδον, “ ἴῃ ἴδ656 
{ΠΙΓΕΥ γεᾶγβ," 85 ἴῃ ἴῃς Αγαῦῖς, “ ἀ1656 30 [δῃσα 
ἸδΏρ. 

80. “π4] διε! ποί εἰφηΐβεά 3.1 "ΤΏ ΟΡϑουΣ Υ 
οὗ [π|5 δηὰ τῃς ξΟ]]οννηρ οἶδιι56 18 τεπηουςξὰ ἘγΥ͂ 
δὐορθηρ δὴ ετηοηὐδίϊοη οὗ νη ἀογ Ν]18 (οοη- 
βιπηεάᾶ, 45 Βεπϑὶ ἰηῖ8 οὔ, Ρ. 23, Όγ ἴδ6 
τελαϊηρ οὗ οῃς 5); ΠΆΓΠΟΙΥ, 21] πορεῖρ ΟΣ 
πλδὶ νιοριὶπ. ὙὙΤῈΘ βεῆβα ψουὰ [πο 6: 
“ αὐὸ Παβὶ ποῖ εἰγηϊπεὰ δὲ 411] ἴο ΠΥ, οπο, ποῦν 
[815 ὙΑΥ 15 ἴο δ6 ἤογβαδη (2.6. ον [Π15 ρυγ- 
Ροδὲ ΟΥ̓ σοιιη56] οὗ ἀδργοββίηρ ϑίοῃ 18 ἴο σοπις 
ἴο δὴ οηὐ).᾽ Ὅς Ασαδὶς 828 “ππὰ ἀοεὶ 
ηἰοτηληάδη Κυῃάτμαίεβι υνἱα ἀἴθβοῦ ὟΝ ες οἴῃ 
Επάδ Βδρο. 

84. “π4 “0 “δα ]] ἐδγ παρε, δ". [ἴ 5. ποῖ 
ΘΆΔΥ ἴο δοοουῆΐ ἔος ἰδ6 τοδάϊηρ οἵ ἴδ Νυ]- 
ξεαῖο, ζΟ]]ονγεά ἰῃ οὖν ΕΏΡ 5} οσβίοη : δὲ ποῦ 
ἐμ ΕΣ ΟΠ ΜΟΙ πο ἐπ Πιγαοὶ, ῬῸΣΥ πορηδῃ 
δωμ2 1 15 πδλῖΐυγαὶ ἴο σοηϊδοΐιγ6 γο»ῃρ 277: 
((μΠεῈ “τὑγχῃ οὗ [86 δοϑ]ε ἢ), δῃὰ ἴο Κϑὸρ ὕὉ 
ἴδε τρεΐδρθῃοσ. ὙΠῸ Αὐδῦὶς οἶνοβ τπῸ ποδὶ 
ἴῃ 6 11 1016 5Θη56--- ἴο δηὰ οὖξ τδοῖΠοΣ ἴδ 

οὔθ ἴῃ ἔδε ᾿οαϑὲ ουϊννείργ ἴἢ6 οἴδπογ." 80 ἴη 
ΟἸἀεπγε κε Γ᾿ 5 τεπάδσηρ οὗ 6 Ναϊςδη Μ5., 
--- οἴ νιὰδ υἵτα ἰδὴχ ἀεργιτηδίυγ.ἢ 

86. Γγαεὶ ὃν παν.) ὙΏΘΙΘ 18 Π0 δΔυς ΟΣ Υ͂ 
ἴοσ “ [5γδεὶ ἢ πεσοὺ. Ὅῶ8μ6 Νυ]ραῖθ μ65 δος φιὲ- 
ἄἶεη ῥέεν πορηέπα. ἴῃ 8. δηά Τὶ [Πεγα 8 δος ἴο 
δογριληιθι (ῬΟΒΒΙΙΥ͂ ἃ οοηίγασϊίοη οὗ [ἴῃς 584π|6 
νογτὰ). ΜΠ ιἰὶς ἴοχὲ (86 τηοδηΐηρ ψου]ὰ 
δε: χηρῃ ὉΥ̓͂ Ὠδπὶα ἴδοι 8Π4}1 ἥπά ἴο πᾶνε 
Κορί,; ἄς.; (δῖ 15, “δεῦτε δηὰ ἴδοσε 8 ἔετν 
ὨοϊΘΜΟΓΙΠΥ ΟΠ65 ΤΩΔΥῪ 6 ἑουπά ἴο δανε Κορὶ 
[86 ἴδνν οὗ Οσοά, Ὀυῖ ποῖ πδηϊκηἀ 'ἴῃ φοηογαὶ." 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

ΕΙΆΒΤ ΝΊΒΙΟΝ (οἷ. ἵν. 1--οΟὠἢ. ν᾿ 14). 

1. σεῖο. ὙΠῖ5 δηχεῖ, ἢ. “ἔτε οἵ σοά, 
[ἢ δηῆρεὶ οὗ τῃυηάοῦ δηὰ οαγίβαιιδκοβ (ΒΚ. οὗ 
Ἑποςῖι, χχ. 2), 8 ἢοΐ τηϑηςοη Ἐ τῆς Ο. Τ. 
ΟΥ ΑΡοΟΟΙΎΡΒΔ δσχοθρίηρ ΠΕΙῸ δῃὰ ἴῃ υ. 26; 
Υ, 20; Χ. 38. ἴῃ ΜΙϊζου δδ 15 πδάς ἴδς ἐ 

πεν τος Τῶς ἰ εἱ ἐτιϊ οὗ 411 ἰὼ ἤθανϑῃ." 
ἿΞ ᾿ Ῥων. Ζο:εί, Δ. όρο, 



ν. 6---το.] 

ΊΒεη 8214 ἢς υηΐο της, Ὁ ΠΥ ΜΨΆΥ, 
νοῖρἢ τς τῆς σγεῖρῃϊ οὗ τῇς ἢγε, οΥΓ 
ΠλδᾶϑιΓς τὴ6 (Π6 λει οὗ (ὃς νιἱηά, 
ΟΥ ΟΔ]] της δραίῃ (τς ἀδὺ (πδὶ ἴ8 

ξ, 

6 Τπεη δηθνγεῖεά [1 δηὰ 8ιἱά, 
ὟΝ Βαϊ πηδῃ ἰ8 δδῖ6 ἴο ἀο τπδῖ, τῃδὲ 
ἴδου βδου!άοϑε δϑὶς δος τὨίηρβ οὗ 
τηοὶ 

ἡ Δπά δα 8ε]4 υπῖο πιο, 11 
8ῃοιυ ἀ δὶς Π66 δον ρτεαῖ ἀνγε ]ηρ8 
ὅτ ἴῃ (Π6 τηϊάβϑξ οὗ τῆς 8εᾶ, οὐὔ᾽ δον 
ΤΩΔΏΥ 5ΡΓΠΡΒ ἃῖῈ ἴῃ [Π6 Ὀερίηηίηρ οὗ 
(ῆς ἀδερ, ΟΥΓ Ποὺ ΠΙΔΠΥ͂ βρυῦΠρ8 Ἄγὲ 
ἃρονε (ἢς Βγηηδηγεηΐ, οὐ νυ ϊο γα 
[8ς ουϊροίηρϑ οὗ ραΑγδάϊβε : 

8 ΑΕ ΡΣ ΗΝ ἀρῖναο νου ἀεϑὲ 88 0 
ὑπο πλ6, 1 πονεσῦ ψνεηΐ ἄονγη ἱηΐο 
τῆς ἄδερ, ΠΟΥ 48 γεῖ ἰηΐο Β6]], πο ΠοΓ 
ἀϊά 1 ἐνδσ οἰ τρ ἱπῖο Βεᾶνθη. 

9 Νενεσγίμεϊεθθ πον Βᾶνε 1 δϑκεὰά 
866 Ὀυξ ΟὨἱ]Υ οὗ τῆς ἢτε δηά νἱπά, 
δηὰ οὗ τῆς ἀδλὺ Ὑπειειβγουρῃ ἴδου 
πιαϑῖ ραββεά, “εἰ οὗ τηΐηρ8 ἔτοτῃι νυ ἢ 
του οληδὲ ποῖ Ὀ6 βεραγαῖθά, δηά γεῖ 
οληβὲ ἴποιι ρον πὲ ὯῸ δῆβυγο οὗ 
(Ὠεηι. 

10 Ης 8.14 τηογθονοσῦ υὑπίο π16, 
ΤΒῖης οὐ (Ὠΐηρβ., ἀπά βιοἢ 48 ΔΓΘ 
Εν ὉΡ ψΠ τῆσδε, σληβῖ ἴδοι ποῖ 

ΟΥ̓ ; 
11 Ηον 8δου ἃ (ΠΥ νεϑ88ε] {Βεη ὃς 

ΔΌΪς ἴο σοπιργεδοπά τς ὑγᾶὺ οὗ (ες 
ΗἸς;μοβῖ, δπά, ἐπε νγουἹά δεῖηρ πον 

1. ΕΒ .ΑΒ. ΙΝ. 

Ουὐϊνγαγα γ σογγυρῖεά, ἴο πυηάετϑιδηά 
τ 'σογγιρτίοη τῆδὲ ἰ8 Ἔνίάεῃξ ἴῃ τὴν ἐπ ν 

ξΐον. δἰρῃμεῦ 
12 Ἴδη 8514 1 υηΐο δίπι. [{ “νεῖ 

δεῖίεγ τπδὲ γε ψεσγα ποῖ δὲ 4]], [ἤδη 
τ(δδλὲ γγχὲ δῃουϊά |ἵνε 511} ἴῃ τίςκεά- 
Π688, ἀπά ἴο ϑβιιῆεγ, δηὰ ποῖ ἴο Κποῖν 
νυ βογείογα. 

12 Ηες δηϑυγείεά της, δηὰ 864. 1 
ὑγεπῖ ἰηῖο ἃ ογεβῖ ἱπῖο ἃ ρἰδίῃ, δηά 
(ἢς σιγεα8 ἴοοῖς σοιηϑεῖ, 

τλ Κα νγᾶγ ἀρλίηβι ἴῃ 8εᾶ, τπδὲ ἴξ τηδὺ Ὁ 
ἀεραγῖ ΔΥΑΥ Ὀείοτα 3) ἀπά τμδὲ ννε 
ΓΛΔΥ͂ τηλίκα 1.5 ΠΊΟΓΕ Ἰψοοάϑ. 

15 Τῆς βΒοοάβ οὗ [δε 8εᾶ αἷβϑο ἴῃ 
{κ᾿ ΤΦΠΠΘΓ ἴοοῖκ σοιηϑβεῖ, Δπη4 δὰ, 
Οοπις, ἰεῖ 8 ρὸ ὉΡ «ἀπά βιυράιυς τῆς 
τγοοάβ οὗ τπ6 ρἰαίη, δι ἴῃ εγα αἷϑο νγε 
ΤΑΔΥ τλᾶίκα ι.ι8 ΔΠΟΙΠΘΥΓ ΘΟΙΠΙΓΥ. 

1Ι6 Τε τπουρῆϊ οὗ τῆς τνγοοά νγῶ8 
ἰη ναίῃ, ἔογσ ἴῃς ἢγε Ἵοδτὴς δηά ςοη- 
δυϊησα 11. 

17 ΤΠο νὰν οὗ ἴῃς Εοοάϑβ οὗ 
(6 864 σάπια ἰἱκανγίθε ἴο πουρῆϊῖ, 
ἴοσ ἴῃς β8λπά βιοοά ὕρ δηά βίορρεά 
[δ ηι. 

18 Γ του νετ [πάρε πον δ6- 
νῖχὲ (ἢεθ6 χο. ψἤῃοπὶ ὑψοι]άοϑὶ 
του δερίηῃ ἴο [υϑΠΥ οΥΓ ψΠοηΣ 
νου] ]ἀεβὲ τποιι σοπάειηῃ ἢ 

19 [1 δηϑυνεγεά δηά 8ιεϊ4, ὟΝ ὅπ Ϊγ ἰξ 
18 ἃ ἴσο 158 τμουρῆς τηδῖ {ΠΕ Ὀοιὴ 
ἣανς ἀεν 564, ἔογ [6 στοιηά 18 ρίνεῃ κακὰ 

7. “ρογἱκρ!. 1,Δἴ. φμαπίς τεῆς, ἴοσ πιϑϊςἢ 
ΨΟΙΚ. τνουϊὰ τεδὰ σωοὶ 70πέε:. Οομρ. [οῦ 
ΧΧΧΥΪΙ, τό, “Ηδϑοὶ (δου οηϊοτοὰ [πο [Π6 
ΒΡΥΠ.5 οἵ ἴδε 5.4)" ΕῸΣ σέπε, υκὲ αὔοτ, 
Ν. ἀεν ]185 ςοηϊεςΐζιγεβ ἦα Ξε “' ΒΟῪ ΤΩΔΗΥ 
ΨΆΥΒ ἴδογο ἀγὸ αὔονε [π6 ιτηδιηθηῖ." ΤᾺὨϊ5 
8 ςοηῆττηεα ΟΥ̓ ΟἸἀεπχεϊξίετ᾽ 5 τεηἀεσγίης οὗ 
τς ψαϊίοδῃ Ασδθίο :---" εἰ (ᾳυοΐ 5ϊ1η0) νἱς 
δΌΡΟΣ οἰ. Βείοτο [Π6 251 οἰδυβο ἴῃ ἴδ 6 
γοΙβα, ΟἹ ἴΠ6 βίγοηρίῃ οἵ ἴῃς Ογϊθηίδὶ νογϑί 9, 
ΟΙΚ. δηὰᾶ οἴδεῖβ τνου]ὰ ᾿πϑοσὶ “οὐ ὙΠΟ Δ’Ὸ 
(με εηἴγδηςεβ οἵ Πε}} Τα νογάϊηρ οὗ Ὁ. 8 
δέ ἴο ἔ2Υ ΟΌΓ (1.15. 

8. (ον. Ρβ8. ἽἼσχχίχ, 8; οχζω. χ. 6, 7. 

9. “εραγα!ο.1 ὙὌΒαὶῖ ἴ5, Π πιδὴ οἊδηποῖ 
ἐχρίδίη [86 τηγϑίεσιεβ οὗἨ [ἢ6 εαἰοιηθηίϑὁ---ὅσο, 
νἡπά, ὅζο.---ΟΥ Μ᾿ ΕΪΟΝ Βα [8 Αἶνγᾶγϑ βυττουηάεά, 
ἃ ἢ τ ἢ ἷ5 1 ἰβ ᾿ΏΘΟρΡΑΓΑΌΪΥ θουπὰ 
ὉΡ, ον σδὴ πο υπάετδίδπα [Π6 τηγϑίοσίε8 οὗ 
[86 υηϑοοη ψοσὶ ἃ ἡ (οιῃρ. ΥΝ ἰδάοπι, ἰχ. 1ό. 

11. οἰπευαγάϊν οογγωρίε. 1 Μυΐ,. εἰ ἴαηε 
ἐχίογ ΚΟΥΤΏΡΙΟ “σεμΐο. ὙΠ6Ὲ τοδαϊηρ οἱ Α., 
ἐλ ΤΙ ς ΟΥΌΙΟΒ ΒΕΏΒΙΥ, Ρ. 32, ϑμεννβ ἴο δ6 
ἴὺῸΣ ἐχίογῖμ ΞΞ ἐχίσγέμ, ΤΟΥΤῚ Οὐ Ἶ), οἰθατβ 
ὋΡ ἴδε δεῆβε οὗ (18 οὔβοισα ραβϑᾶρθ. [ἰ 
Βῃουϊὰ 6: ““4δηά, ὑὈοίηῃς τόσ οὐἱ ἢ 8 
ςοαταρῖ που]ά, ἰο υπάογϑίδηά," ὅς. ἘῸΓΣ 
ευϊδεηίει  ΟΙΚ, πνουϊὰ τεδὰ δυσάεπέορε τῷ 
“ἩΗ;ϊπ (πδὲ δβοᾶρεβ οοττυρίίοη," ὁ. Οοά, 
ΟΥ “6 ποι]ὰ (δῖ οβοβρεβ, ὅἄζο.; [86 Ιά68 
Βεΐηρ : “Ηον 5}4}} [ῃ6 σοστΡΈΡ]Ὲ δηᾶ Δη- 
ΒΙ[ΟΥΥ δρργεδεηὰ ἴμ6 ἱῃοοστυρἕδιο δηὰ υἡ- 
οἰἰδηρίηρ "ἢ 

15. Τδὲπ αἱ 1] Βεῖοτε ἴδεθαὲ νογάϑβ 
[Πογὰ οοσηδϑ ἰῇ ἴθ ΟτἹοηΐδ] τουβίοης ἃ οἰδιδο 
τ ΦΑὨ4Ι [6]] ου σὰν ἕδος. 

17. ποοά ω.}] 1.6. το86 85 ἃ ὈΔΙΤΙΟΓ. 

19. σγοιπά. ΤῊ τπλδτρίηδὶ τοδαϊηρ, “ ἰληὰ,᾽ 
θεῖος. 

ΟΙ 

α Τυάς. 9. 
14 Δπά «14, ὕοπλο, ἰδεῖ ι.8 ρῸ δηἀ : (με. 45. 

ΓΟ σ, “8 Ὁ 



11. ΕΒΏΒ ΑΞ. 1. 92 

πηῖο τῆς ννοοά, Δηα [ἢς 868 αἷϑο δίῃ 
"0 .,,͵, Β 5 ρίδςε ἴο Ὀεᾶγ ἢ!8 " βοοάϑ. 

᾿ 20 ὙΠ εη δηδνγεγεά ἢ π|6, δηά 
8414, Του. Βαϑὲ ρίνεη ἃ πρῃῖ 1υἀρ- 
τηδηῖ, δυῖ ΨΥ Ἰμάρεβὲ τοὺ ποῖ τἢγ- 
861 αἰβοὶ 

'οτι 41 Βὸγ [ἷκε 28 πε ρτουπά ἴ8 ρίνεη 
αηῖο (ἴῃς ννοοά, ἀπά τῆς 868 ἴο ἢΙ8 

δ Ια, 55. 8, βροάβ: εὐεῆ 80 ὄ{μεγ δαὶ ἀνεὶ] 
7ομη 5... ρθη ἴπῈ δλγἢ ΠΊΔΥ υπάεχειληά 

ἔΟΥ, κϑ 
ενάεγε. 

ποῖπίηρ, δυῖ τηδῖ το 18. προ τ(ἢς 
ΘΓ : ἀπά ἢς τμδὲὶ ἀνε ἢ ἀθονα 
τῆς Πεᾶνθῃβ [ὩΔΥ ΟὨΪΥ ππάογβιδηά (ἢ ς 
ΣΝ τα τ[ῃδῖ δῖε ἄδονὲα τῆς πεῖρῃε οὗ 
ἴῃς Πεάνεηβ. 

22 ἼΠεη δηϑνγεγεά 1 δηά διά, 1 
Ὀεβεθοῦ τπες, Ο Ιμογά, ἰδὲ πῆς ἢδᾶνε 
Ὁπἀεογβιδηαΐηρ: 

23 Εογ ἴτ νγᾶϑ ποῖ ΠΥ πγϊηά ἴο ὃς 
ουποιβ οὗ τῆς πιρῃ {ππηρ8, δὰ οὗ 
ϑυοἢ 48 ρᾶ88 ΠΥ͂ 118 ΟΔ]γ., ΠΑΔΠΊΕΪΥ, 
ὙΠ εγείογα τε, 18 σΊΝΘΠ ὩΡ 48 ἃ Γ6- 
ῬΓΟΔΟΝ ἴο (Π6 πεδίμεη, δηά ἔογ νυγῃδὶ 
οδιιδε ἐπα ρεορὶς ψῇοτα ἴδοι μιδϑὶ 
ἰονεά ἰ8 ρίνεῃ ονογ υπΐϊο ὑῃρο Ὁ 
πδίίοηϑβ, δηἀ ΨΥ τἢς ἰανν οὗ οὖν ἴογε- 
[ΔῖΠογβ 18 Ὀγοιρθς ἴο πουρῆϊ, ἀπά τῃς 
τῦτςῖδ ΤΘονοπδηῖϑ ςοοῆς ἴ'ἴἴο ΠΟΙδ 
εἴξεςϊς, 

24. Αμπᾶ νγὲ ρᾶ88 ΔΥΑΥ οἷ οὗ τ[ἢς 
ὑνοῦ]ὰ 28 ρυδβϑῃορρεῖβ, ἀπά οὐ [{ξπ 18 
Δϑιοηβῃτηεης Δηἀ ἔδδγ, δηα χε γε ῃοΐ 
ὙΥΟΓΓΏΥ ἴο οδζδίη ΠΊΘΓΟΥ͂. 

25 Ναὶ ψ1}} ἢς τῆδη ἀο υπῖο ἢ 8 
Πδπ6 ὙνΒΟΓΟΌΥ νγα ἅτε οΔ]]εἀ ἡ οὗ [Πεβ8ς 
(Ὠΐηρβ ἤᾶνε 1 δϑίζεα. 

40. ἐξ γε] Ἀδίδοσ, “ ἔοσ {πγϑοϊ ἢ 
28. 2δε δὲσο ἐῤίηφ,.} Μυΐϊξ. δε σμρεγίογίδιω 

ἐμ, “ἴθ ΒίσΒοσ (Πηρ8 οὗ 1Π1η6.7 
εουεπαηλ..} 1. Αἴ. ἀϊεῥοσίϊοπει, "' (οδίαπιθηῖβ.᾽" 

ΉΠε ἀεοδίγυςοη οὗ [δ ςορίε5 οὗ ἴδε [ἂν ἴῃ 
(πε ἰακίην οὗ Ϊογυδβαίοτῃ ἰ8 δ] υὐδὰ το ἴῃ 
Χίν. 21. 

44, α: »γαπῤοῤῥε.ἢ ΜΙ [86 τοϊηρί θά 
ἰάεα οὗἁ ἰπϑὶ ηϊῆςσδηςε (158. ΧΙ]. 22) δΔηά Εἰ Υ͂ 
([οὉ χχχῖχ. 20), δῃὰ ρβεσβδρα οὗ τνυδηδεσίης 
δἶδο. Εοῦ ἴ!6 ἀεβροπάϊησ ἴοηθ, οομρ. ἴδε 
[ηἰτοά, ὃ Ν. 

26. Τδὲ »ιογ.}ὺ ὍΠο ἴγυδ βθῆδα Ἀρρϑᾶγβ ἴο 
δε: “1ξίδου ατῖ ἴῃ εχἰβίθηςο, μου Μ}1} 566; 
δηὰ {ἔ ἴπου ᾿νεβί, ἴἄου πῖϊς οἴη σηδτνεὶ. 

48. ἀεείγμοῖοπ) 1,.1ῖ. ἀεείγωμοο; ὉὈαυϊ 
ΒΕΟΠΒΙΥ (Ρ. 25) ροϊηΐϊβ οιἷξ ἔπδὶ Α. οσἱρίηδιν 

[ν. 2ο-- 34. 

26 ὙἼΠεπ δηϑνγεγεά ἣἢς τθ, δηά 
8414, ΤῊς πιο ἴδοι βεδύοῃαβῖ, [ἢ6 
Ιογο ἴδοι 5 πηᾶῖνεῖ; ἰἴογ τῆς 
γγ σα ἢδβίθιῃ ἔλϑε ἴο ρᾶ88 ΑΥΤΑΥ, 

27 Απά οδπηοΐῖ σοπιργομθηά (ἢς 
τΒίηρβ τπδὲ ἅγε ργοπηβεά ἴο τῆ6 γρῃ- 
ἴδοιιβ ἱπ {πιὰ ἴο ΠΟΠῚΘ: 
νοῦ ἰ8 1] οὗὨ υπτρ τοοιιβηεθ8 ἀπά 
ἱπΗΓπλ Ε|68. 

28 Βυῖ 45 ςοηςετγηΐπρ ἴῃς τῃϊηρβ 
τ ῃογεοῦ ἔθου δϑίκεδε πῖθ, 1 ψν}}} τε}]} 
(6; ἔογ τππ εν] ἰ8 δοννῃ, διε τἢς 
ἀεβιγυςείοη τΠοτεοῦ 15 ποῖ γεῖ σΟΠ16. 

29 [{ τΠετγείογς τῃδὲ τῇς ἢ 18 ϑουσῃ 
δὲ ποῖ τυγηοὰ υρ5]46 ἄοντῃ, δηά 1 τῃς 
Ρἷδος ψγνβεγα [Π6 εν] ἰδ ΒΟΎΤΏ ρᾶ88 ποῖ 
ΑΥΡΆΥ, ἴδῃ οδηηοῖ ἰξ σοπια [Βαϊ ἰ8 

“τέ ο Εογ τῆς οὗ εν]]} 8εεα παῖ 
ἜΣ βϑοῦγηῃ ἰπῃ ἴπς Πελγὶ οὗ Αἀδηὶ 
ἔτοαι ἴπ6 Ὀερίπηίΐηρ, δηὰ μον τους ἢ 
ὈΠΡῸΔΙ 688 Πλῖ ἴ Ὀτουρῃς ἀρ υπῖο- 
1}}18 εἶπα ἢ δηά ον πιυςῇ 541] 1ξ γεῖ 
δηηρ ἔογ ἢ ὑπη1}} (ῃς ᾿εἶπιε οὐὨἨ τὨγ68ἢ-- "Οτ, Μοον. 
ἵπρ σοιη ἢ 

41 Ῥοπάθγ πον Υ {Πγ86]ξ, Βονν 
στολῖ ἔτυῖϊς οὗ το καεάηθββ τῆς ρταίη οὗ 
61] 5664 δῖ δγουρῆς ἰοπῃ. 

22 Απά ψ πε τς ελγβ 884]1 ὃς ουΐ 
ἄονγη, σι ἢ ἂἵἴς στθουξ πυπιθοι, 
ἢονν ργεδῖ ἃ ἤοοσ 3}4]1} {ΠῈγ Ε}}} 

423 ἼΒεη [1 δηϑιγεγεά δηὰ ϑ5ϊά, 
Ἦον,, δῃὰ ψῆθῃ 58841]} (686 τὨϊηρϑ 
ςοῆα ἴο ραβϑὲ ᾿νδογείοσα ἃ οὐ 
γοδῖβ ἔδνν δηὰ εν]] ἡ 

24 Απὰ Βε δηβννεγεὰ πηθ, βδγίῃρ, 

τοδὰ δἐἐμεέγλοῖίο, δηὰ 5. [25 δε: γίεο. Ἡδηςα 
ἴδε ὅς ϑεῆϑε ΠΊΔΥ δὲ “ἴδε Ρῥ]υςκίηρς ὑρἢ 
(οομρ. Εζεκ. χυϊὶ. 9), Π] ΒΒ 8 ΤΟΤΕ ἄρρσο- 
Ργδῖε (δη “ ἀεδισυςτίοη,᾽ 

29. ἐωγπεά ὠρεἰὯε ἀοαυπ.}] ΜυΪς. ἐπεγσρη, 
Ὀυξ 4 Ὀεϊεῦ τοδάϊηρ ἰ5 ευωλερη, “' ΤΟΥΤῚ ὑρ.ἢ 
ΒΘηΚΙγ, πονγονεσ, {πη Κ8 [6 τεδάϊηρν οὗ Α. ἴο 
Ὀε ςοποϊυδβῖνο : “ἐγ ρὸ πο νηρησωηι [ΞΞ γπέ::55) 
μερὶ τὸ “θὲ ποῖ γεδρϑὰ.;} 

82. εἰ ἀοαυ".1 Μαυϊς. “εεαΐε, Ὀὰϊ ἴῃς Ὀεδὶ 
Μϑ98. μαᾶνε “ἐγιίπαΐζΖ. Αἶβθο ἴδε Οσθηῖϊδὶ γεσ- 
δίοηϑ βυρχεοϑῖ ἴῃς ἰπβεγίοη οὗ “ορρμὲπὶς δομὲ 
αῇεσ “ῥίες (α: ϑαγριεπξογη ἀες Ομέπ ἴῃ ἴΠ6 
Ατδῦ.) ΞΞ, "΄“ψΒοη ἴΠ6 εᾶγβ οὗ βοοὰ βδεεὰ δᾶνε 
Ὀοοη δον, ἄς. Τβαῖ ἴ5, 1 ἴδε δαγνοβὶ οὗ 
ΕΥἹ] ἰ8 ἀδιιηάδηξ, πονν πιυςῖ πηοσὰ 80 Μ01}} Ὀ6 
[δλί οὗ τῃς ποσὰ ὑσγοϊῆς ροοὰ 

ἔου “1158 ᾿ τ: ]οδὰ 5. 



Ιόσ, ϑεγυ- 
ἰρν δ 

Ψ πιο ον 9 πη τ τ ΧΡ, Ὁ ἢ » ἄν .»- 

ν. 35-48.} 

ο ποῖ ἴδοι Βαβῖεῃ ἂδονς ἐδς πχοβῖ 
ΗΙρμαβὲ : ἴοσ ΤΥ Πλβίε ἰ8 ἴῃ νδῖπ ἴο 
θὲ ἀρονς δἰπι, ἔοσ του παϑὲ πιοἢ 
ἜἽχοςεαεά, 

45 [διά ποῖ ἐς 9οι15 αἰβο οἵ τῇς 
ΠΡὨϊθοιι8 48]ς αυεβιίοη οὗ ([ἢ686 ΤΠΐΠρΒ 
ἴῃ τῆ εἰν σΠληιθοῖβ, βαγίηρ, ον Ἰοηρ; 
8Π41} 1 Βορε ου τπὶ8 ἐλϑῃηΐοη ἢ ψῇεῃ 
σοσμαῖῃ (μὲ ἔταϊς οὗ τῃ6 ἤοοτ οὗ οἷ 
τευναγὰ ἢ 

26 Απά υπῖο [δεβε τὨΐϊπρβ " Ὁ |6] 
[6 ἀγοῃδηρεὶ ρᾶνε ἴπεπι δηϑνγεσ, ἀπά 
βαϊά, ἔνοη τσ ῇδη ἴδ6 πυρεῖ οὗ δες α8 
8 Β]εἀ ἰπ γοῖῖ : ἔογ ἢς Βδίῃ υγεϊρμεά 
τὰς ψουἹά τη τῆς δαΐδηςς. 

47 ΒΥ πιεᾶβϑιγε πίῃ ἢς πγοαϑυγεά 
(ῃ6 {ἰπλ65, ἀπά ΕΥ̓͂ πυροῦ Πλῖἢ Πα 
πυμηδεγοά τῆ6 Εἰπ68:; δηά ἢς ἀοίῃ 
Ποῖ πιοῦὲ ΠΟΙΓ 81]γ τμεπ, ὕη0}} τῃς 
8414 πγδᾶϑιγε ὃς Δ] 8]1ε4. 

48 Ἴδη δηϑυνεγεὰ 1 δηά βαϊά, Ο 
Ιοτὰ τῆδὲ Ὀεάᾶγεβϑὲ σιϊθ, ἐνεη χὰ δὶ] 
4.6 1]} οὗ ᾿πηρί οι γ. 

39 Απά ἴογ οὖ 88ε8 ρεγδάνθηϊζιγε 
1 18 [ῃλξ τῆς ἤοοιβ οὗ τῆς ΠρὨθδοιιβ 
ᾶἃτε ποῖ ἢ]]ςὰ, Ὀεοσδιιβε οὗ (ἢ 81η8 οὗ 
τὨδη τε ἀννεῖ] ἀροη [Πα δἁπτῇ. 

40 8ὅο δε δηϑυνεγεὰ πε, ἀπά 5414, 
ὦ 1ὴγ νΑΥ͂ ἴο ἃ νγοπιδηῃ στ Πἢ]]ὰ, 
δηὰά 251 οὐ δογ ψΒεη 886 παῖ ἔι]- 

11. ΕΘΌΕ ΑΒ. 1. 

Α]]εὰ πεῖ ηἷπε πηοπίῃϑ, ἱΓ ΠΥ ἡγοῦ Ὁ 
ΠΗ Κεερ τἢς δίγι ἢ ΔΩΥ Ιοηροῦ τίη 
ΕΓ. 
41 Το 8ἰά 1, Νο, 1, οτγὰ, τηδὲ 

οᾶηῃ 8ῆ6 ποῖ. Απά δα 8414 υἱπῖο πη6, 
ἴῃ τὴε στᾶνα ἴδ6 σπδηθεῖβ οὗ 8018 
ᾶῖε κὸ τῆς νχγοτῦ οὗ ἃ νγοπδῃ : 

42 Ἐογ ᾿ἶκα 25 ἃ ψγοιωδῃ ἴῃδὲ {{8- 
γε ἢ τρλίκειῃ Ὠαβία ἴο εβςᾶρε ἴῃς 
ἐπρθυ οὗ τῆς {γᾶνδι]} : ὄνθῇ 80 6ο 
{Πε886 ρίδοεβ παϑῖα ἴο ἀεοϊϊνεῦ τῆοδο 
τΐηρβ τμδῖ ἄγε οοπγηγίττεἀ πο [ἢ ΘΠ]. 

43 τοι ἴῃς Ὀερίπηίηρ, ἰοοῖς, τνμδῖ 
ἴδοιι ἀδϑγεϑβὲ ἴο 866, ἰξ 83}4}} δε βῃενεά 
[Πεε. 

44 ΤΒεη δηϑυγεσεά 1 δηά 844, [{ 
Ιπᾶνε ἰουπά νουγ ἴῃ ΤΥ βἰρῃϊ, ἀπά 
1 ἴεὲ 6 ροββῖδ]ε, δηὰ ἱξ 1 θὲ πιεεὶ 
τΒεγείογε, 

4ς ὅΠονν πὶς ἴπεη ὙΠεῖμοῦ τΠοτα 
θὲ πιογε ἴο σοπλς [ΠΔῃ 18 ρϑϑἴ. ΟΥ̓́ΤΏΟΓΘ 
Ρδϑῖ [ἤδη 18 ἴο σοῃλα. 

46 ΨΥ δῖ 158 ρᾳϑὲ ἴ πον, ὑυῖϊ τυμδῖ 
8 ἔογ ἴο οοπιε 1 ἰζπον ποῖ. 

47 Απά ἢε δά ιἱηῖο πε, δίαπά 
ὋΡ ὕροη ἴδε τίρμι 8.46, δηά [1 8}8}} 
εχρουηά δε 5ἰπλ]Π!}τυ46 ὑπο τῃ 66. 

48 801 ϊοοά, ἀΔηὰ 8δνν, δηά, Ὀε- 
ΠΟΙ, δὴ μοῦ δυγηΐηρ ονθῃ ραβ86ἀ ὈΥ͂ 
θείοις πὸ: δηά ἴξ δαρρεπεά, τἢδὲ 

84. δα: πιμεῦ ἐχεεεάεά.] ΤὮΘ τεδάϊηρ μότὸ 
15 ἀουδι]. ΕῸΣ ὀχεεσσ ἴδε δεῖ Μ58. μᾶνὲ 
ἐχεοείι. Ἡ! Ἰροηο]ὰ τουϊὰ τηακο ἴδδ δεῆϑε 
ἴο ὃ6: “ἔογ ἴπου ἃτῖ σοηοοεγηδά οἡ [Ὠΐπ6 ον 
δοσουηῖ, θυ ἴδ6 Ηἰρδεβὶ οὐ δοοουπὶ οὗ 
ΤΏΔΥ." (ΟΟΙΡ. Υ. 32. 

85. “ομἶε Γ᾽ 1δὲ γἰγδίεοω (ον. σον. 
νἱ. 99. 1.6. Τὸ ποσγὰ γοηάεγοα “ σπδι θ᾽ 
15 ῥγογιρέμωαγδιε, ἴουηαὰ 4150 ἰῃ σ᾿. 41 θεῖον, 
1 ““βίοσε: σοοπη8," ΟΥ̓ ΡΆΓΠΟΙΒ, 845 ἴῃ ΒΡ. 
Οα]ν. σ3,) [6 ΟἿΪΥ ῥἷδοα ΠΟΤῈ 1 ἀρρϑᾶῖβ ἴο 
οσσυγ ἴῃ (ὃς Ψυϊ]ραῖο. 

ἐδε 3ο0γ.}1 1.4. ἴῆς {γε ηρ-βοοσ, 45 ἴη 
σ΄. 19. 

86. συνε! Α5 ὕτίεὶ ἰ8 δρεακίηρ, ἴἃ ψουϊά 
Ὅε 5ἰταῆχζε ἴὉΓ δἷὶπὶ ἴο ἀεβοσῃε Πἰ8 ΟὟ ἢ 
ΔΏΘΟΣ ἴῃ ἰδς (πϊτὰ Π, 45 ψουϊά δὲ 
ἰηξοττοά ἥγοιῃ ἴῃς ΕῊ 158} ϑεγδίοη. Ἡδῆος ἰΐ 
δῃου]ὰ Ὀς ηἠοϊΠοεὰ {παῖ ἴῃ οῆς Μϑ. ἴΠ6 απ 
οὔτ ο δηρεῖ 18 ξίνθη 5 Ηἰεγεια Πα] ; ἴῃ δποῖῃογ, 
Ἰογοσηῖοὶ, δά 80 οὔ. [Ι͂ἢ [δὲ 1,δἴΐη ἰοχίβ ἢς 15 
οΔ]1οὦ δὴ δζοδδηρεὶ, δηά πιυϑὲ ποῖ ὑὈὲ ἰάθηϊ- 
Πεοὰ τῖῖ [86 δῆρεὶ ψγῆο ἰ5 δρεακίηρ ἴο ΕΖγα. 
δες ΒΕΙΒΙΥ, Ὁ. 31 5. 

Ὁ “εε41.}ὺ ἙἘΟΓ “εριέμερε ἱπ υοδῷ Νὴ ἀεῦ 
Ν]8 σοηϊεοζυγοθ “ἐνγεῤίλμνε αοὐΥὲΨ!τιτ ΞΞ “ οὗ ἴῇοθϑε 
Ἰκ6 ἢ ΤῊ8 ἰ6 Ξυρροτγῖοα ΟΥ̓ ἴδε τεδήϊηνς 
οὗ ἴῆες Αταῦὶς : “πτεῆὴ ἀΐε Ζαἢμὶ ἀδγ ἐς ἢ 
εἰεϊεμεπάδη νοἱ] ϑεγῃ νἱγὰ.᾽ 

. 87. ΟοΡ. ΔΝ Ἰβάοῃ χί. 20. 

89. 266. οογ..71 1.6. (δὲ τὰς ᾿ηραιδβογίηρ οὗ 
ἴδε στἱρῃίθουβ, 85 οὐ σοσῃ ἔγοτῃ ἴδε {Πγ βὮηρ- 
ΒοοΥ, 15 ποῖ οοτρ οἰο. δ6ε Ὁ. 32 Δῦογο. 

42. 1ο ε:εαρὲ ἐδε πεεεισ ἢ γ.}. ὙΠ αῖ 15, ἴο φεῖ 
υϊοκὶνγ ονεῦ ἴδε ἱπου δῦ] ῥαίη; 48 ἴῃ ἴδ6 
Ατγαδῖς : “ ἀδσγ ϑοβιμθσζζοη ἀογ Οδδυτί δἰοἢ Ζι 
εης]οαΐρεη.ἢ 

48. Εγορε δε ὀεφίππίπρ.)] ὙὌΠεβθα ψογάϑ 
ββουϊὰ γαῖμοῦ οηὰ {Π6 ὈΥΘΥΟΙΒ γεΓβ6: “Π6 
τρδ πὶ ἢάνθ. Ὀδοη Τσοτηπι6α υηΐο Πότ 
ἤοπὶ ἴῃς Ὀορσίηπίης. ὙΒΕῺ 588|4}} ἴἰ,᾽ ἄς. 
ΎΒοΙΟ 18 Π0 δυϊδβουυ ἔοτ “ Ἰοοῖκ," [6 1,41 
δοΐηρ Τωπο εἶδ, εἰς. 

48. ουεη.] Οομρ. 58. χχί. 9, “" Του 581 
τοᾶϊκο ἴΠ6πὶ 85 ἃ ΠΟΙῪ Οὐδ ἴῃ [ἢ 6 {{π|ὲ οὗἉ [Ὡ]η6 
δΏξεν," ἀῃὰ Μδ]. 1.1. ῆὲε δβουϊὰ πον 
ΡΕΙΒΔΡ5 υδὲ ἴε ποσὰ ““ἔυγηδοα." 
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ΠΡ. τ τὰ ὑσὶ δ ΞΡ ΒΝ, ἐν 
 ἠἠἜἘΞῸ ᾿ἘΠΠἔρ͵ΠῚ 

1. ΕΒΏΒΚΑΞΚ. ΙΝ. ΜΓ. [ν. 49---ὅ. 

Βεπ ἴῃς ἤλπιε νγὰϑ ρὸπε δὃὺ ἃ 
Ἰοοϊκεά, «δηά. Ὀεἢο]ά, {πΠ6 βιπιοῖκε τὸ- 
τηλιηθα 51|]}, 

49 Αἴεγ τὴϊβ {παῦε ρδϑϑε Ὁγ δ6- 
ἴοτε πιὲ ἃ ὙΨΆΪΟΙΓΥ οἷουά, Δπὰ βεηΐ 
ἄονγῃ τυςἢ τίη τυ ἃ ϑβἴογηι; δηά 
Ώδη (ἢ 8(ΟΥΙΩΥ͂ ΓΑ νγὼ8 ρδϑῖ, [6 
ἄτορβ γεπιδί πε 5311]}. 

5δο Ἴδη βαἰά με υπῖο πιὸ, (ὐοη- 
δίάεγ στὰ [ΠὨγ5861ξ; 48 ἴῃς γαίῃ 15 

᾿ ΤΟ 1Ώδῃ ἴῃς ἀτορϑ. αηὰ 48 (ἢε ἤτε 
8 στοδῖου (84πη τῆς διοκο ; δυῖΐῖ {πε 
ἄτορβ δῃά [ἢς βηπιοκε γεπγαίῃ Ὀεῃἰπά : 

Ο τ, νεδα- 80 ἴῃ6 ᾿αυδητ γ τρὶς ἰ8 ραβὲ ἀϊ4 
ΦΊΡΥ. 

ΕΟ σ, εσῖο 
«ἀαὶ! δεῖ 

Ό- 

δοσῖρι. 

ΤΏΟΓΕ εἐχοεαα. 
δι ὙἼΒδΩ 1 ργαγεά, δηά 8414, Μδγ 

Γ[Ἰῖνο. τὨϊηκεβὲ τῆου, ἀη:|] ἐπδς τἰπης ἡ 
οὗ 'ννδδῖ 588}} ἤάρρεη ἰῃ τμοβε ἀδγϑβὶ 

52 Ηε δηϑνειεὰ τη6. ἀπά 5414. 4.8 
ογ τῆε τοκοη8 ψδεγεοῦ δου δϑίκεβι 
τς, 1 ΤΩΔΥ [6]] [πες οὗ τΠδπὶ ἴῃ ρατῖ : 
Ὀυῖ 48 τουςπίπρ (ᾺΥ 116, 1 δηὶ ποῖ 
ϑεηΐ ἴὸ 58εν ἴῃδα; ἔογ 1 ἀο ποῖ 
Κηονν ἰϊ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΚΓ. 
Ι ἐξ ον» λφὴ οἱ ϑυᾷ δορεὺ ἐν θαοῤῷ 232 Πἰξαιξελ 

«οἦγ Οσα, ελοοεῖνρ᾽ ὄμξ ομδ ῥεοῤίΖ, οἑά εατὲ 
᾿ς ζεσε οὔ, 30 “1721: ἰαπσλί, ἐλαΐ Οοα᾽ς γραρο 

ριϑρεῖς αγόέ πἩροσαγολαδίς, 46 από ἐλαξ Οοά 
εἰρείλ πο αἰ αὐ ο» εξ. 

ΕΝΕΚΑΚΤΗΕΙΕ55. 25 οοποογη- 
ἴῃρ ἴῆς τοίδηβ, ῬεΠο]4, τἢ6 

ἀλγ8 8}|4}1 Ἴοοΐηβθ, παι ΠῸὺ ψΒΙΟἢ 
ἄνν αὶ] ἀροη δαττῃ ᾿58}4}} θς τδίζεπ ἴῃ ἃ "0, ἐλ 
στεδλὲ Ὠππηδοῖ, ἀπά τῆς ὙΓΑΥ οὗὨἩ {γΓυτἢ οὗλα σα 
5811 δῈ μἰδάεη, δὰ τῆς ἰλπὰ 8841} Βε ον 
Ὀάγγθη οὗ (Δ. 

2 Βυϊῖ “ἰπΙ4 0 ΠΥ 8.81} δα ἱπογεδβεά “ Μαῖε. 219. 
Αδονς ἔδδῖ ννῃϊοἢ ποὺ ποι 8εεϑέ, οὐ ὖ 
ταῦ ἴοι μαϑὶ ἢεαγά Ἰοηρ ἅρο. 

4 Απά τε ἰδηά, [δι τποὺ 8εεβῖ τον, κἀδέ 
ποῦν ἴο πᾶνε τοοῖ, 8ῃαὶς (ποὺ 8ες μένας 
νγλϑῖεα βιιἀἀςη]γ. 5ῈΠΈΡΙΝ 

4 Βυῖ τε πιοβὲ ΗΠ ργδης ἔδεε 
ἴο ᾿ἷνε, του. 8141} 866 δίϊεσγ τῆς {πιστά 
ἀγαπιρεῖ παῖ (ἂς βιη 8[12}} 5 Δ 6 η]}Ὁ 
8ῃ1π6 ἀρδίῃ ἴῃ ἴῃς ηἰρῃί, ἀπά τς 
τηοου ἴῆγιςε ἰῃ τῆς ἀν: 

ς Απά ]οοά ἐμαἢ ἄτορ ουξ οὗ 
ὑνοοά, δηά τὴς ϑβἴοηβ 8}4}1 οἷνε ἢ 18 
γνοῖοςς, δηά τὰς ρεορὶς 8141] ὃς 
«του δ] εἀ : 

6 Απά ἐἜνεη ἢς 588|41] γυϊς, τ ΒοηΣ 
{8 6γ ἸΙοοῖκ ποῖ ἔογ ἴῃδὲ ἀνγε]} προη τὰς 
ολύῖῃ, δηὰ (ἢε ἔον"]β 8314}} ἕακε τἈεὶγ 
βίρῃς δυγᾶγ τορεῖδεγ: 

'δΟ. 44 »ιογὸ ἐχεεεά.) Ἐαῖμοσ, “' δίῃ οχ- 
ςοοάοά,) ὝὍΤἈῖ5 εἶδλυϑεὲ 5ῃποιϊὰ ρῥγοοθάθ [ἢθ 
οπδ δοίογοε 1, 85 ἴῃ ἴῃ δῆσον Νοεγδίοη. 

51. ον" «υδαξ.1ὺ Τῆς τηλγρίηδὶ τοδάϊηρ, “' ΟΣ 
“10, 15 [6 δεβῖ δυρροτίοδ, ὍΤἢδ 5686 ἷ5: 
“ἐγ, 161 δὰ ποῖ ἴθ δἰῖνθ, γῆο νν}}} "6 δοὶ " 

ΓΠΗΑΡΤΈΕΚΝ ΜΓ. 
1. “6411 δὲ ἐσζεηπ ἐπ ὦ σγεαὶ πιρμδοῦ.}] "ΓᾺΪ5 

158 ὨΟΐῖ ΥΕΤῪ ᾿π[6}}1κ10]6. ΓΟ ΝΌΪΣ. 45 αῤῥγεέ- 
ἀδηΐμγ ἐπ ει τεμἶἱο. ΜΟΙκτηδΥ, ζοϊ]ονγοὰ 

Ὁγ ΡτΐΖβοδε, σγουϊὰ σεδὰ ἐπσέπσ Ξε ἀνοίᾳ, 
“ἐ 5ῃ4}} Ὀ6 ἔουπᾷ ἰη στεαξ ἔοΟ] 158} η655,;) Βυΐ τἴ 
5 ἀἰδῆσυξ ἰο Ὀοὶιενα (Ππδΐ ΔΗΥ͂ ΓΔ βἰδίου 
νου υ86 δυο ἃ ννοτὰ 45 ὠρωμεησς. Υ͂. ἀδγ 
Ψ5 ἰῃζεηϊουβὶῦ Ἴοπ)εοίυγτεβ [πδὲ ἐς Οτϑεῖκ 
ννοσὰ υὐγιν ἠοτοι τηϊβίακοη ὉΓ φόρῳ, δηὰ {μα 
[ἴ 18, “' 5.2}} Ὀ6 ἔουῃὰ ἴῃ ρ»τεδὶ ἐὰν» ΤΕς 
Αγαϑίς βυρροσγίβ (ἢ)ἷ8. 

8. 2ο ῥαυε γοοὶ.)] [1 18 ποῖ ΘΑΞΥ ἴο 866 ὙΠ2ϊ 
δυρροσίοα [18 Ῥθγαβα ἴο [86 ΕἸ ρ] 158} 5409» 
ἰλῖογ, [86 Ψ υἶρ. πανὶης δἰ ΡΣ ἐγιβουῖίο υδηρσίο 
φμαρι πΗΩς ἱάδι γερπαγε, ες. Α5 ἴδε Ὀεβῖ 
Μ55..νασὺ Ὀεΐννοθη ἐγβξ ψ ὀλιθῳ Δηα ἀμοονβουιξῖο, 
ὙΟ ΤΔΥ τεηάογ: ““δηά [Π6 ἰληά {παῖ (που 
Ὧονν 8θοξὲ ἴο Ὀθᾶῦ συ], 5041] θ6 ἀἰδογάογεά 
[|| “ νἱἢ ἀϊδογάετοα βίερ ἢ, ἀπὰ [ΠῸῪ 58}}8]} 
866 ἴἴ νναϑίοα. ΨΜΈῈ 115 [6 Αγαδὶς ἄρύθοβϑ. 

4. αἤεν δὲ ἐδίγὦ Ἰγσισηρε ῬοΥ ἱωδαηε οὗ 
186 Νυϊς. ΗΙΡεηξ σοη]εςξυγο8 ξωγδαίαν; δηὰ 
ΒΒΌΓηΙηρ (Πδῖ πο νγχᾶβ δὴ ατγίϊεἰς ἴῃ [πὸ 
Οτθοκ, νυ οῖ ψου]ὰ πᾶνε πὸ οδαυϊναϊεηξ ἰῃ 

ἱ "τ τεβίοσεβ ἀνὰ ἴεχὶ {δι Ἰπῶς 
ὄψει τὴν ν τρίτην θορυβουμένην. “ΤΠ6 
Δ; ἐφ τε βάν α τενα γόμ14 Ὀ6 (6 ἔουστα 
Κιίηγάοιη οὗ 4ῃΐε!, τείεστεὰ ἴο δεῖονν ἰῃ 
ΧΙ, τσ. Βυΐξ τΠ1|8 5εοτ8 ἔαγ-ξεϊοβοά. Το 
ΑΥ̓δδϊς 8ὰ5 ἃ 5: Πρ] σ σεδαϊηρ : “που 586} 
δῇἰεγυνασὰβ 866 {8686 [ἔχθεα 5:78; ἐσ, (δῖ 
οὗ [6 βδυῃ δηὰ στηοοη, ἴῃς δἱοοά, δηἀ ἴθ 
δῖοῃς. 

δε «΄΄Ὁὦ ἩΠἸσοηβοΪ ἃ 845 οο]]οοίεὦ ἃ 
56 1165 οὗ ρδγδὶ]οὶ 5'ρῃβ ἔγοτη δροςσυρθδὶ δηὰ 
οἴδεῦ υτηρβ. [ἢ ἴῃς “ Αϑβοθηβίοη οὗ [ϑδίδῃ᾽ 
((ν. 5) νψγὲ ἴδγα : “δηά δῖ 5 γοῖος ἴῃς ϑδυῃ 
8.18}} τίϑε ΟΥ̓ ηἰριιῖ, δηὰ 6 Μ|111] ολυ86 ἴδ 
ΙΏΟΟΣ ἴο ἄρρϑᾶγ δἱ Ὡοοῃάδυῃ." Βοοά τς κ- 
᾿ς ἀονῃ ἔγοτῃ ἴπΠ6 οὔο85 ΜΜῺ5 ἃ βίρῃ δἀάοὰ 
ἴο ἴδ δοοουηξ οὗ [Ὡς Οτυοϊβχίοη πῃ Μαγκ χνυ. 
323-17. ΤΕ βίοηθ οὐγίηρ οὐ 15 Δ Π}]}1ΔΥ ἴο 
58 ἔγτγοπὶ Ηδὃ. 13, 12: [ὑκ6 χίχ. 4.0. ΕοὸΥ ἃ 
Βυρροϑθϑεὰ σεοΐεγεπος ἴῃ Βαγηδῦς Ἐρ.) δες. ἴδε 
[ηἰτοά. ᾿. 72. 

Θ. δὲ “ῥα]] γεἶ..1 (οηϊεοίυγεά ὈΥ̓͂ ϑοτηε ἴο 
τοῖο ἴο Οεοἰδνίδη; ὈΥ οἴδεῖβ ἴο Ηογοὰ [86 
Οτοδί. 



ΕΟ τ, δὲ δ. α 
γφείφαϊ. 

ν. γ-19.] 

 Απά τς ϑοάοιλ 8} 864 53}4]] 
ολβῖ οιἽ ββῇ, δηά τδκε ἃ ποῖβε ἰη τῆς 
εἰρη, τ] οἢ τλῆ πᾶνε ποῖ Κποῦχῃ : 
δυῖ {ΠΩ 8|4}} 411 ἤδᾶγ τἢ6 νοΐος 
τπεγεοῦ, 

8 ἼΒεῖα 3021} ΒῈ 4 Ἴςοπξιϑίοπ αἶβὸ 
ἱῃ ΤΛΔΠΥ ρῥΐδοαβ, ἀπά τΠ6 ἤγα 5841} θὲ 
οἵ ᾿ἰβεηῖ ουξδεΆελραίπ, δηὰ τἢς τ]ὰ 
νιελϑίῖβ 8302} σῇδηρε {πεῖς ρίδοςβ, δηά 
ΤΑΘΠΒΙΓΙΟΙΒ ἡνοπθη 80|4}} Ὀσίπρ ἔσῃ 
τη βία : : 

9 Απά 8]: νγδῖεγβ 5Π4}} ὃς ἰουηά 
ἷῃ ([Π6 ϑχεεῖ, δπὰ 411] ἔπη άβ 5}4]] 
ἀαβίσοΥυ οὔδ δῃοῖπογ; ἴδῃ 584]}} ττῖ 
ἢ46 11861{, δῃηά υἱπάετϑιδηάϊηρ τ ἢ- 
ἄτανν ἰ1561{ Ἰηῖο ἢΪ8 βεογεῖ σμαπῖθετ, 

10 Απά 5841] δ6 βοιιρῇῆς οὗἁ πηᾶῃγ, 
Δη4 γεῖ ποῖ δ6 ἔουπά : [Βδῃ 58}42]] 
ὉΠΓΡ δου η 688 Δηἀ ἱποοη  ΠΘΠΟΥ ὃς 
Πλ.]}Ρ]16 ἃ ἀροη εαγίῆ. 

11 Οε ἰΔηά «ἷβο 5141] δεῖς δῃοίμοσ, 
Δ 54Υ, 5 ΠΙρῃθουβπ688 τπδῖ πγάκοῖῃ 
ἃ τηλη τἱρῃίεουβ ροπα τὨγοιρὮ πες 
Απά [1ἴ 58}} ὁβ8γ, Νο. 

12 Δὲ τῆς 8δπὶς εἰπὶς 341} πηθῃ 
Πορο, δι ποιῃίηρ οδίλίη : [Π6Ὺ 5884|} 
ἰλδουγ, δυῖ Π6ΙΓ ννᾶγ8 58} ποῖ 
ΡΓΟΒρΟΓ. 

1. ΕΞΏΒ ΑΘ. ΜΡ. 

11 ΤῸ 8πενν ἴῃες ϑυςἢ τοΚοηβ 1 
Βανε ἰεανε; δηά [( του νὴ Ργὰν 
ἀραίη, ἀπά ὑγεαρ 48 πονν, δπὰ ἔλβι 
βενεπ ἀἄδυβ, τῃοι ϑ8ιδϊῖϊ ἤεὰγ γεῖ 
στδλῖογ [Πιηρ8. 

14. ΤΠεη 1 ννακεά, δηά δὴ εἐχ- 
ἴγοσης ἔδαγβιϊί πεϑ8 ψγεης τῆγουρῃ 4]]} 
ΤΑΥ͂ Ὀοάγ, ἀπά πιΥ͂ τηἰμὰ νγδϑ (γοι δ] 6ά, 
80 [ἢδῖ [τ ἐδ πίςα, 

Ις ὅο [86 δηρεὶ τδῖ νγᾶ8 ζοπιβ ἴο 
ΚΑ} νυ πα ἢε]4 τε, οοτηίοτγίεά της. 
Δπά εἴ πιὸ ὕρΡ Ὁροπ ΠΥ ἔεεῖ. 

1Ι6 Απά ἰπ (δε 8εοοπά πηἰρῃς ἴξ 
σαπιε ἴο ρ438, [ῃδῖ ϑδδίῃϊ}ὶ τ[ῃς οᾶρ- 
ἰαὶῃ οὗ τε ρεορὶς Ἴδη τπίο π|6. 
βάγίηρ, οτα μαϑῖ που Ὀδεη ὃ ἀπά 
ΤῊΣ 18 ΤΥ σουηΐοηδηςα 80 πὰ δὴ 

17 Κπονζεβὲ ἴπου ποῖ (παῖ [βγδαὶ 
18 ςοπχηχίτεεἀά υπῖο ἴΒες ἴῃ (ἢ6 ἰληά 
οὔ {πεῖν σαρείν!ν ἡ 

ι8 ὕρ τεη, δηά εδὲ δγεδά, δηά 
ἔογβαϊζα 8 ποῖ, 48 [6 βῃιερῃεγά δῖ 
Ιεανεῖν 18 ἤοςκ ἰῃ τς Παηάϑβ οὗἉ Ἄγε] 
ΟἾν 8. 

19 ΤΉ Θη 844 1 υπίο ΐπι, ὁ [ὮΥ 
ὙγΑγ8 ἔτοπι τὯς6, Δπά Ἴςοπια ποῖ πίρῃ 
6. Απά Βε βΒελγά ψμδῖ [8ϊ4, δῃά 
νγεηΐ ἔτοπὶ ΠΊ6. 

7. δοδοηήμὁ 4.4.1] ΤΠῃδ πάη οἵ Ποδά 
868, ΒΙΟἾ 716 ΘΟΓΏΊΤΠΟΏΪΥ ΘΠΊΡΙΟΥ, 158 ποῖ ἔξουπὰ 
ἴη ἴῃς ΒΙ0]16.ἁ. ὙΠδ οομμηοη δθεϊϊοῦ τΠδὲ ἤ5ἢ 
ςου]ὰ ποῖ ᾿ϊνα ἴῃ 1138 νγαῖεῖβ πὰ 5 Ἴχργεβϑίοῃ ἴῃ 
Ἐζεκ. χῖν, ο, δηὰ 'ἴπ 4 ραββᾶρὸ οὗ Ϊθσοπὶθ 
αὐυοίεα ὉΥ νογάβνοσγία (ἐπ 1ος.). Τὰς ἰπι- 
Ρτεββίοῃ ἷβ ἢοΐ φυϊίε ᾿υϑε θὰ ὉΥ ἔλοίδ. 

αηπδ »ιαξε α ποῖσε ἐπ ἐδὲ πίσ δι. ΒΥ ἃ εἰταρὶς 
Ἄοἤδηρο οἵ ποείω ἴο ποείμια ΝΟΙΪΚτηδτ πτου]ὰ τοδὰ 
“δηά [Π6 ΟὟ] 584}} υἱίον 118 οτγν." Βυΐ (Βοτὸ 
σου ]ὰ θῈ ποίῃίηρ ροσγίεπίοιιβ ἴῃ παῖ. Α. ἐς 
Ουϊδοβια (ᾳυοϊεὰ Ὀγ ΗΠ ροη 6] 4) δηυπιο- 
ταῖθβ υδύίουβ ρογίεηϊβ, ϑιςἢ 45 ἴῃοϑα ΠΕΙ8 
τηοητοηοά, τοοογάθα ἴο πᾶν θοῦ οὐδοσυθά 
Ὀεΐοτε ἴῃς Βῖ!ς οἵ Αςἴυμι ἴῃ Β.Ο. 31. 

8. 2δε ἥγε, "..}1 ἘἈδίδμογ, “ δηὰ ὅγε 5841} 
οὗ ὕγεὰκ ουϊ, ὙὍὙμὲ ποζὰ ἴω τς 1, αἰίη 
δου ΡΥΟΌΔΌΪΥ δὲ δηάήδίμσ, ποῖ γορι δ ίε". 
ΤΒεῈ Αταδῖς βυρροσίβ (18: “πηὰ ἀϊο 68 
δυο ψὶγὰ Ἰοβροίδϑβϑθη." ϑυςἢ δὴ οὐΐογοαῖς 
οὗ ἤτο ἴῃ Ἀοπε ἰ8 τοϊαϊθαὰ ἴῃ Ὁ ΐοῃ (δββίιιβ ἴο 
δᾶνςε οσουγτοά 1υδὲ θοΐογο [Π6 Βα οὗ Αςξίυση. 

9. «υὐ.1 7.4. Κπον]εάρο. 

11, δαὶ »παζε! δ. ὙΠΟ ϑ6η86 ββουϊὰ ροῖ- 
μᾶρβ γαΐμβεν δὲ: “828 σἰῃϊδουβηθβδ ραβϑβθά 

[χοῦ [86 6, ΟΥ οὔς ἴπαξ ἀοοίι τἰρμίθουϑ» 
685} ἘὸῸγ (ἢς (δουρί, ΘΟΙΏΡ. ΑΠπιοΒ Υἱ. 1ο. 

18. “τυ ἀα ἢ ἴῃ ἴῃς “ΑΡοΟΔΙγρϑίβ 
Βατυςδι᾽ (εἄ. ΕΥ Ζϑοῖο, Ρ. 662), ψὲ δηάὰ ἃ 
ΒΙΠ]ΔΓ Ῥαββᾶαρθ: “ νδάβ ἱρίτυσ εἴ βδηςσῆσαγε 
βερίεπι αἀἰοῦυβ, πραις οὐδ8 ρᾶπεπὶ, Ὠδαὺθ 
δἰραο δαυάτῃ, πεαυς ᾿Ἰοαιιαγ8 δἱϊουὶ. Ὑδ6 
ΓΕΘΟΙ δος ἰῃἢ ΤΊΔΩΥ Ροϊηῖ5Β δεΐϊννοοῃ [Πδῖὶ 
Βοοῖ δηὰ 2 Εϑάγδ 15 ἰγδοβὰ Υ͂ 1Ἅδηρεῃ ἰῃ ἢ5 
)ὲ Αροοσδὶγρϑὶ Βδγυς! . . . (ομχηοπίδεο;, 
1867. 

ΘΕΟΟΝῸ ΝΊΒΙΟΝ (ςῆ. ν. 1.5---οἰ.. νἱ, 34). 

16. δαϊα!ῥίε!. ΤὨΪ5 18 (6 506] οὗ [Π6 
Ὠδθ ἰῃ (6 Μυϊργαῖθ. γι Ζϑομβα σοδάϑβ 
ῬΒΑΙεΙ, Οης οὗ [δῖ πᾶπὶὸ 8 ἑουπὰ ἴῃ 
2 ϑδί. 11, 15 ((δ6 Βυβθδηά οὗ ΜΙςοΝ41), οδ]οὰ 
ἴῃ 1 88π). χχυ. 44 Ῥῃα!. Βιυῖ 45 84] μοὶ, 
ΟΥ 56 81{|6], ἴπ6 ἐδίδου οὐ ὑποῖς οὗ ΕΖγὰ 
(Ε2. 11. .2; 1 Ἑἢγ. 1]. 19), νγᾶ8 ἴῃς μερὰ οὗ 
[πε {τῖδο οὗ Τυάδιῃ δἵ ([8Ὲὲ σεΐυσῃ ἴτοσι (ἢ 
Οαρί νι, ἴπεγα βεεὴβϑ ὯῸ ΙΓοάϑοη ἔορ ἀϊ5- 
ἘΠ βέν [δα Ὠδτὴδ 85 ἰΐ σΟΙΏΠΊΟΏΪΥ διδη 8. 

10. πἰσὸ πε Αἴεν [}15 15 δάδεὰα ἴῃ (δε 
δεοὶ Μϑ85., φως α ἀϊεδως (41. αὐ ἀϊε4) “υἱϊ. εἰ 
ἕωνπε ὑεηΐσε σά 16 τῷ “ἴογ ϑεύθῃ ἀδγβ, δηά 
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11. ΕΡΒΚΑΘ. ν. 

20 Απά 90 ἴ [μϑίεά βενθὴ ἀλΥ8, 
τιουΓηΐηρ; ΔΠ4 ννεερίηρ, κς 48 ἴτε] 
τἢς δληρεὶ σοπηπδηεά της. 

21 ΔΑπά δίϊεγ βενθῆ (878 80 ἰζ νγᾶ8, 
(δε τη6 (πουρῃῖβ οὗ τῇ} ἤεδαγὲ ὑγοῦα 
ΨΟΙῪ ρτίθνοιυϑ ᾿ηΐο π16 ἀρδίη, 

22 Απά ΠΥ δ8οι] τεοονεγοά τἢ6 
βρὶπε οὗ υπάειβίδηάίηρ, ἀπά 1 θέρη 
ἴο [21 τί τῃς πιοϑῖ Πρ ΔρΡΆΪη, 

23 Απά 5414, Ὁ [,οτά τῇδε Ὀδαγεβί 
τυ]ς, οὗἁ ἐνεῖγ νοοά οὗἁἩ τἢς δλγ, δηά 
οὗ 11] τἰῃς ἔγεθβ τποεοῦ, που δαβῖ 
Τδοβοη (ἢ66 ΟΠ6 ΟΠΪΥ ν]Π6 : 

24. Αῃά οἵ 14}]1] Ἰλῃηἀ8 οὗ ἴῃς γγῃο]ε 
σνοῦἹά ἔθου Πλ8ὲ σμοβεη [Π66 οδα ρἱῖ: 
ἘΠ οὗ 411] τὲ βονεῖβ (πεγοοῦ οὴς 

δὴ Δηά οὗ 111] τῆς ἀερί8 οὗ τῇς 
862 ἴδοι. Παϑὲ ἢ]|1εἀ τπε6 οἠς τίνεζ : 
Δη4 οὗ 41] θυ ]άἀεἀ οἰείε8. του ἢδϑῖ 
ΒΑ] οννεά δίοη υπίο {Πγϑε]: 

26 Απά οἵ 41] (δες ον" β τπδὶ ἃΓ6 
Ἄογελίεἀ τοὺ παβὲ παπιεά (ἤθε ομβ 
ἄονε : δηά οὗ 11] ἴπε οδίι]ς τῆδι ἂγὲ 
πιδὰς τοι Ποῖ ῥγονϊἀβὰ [ἢε6 οἷς 
ΒΠ66Ρ: 

27 Απά διιοηρ 811 (6 τι τυ 468 
οὗ ρεορΐίς δου παβὲ ροζίζεη ἴπες οἠ6 

[ν. 2ο--- 34. 

ΡΘΟρἱΪςε : δά υπῖο {ἢ΄]8 ρεορίε, ψβοπὶ 
ἴδοι Ἰονεάϑξε, του ρανεβῖ ἃ ἰδνν {παῖ 
8 ἀρρίονεά οἔ ]}. 

28 Απά πον, Ο [οτά, ὮῪ Βαβῖ 
του ρίνδη [185 οη6 Ρδορὶβα ονθσ ὑπῖο 
ΤΏΔΩΥ ἢ δηά 'προῃ ἴῃς οἠδ τοοῖ ἢιϑξ 1 Οσ, σοιν. 
ἴοι ργεραγεά οἴπεῖβ, δηά ΨἘΥ ἢδδὶ 
του βολῖτογοα ΤΥ ΟἿΪΥ ομς ρβορὶς 
Διοηρ τηΔηγ 

29 Απά {πε νος ἀϊά ρ δἰ Πϑ8Υ͂ 
ΤῊ ργομηῖβ6β, 4η4 δεϊενεά ποῖ τ 
ςονοηδηῖβ, πᾶνε ττοάδάξῃ τἢδπὶ ἀονη. 

40 [ἔτδου ἀϊάϑί 80 πιο μαῖα τῇ 
Ρεορὶε, γεῖ 8βουϊάεϑὲ ἴδου ἜΝ 
(πεῖ τυ τῃ τΐπα ονγη ἢδηάϑ. ; 

11 Νον ἤδη 1 δά βϑροκδϑῃ {Π 686 
τγογάβ, [Π6 δηρεὶ δι σάπια ἴο της [ῃ6 
Ὠἰρῃς δίογς νγᾶβ ϑδηϊ υπῖἴο τη6. 
᾽ Απὰ 584]14 υηΐο της, Ἠεᾶγ πιο, 

δηὰ 1 ν1}} ἰπβῖστυςε τἢ66 ; Πολγκεη ἴο 
τῆς τῆϊηρ (δὲ 1 88γ, ἀπά 1 5}4]] {ε]} 
[Π6ς ΠΟΤΕ. 

4 Απά [ Σ58114, ϑρεαῖϊς οἱ, [ὩΥ 
Ιοτά, ΤΏ εη 8δ4 πα υπΐο πε, Του 
ΑΙ β8οῖα του] θὰ ἰῃ τη ἔογ ἴ5γδς]}}8 
βαΐκα : ὅ]ονοβὲ ἴδοι [πλΐ ρεορὶς Ὀεζιοσ ὃ εἰ. 8. 47. 
(ἢλη ἢε τπδῖ πιδάς τπεῖ καὶ 

24. ΑΠ41 ιἰά, Νο, Ινοτά : δυῖ οὗ 

1δδη 5η411 ἴοι! οοπο ηΐο τη6. ὙΠΟ Ασαῦὶς 
ἔυγίδον δ ἀ5, " δηὰ 1 ν1}} βρεὰκ σι (Πες.ἢ 

24. }᾽..}1 1.αἴ. ὥουεαγ!. Α5 ἴΠ6 τείεσεηςθ 
19 ἴο [Π6 Ἰλῃά οὗἁ Ρ4] ει, ΞΟΠΊ6 ΠΟΤῈ βΈΠΟΓΩΙ 
ἴεπη 8 ννδηϊεα. ἴδῃ ἀεγ Ν]15 [δίῃ κα {παῖ 
ἀγρὸν ΤΑΔΥῪ Ὦδνε ὈΘΟῺ τηϊδίδκοη ἈὉΥ̓͂ [πε [,Αἰίη 
ἘΓΔΗΒΙΔίΟΥ ἔοὼγ τάφρον. ΤῊ Ϊ8 15 ξυρρογίδά Ὀ΄ 
186 Νίιοδη Ασαῦις, δοοογάϊης ἴο ΟἸ]ἀοτηο 8- 
[ΓΒ υογϑβίοῃ :---" οχ οἱηηΐθι5 τοροηϊθυβ τὸ- 
εἰοηθη υὑπᾶη." [Ὁ Ενναϊἀβ τογϑίοη οὗ 16 
Αγδῦδὶς Ὀε οοττεοΐ (εἶπε Ἵοηππε Ξ- ἃ τ γεβῃϊηρ- 
βοοῦ), χὰ της δυρροβε παῖ ὅλων ταί μοῦ 
[δὴ ἀγρὸν νγὰ8 ἴῃ ΟΥΙρΙηΔ4] τεδάϊηρ. 

οὔ ἢν. [τ 15 ποιςοδῦϊο παῖ, ΔΙ Ππουρἢ 
[6 τοϑα 15 80 ΠΙΡΉΪ ῥγίζεὰ ἴῃ [ἴῃς Εδϑί, ἴὲ 18 
ΤΆΓΟΪΥ τηεηΠοηρά ἰη ἴς ΟἹὰ Τεκίδηγοηΐ, δηὰ 
ΠΘΥΟΣ ἰη ἴῃς Νανν. [ἢ Οδηίίοθϑ 1, τ, “1 πὶ 
[Πς τοϑὲ οὗ ϑβδάσζοῃ, δηὰ [Π6 {ΠΥ οὗἉ (πε νδ]16γ5,᾽ 
δῃὰ ἰῃ 58. Χχχυ. 1, 16 ἀσϑογῖ 514}. .. 
ὈΪοβϑοῦὰ 85 [6 τοβϑ," [ἢ6 πδηγχε οσουγ8, δπὰ ἴῃ 
ὯΟῸ ΟἴΠΟΙ Ῥδββαρθ; δηά δύθὴ (πεοῖὰ ἰΐ 18 ΥΘΙῪ 
ἀουδε ταὶ ἤοντεῦ 15 πιορδηῖϊ. ὙΠῸ “ΤΟΒ6 
Ρἷδης ἴῃ [ογίομο᾿ 18 τηρπιϊοησα ἴῃ ΕςοἾυ5. 
χχῖγ. 14. Οη [Π6 οἴμοσ Ὠδηΐ, (δε ΠΥ (τ Βδῖ- 
ἜΥῸσ ἤονγοσ τ ΤΩΔῪ ἤᾶνα Ὀ66Ώ) 18 οἴξδῃ ϑροίκεῃ 
οὗ στ Πορουτγ, 85 ἰῃ Μαῖί. νἱ. 28. Ῥθγθδρϑ 

(δηΐ. 'ϊ. 2 δηά Ηοξ. χῖν. ς νσουϊὰ Ὀεϑιὶ 111ι15- 
[δίς [ἢ ἰοχῖ, 

45. οπε γέυεγ] 48 ϑίοη 15 πηδάς [6 σθηϊΓ6 
ΟΥ̓͂ ἰηἴεγοϑῖ, ἴἃ ψουϊὰ ϑεεῖὰ (μα ψὸ πιυϑῖ 
ἰηίογρτγεὶ (5, τὰ ΗΠ γεηξ, οὗ [δες τγοοῖκ 
Κεάγοη. 

4Θ. ἀουε.} 
Ἰχχῖν. 19. 

“ὁεοβ. 8. ἰχχῖχ, 11; ΙΧχχ, ἱ.Ἅ 

28. ὠβοη 1δὲ ομὲ γοοἹ.] Ὑπὸ Ψυΐρ. Βᾶ5 δὲ 
2γωραγαςίδ σωῥεν ἱπᾶν γαάίοοηε αἰδαι; ἴλς Ὀαβῖ 
Μ9595. ἴγᾶπβροβο ἴδ ογάεσ ἴο ὡπᾶρε γαδ. “ωρεΓ 

οιρ. ἀδηΐῖ, ἱ3. 14: Ρα. 

αἷδα:. ἔπε αβϑυσηθ, νυν Ν οἰ ἰκπιαγ, (μαϊ (Πα 
Οτεεῖὶς ἡτέμασας ν᾽858 ΤηϊϑίΑ ΚοΏ ἔογ ἡτοίμασας, 
[ἢ βθῆϑε Ὑ11}1 06 οἶδα: “ δηά ΜΕΥ (δου 
ἀϊδῃοηουχοά οὔδ τοοῖ ἅδονὸ οἴου ᾽ ̓ 2.:. [ἢ 6 
εν βῃ τος δεγοπὰ ἴπε Οεπεβ. ὍΤΠΙ5 
νου ἄρτοο σἱὰ τ[πς Αγαῦδῖς: “ υηὰ νεγ- 
νναγῖβὶ ἀϊοθο οἷηο νΌΓΖοϊ το ῦγ 415 ἀἷθ δηάθγῃ.ἢ 

4Θ. “μά ἐδῶ, "7 ΒΕΠΒΙΥ (Ρ. 26 5.) 
ψουϊά τοβίοσα ἰῆς ἴοχὶ τδυ8: “δηά [Π6Ὺ 
νὨοἢ ἀϊά ΚΛ ΠΡ ΤΥ Ρτοπ ϑο5. πᾶσα τοάάδῃ 
ἄονη ἴπεπι (μα Ὀε]ενεὰ [ΠΥ Τσονεηδηΐβ. 

88. “δαὶ ορίε.} Ἀαῖδον, “δι (1,41. 
4122} ἦ.2. 5186]. 



ν. 35--43.} 

ΥΘΙῪ ρτιοῖ ἤᾶνα 1 ϑροίκεῃ: ἔὺὉγ πὶ 
Γαΐῃ8 Ρδΐη πιὸ ΘΥΕΙΥ ἤουγ, ψἘΠε 
ἰάθουγ ἴο σοπιργεμαηά τἢ6 ννΑΥ οὗ τῃε 
τηοβῖ Ηρ, δηά ἴο βεὲκ ουκ ρατὶ οὗ 
ἢΪ5 πάρπχεηῖ. 
᾿ς Απά δα 5214 υηΐϊο της, ἼΠοιι 

οςληϑῖ ποῖ. Αμά 1 8414, ΥΝ Πεγείογε, 
Ιοσα ὃ πυβεγευηῖο ννὰβ 1 Ὀογῃ τπεηὶ 
οὐἡἠἨ ΨΥ νγὰβ ποῖ ΠΥ ποῖ ἢ Γ᾿ 8 γο Ὁ 
τη ΤΥ ρτάνα, τῃλῖ 1 τιὶρῃϊ ποῖ ἢανε 
δεεῃ ἴπε {γανδὲὶ οὗ [αςοῦ, δῃηὰ τἢε 
νγεαγϑοης [Ο]] οὗ τῆς βἴοοΐκ οὗ 1βγδεὶ αὶ 

26 Απά ἢε 8414 ιηῖο της, Νυυιπιθεγ 
τὴς ἴῃς (Πίηρβ τῆλ γα ἠοῖ γαῖ σοηλε, 
ΑῖΠεΓ πιῈ τορϑίῃοῦ τἢ6 ἀγορβ τῃδῖ ἅγε 
ϑοδῖζαγεαά δὐυγοδά, τηλῖα πὶς ἴῆς ἤοννειβ 
στοοη δρδίη [Πδῖ γα τυ ογοά, 

47 Ορεη πιὸ ἴδς ρΐαςσεβ τ[Πδὲ γε 
οἰοβεά, ἀπά Ὀππρ πις ἔογῖῃ {πὰ νης 
(παῖ ἴῃ τῆεηλ ἅγα 8ἢιι ὑρ, 58ενν πὶὲ 
1[ὴ6 ἰχῶρα οὗ ἃ νοΐςε : ἂπά {δεη 1 
ν1}} ἐΡΆΡΕΝ ἴο ἴπες τῆς τὨϊηρ τδδῖ 
του ἰαδουγεβε ἴο ΚΠΟΥΨ. 

48 Απὰ 1 8.14, Ο [Ιμοτὰ δαὶ 
Ὀααγαϑῖ συΐθ,. γῆο ΠΙΔΥ Κηονν [656 

84. ραγ. Ἐίδον, “4 ραγί; 7 1.5. ἐυθῆ ἃ 
5ΤῺ4}} ρογϊίΐοῃ, Βιυῖ ἴ 5 Ροβϑῦ]6 (πὶ [Π6 
1,411 ΠΊΑΥ͂ ποῖ σίγα ἴπε 5εηβ6 οἵ ἴδ6 ογἱίηδὶ 
ΠΟΥΤΘΟΙγ. Ὑπὸ Αγαῦῖὶς δὰ5 “16 ἴτας ἢ 
(ἀε ϑρωγ), τ Ὡϊσἢ του] δ6 ΙΏΟΤΕ ἜΧργοϑϑῖνα. 

85. «υὖῦ «ὐα:ς ποὶ, ..1 Αἡ ἰηίογοβὲ δἵ- 
ἴδλοδοϑβ ἴο ἴ[δς βογῖ ρᾶϑϑᾶξε ἔσομι ἴμ656 νγνοσάβ 
ἴο ἴπε οπὰ οὗ ἴπΠπῸ νοῦβϑο, οὐηρ ἴο 118 ανϊην 
Ὀεεη ῥγοβεσνοὰ ἰῃ ἴΠ6 οτἱρίηαὶ Οσθοκ. [{ [5 
ἔουπὰ ἴῃ (Ἰεπηθη8 ΑἸεχδησγηι8 (΄ δίσγοσῃ. 1]. 
16, τοο), ἰηϊγοδιςοά ὈΥ ἴῃς τννογάὰβ Ἔσδρας ὁ 
προφήτης λέγει. 

86. 26 ἐῤίπρ.) ὙὍὙΠπὲ Αταδῖς ᾽485 “"ἴδ6 
ἀλγ5,7 δῃὰ νὴ ἀδσ Ὗ]15 τ] Κ8 (Πδῖ (18 νγᾶβ8 
(δε σεδάϊηρ ἰὴ ἴδ στεεῖ,. 

897. δὲ ῥίαεε..)3 ἘΔΙδοΥ, “Πα ΠΠΑΠΊθΟΓ8,7 
ΟΥ̓ ““δἴογοῃοιιϑοθβϑ," (ἢΠ6 8.πὸ ψογὰ 85 νγ5 
τοηάογοὰ “"βοοσγεῖ Ἵππον ἢ ἀὔονο, στ. 9. 
ΠξΊη ρἷδος οὗ “νη ᾿ἢ ψψὸ 4150 τεδὰ “ βρί γἴ5,᾽" 
ΟΥ ““8οιιΐβ (πνεύματα ΞΞ «ῥίγς, ποῖ ἥαίμς, 
45 ἴῃ [πε Ψυὶρ.), ἴῃ6 86η586 15 οἴδαγ: “" Ορϑθῆη 
[86 «εἰοθοά σμδιιθο 5 (οὗὨ {πὸ ἀεοα4), δηὰ Ὀτίης 
τὴς ἕοστῇῃ (πὸ 8015 [μα ἀγὸ βῃυξ ὕρ πη {Βεπλ.᾽ 
Βυΐ [ἴ ἰ56 ἀουδίδι} νοεῖ πνεύματα “ουϊάὰ 
θὲ υδοὰ [ἢ 5υςῇ 4 86η56, δΔηά Οἱ οπλοίϑίο 5 
τοηάοσίηρ οὗ [6 αϊίσδη Αγδῦϊς, “ “γίδω ἴῃ οἷβ 
18] .545,᾽ 56 6τη5 ἴο Ροϊηξ ἴο ΨΥΧΑΟ, ““50υ]5,᾿" 
845 ἴΠ6 οτἹρίηαὶ τοδάϊηρ, νγῃϊο ΒΒ [6 ἘΥδηβίδίου 
ταϊϑίοοκ ἔοσ ΦΥΛΑΚ (45 1 φῦλα) ΞΞ “ 10 ε8.ἢ 

“20ε.---- οί, 1. 
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τπίηρβ, Ὀὰς πε “ἴηλῖ Παῖμ ποῖ ἢἰβ “Ῥϑι, 5. 
ἀννε!ηρ σι ἢ πχθη ἡ 

29 Α8 ἴογ πε, 1 δηῖὶ τῆννγίβα : ΠΟΥ 
ΙΏΔΥ 1 τῆδῃ βρελῖς οὗ τἢε86 τῆϊηρβ 
ψνῃογοοῦ ἴῃου Δ5 κοβῖ τὴς ἡ 

40 ΤΠεη 544 ἢς ιἱπῖο της, [2|κ6 
48 ἴδοι! σδηβῖ ἀο ποης οὗ {πε86 τἈϊηρ8 
ταῖ 1 ἤανε βροκεη οἵ ὄνξῆ 80 οδηϑβῖ 
τῆου ποῖ Ηπάὰ ουκ ΏΥ ᾿υἀρπιεηῖ, οΟΥ 
ἴη τῆς εηά τῆς ἰονε τπαῖ 1 ἢανα ρτο- 
γηϊδοά αηΐο ΠΥ ρεορίε. 

41 Απά 1 5.]4, Βειοϊά, Ο 1,οτά, 
γεῖ δγῖ τῆου ηἱρὴ ὑπο ἴθι τῃδλὶ ὃς 
τεϑοσνεά {11 τῆς επά : δηά ννῆδῖ 5}2]]} 
1Π6Υ ἀο τῆδὲ ἢᾶνε Ὀεεπ Ὀείοτε πε, οὕ 
ΜῈ τῃλι Ὀ6 ποῖν, οἵ {ΠΕΥ μὲ 3}8]} 
σοπις δεσγ υϑὴ 

42 Απᾶ ἢς 5.14 υπῖο πι6. 1 ν]}} 
᾿ἸΚεη ΤΥ Ἰυάρτπηεης ὑπο ἃ τίηρ ; {{|Κε 
88 ἴΠ6ΓΕ 15 ΠΟ 8ἰδοίκῃςθββ οὗ τῆς ἰΔλϑῖ, 
Ἔνθ 80 ποῖα 18. Π0 ϑυν ης885 οὗ [ἢς 
Βτβῖ. 

43. 801 δηβυνεγεά δηά 5Ξαἰά, (᾿ουϊάεϑβι 
ἴοι ποῖ τηλῖα ἴποβε ἴΠδὲ ἢᾶνα Ὀδθη 
τηδάς, Δηά Ὀ6 πονν, ἀπά [Πδλῖ ἅτ [ὉΓ 

δε ἐνριαρ Γ᾽ α υοἱεο. Α οεἶαυθο ἰ8 Πα 
ἰπϑοσίθα ἴῃ [πΠ6 Οτίθηΐϊδὶ νογβϑιοηβ, ψΓ ΘΟΠΊῈ 
ἀϊβεγοηςς οὗ ροβίτἰἴοη δηὰ νγψοσαϊηρ ΞΞ “ δῃὰ 
5ῆενν τὴς (ἢ 6 ἱπίᾶρε οὗ ἴδεοθβ ψῃϊοἢ ἴδοι Πιαϑῖ 
ποῖ γεῖ 5εθη." Ηρηςε ἴδογο 158 ϑοης ργοῦθδᾶ- 
ὈΠΗΥ ἴῃ (Π6 οοηεεῖυγε οὗ δὴ ἀδὺ Ν]15, {μα 
186 ϑοηΐθησε. ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΪΥ Τδῃ: “ δηὰ ϑβἴονν τὴς 
[με ἱπιᾶρε οὗ ἔδλοεβ νιοὶ ἴδοι Βαϑὶ ποῖ γεῖ 
δ66η, Δη4 ]εῖ τὴς πρᾶν [ΠΟ ΙΓ νοϊςθ. 

4δε ἐδίηφ ἐδα!, Θ᾽ ..1 Ἐαΐμπεν, “τῆς ΙΔθΟῸΓ 
(ΟΣ βυβογιηρ) [πὲ ἴοι Δϑἰκοβῖ (ο 566." 

858. δὲὼξ δὲ, ..3. ὌὝΠΟ οἷοϑθα γοϑο λποδ 
οὗ τ ἰ5 ἴο Π δῃ. ἰϊ. 1 Βμουϊὰ 6 ποϊϊςρὰ. 

40. ον' ἐπ ἰδὲ "Δ Μυΐϊς. ἐπ ἥπε, Ὀυϊ ὈοΓΟΓ 
Μ55. πᾶνε ἐπ ἄμε τε “ἴῃς ἴονε ἴο {πε επηά." 
(ΟΠ ΘΓΒΟΙΥ “11}} [Π6 οηὰ ἢ ἴῃ (ἢὯ6 ἡσχΐὶ νεῦϑο 
βου] ΡγΟΌΔΟΪΥ ὃε “ ἴῃ {πὸ 6πάᾶ," [ποτὰ θοίηρς 
ποίηϊης ἴο Δῆβϑννεσ ἴο “δὲ σχεβοινθα." [{π 
“[Πο86 ΜἘῸ ᾿νε ἴῃ (ἢς οηά, οὐ Ἰδτοῦ ἀΔγ8. 

42. α γίπρ.) Οὐ," ἃ σόνῃ ᾽ (οογοηςὶ), Ὀὰζ 
511} ἢ [Π6 Ἰάφα οὗἉ ἃ εἴγοὶθ, 'ῃΏ πο ἴῃ όγα 
18 ΠοΙΙΒοΓ θορίΠηὶπρ ἢοΓ οηά, Ὀυϊ ννοτγο ὁ τἢ6 
ἤγϑξ 5|4}} ὈῈ ἰδαϑοῖ δπὰ (86 ἰαλϑὶ ἢγϑι." ΤῊΪ5 
Ρᾶβϑᾶρα 18 πο δ Ὁ}]6 85 θείης φυοίοά ὃγ 51, 
Αἰηῦσγοβο, "6 Ὀοπο Μοσίϊ5,᾽ ς. Χχ. : “" Μ|γδ- 
ὈΠῚΤΟΙ αἷΐ βου ρίιγσα, σοσο 8 6556 βίπΐΐοση 1} υπὶ 
ἠυάϊο!! ἀΐεπι, ἰπ υο 5δσυξ ἤθη πον 55: ΠἸΟΓΌΓΤΩ 
ταγ 25, δὶς ἢοπ ῥ ]Οσ τα γοϊος 28. 

Η 



1. ΕΘΏΚ.ΑΒΘ. ν. Υἱ. 

ἴο Θοπλα, δῖ οπςα ; ἴα (μοι τπιϊρῃϊοβῖ 
8ῆενν τῆγ Ἰπάρτηθηΐξ [Π6 βοοποῦὶ 

44 ἼΠεμ ἀπϑννεγεά ἢς 16. δπά 
8814, ΤῊ ογεδλίυγα τῇᾶὺ ποῖ ἢιᾶβῖθ 
αῦονα ἴΠς τηλίκοῦ ἢ ποι ΠΟΥ ΠΥ (ἢ 6 
νοῦ] ΠοΪά {πεῖ δὲ οπος τηδῖ 53}2|]} 
Ὀε οτελῖςά τΠετγείη. 

45 Απά 1 5414, 45 ἴδου διαβὶ βαἱά 
ππίο [ΠΥ βεγνδηῖ, τῆδλὲ του, ψΠΙΟἢ 
σἰνεβὲ 1Π{ὸὶἃ το 4]1, ἤαϑὲ ρίνθη ]1Π{6 δἵ 
οηςς ἴο (ἢς οτγεδῖυγε (δὶ δου διᾶβῖ 
στεδλῖεά, δηά ἴῃς ογδαΐιγε ὃᾶῦε 1: 
Ἔνθ 80 ἴτ πιῖρῃς ΠΟΥ 450 6 δγ [Πεπὶ 
(δὲ πον Ὀε ῥγεβϑεηΐ δῖ οῃςδ. 

46 Απά δε 544 υπῖο πε, Αϑδί {πε 
ννομ Ὁ οὗ ὑνοΐηδηῃ, Δπά ϑ84Υ τἰπῖο Ποτ, 
1 του Ὀπηρεβὲ ἔογῖῃ σι] άγεη, ΤΥ 
ἀοβὲ τποιὰ ἴτ ποῖ τορεοῖμογ, θαϊ οης 
Δίζεγ Ἀποῖδπογ ὶ ῥγαΥ ἤεσ (Πογείογε ἴο 
Ὀγίηρ; ἕοστῃ ἴδῃ σδ]άγθη δὲ οποα. 

47 Απὰά [ κ5ε14, 888. σςΔηποῖ : δυῖ 
ταυϑὶ ἀο 1 ὉΥ ἀϊδίδῃςς οἵὗἉ [[π16. 

48 Ἴδη 844 ἢε υπίο πιε, ἔνεπ 
80 πᾶνε [1 ρίνεη [ἢ6 νοῦ οὗ τῃ6 
δἌγἢ ἴο ἴἢοβϑς τῆαϊς Ὁ βοννῃ ἴῃ ἴξ ἴῃ 
(Ποῖ Γ {1Π168. 

49 Εογ Ππἶκκα 28 4 γουῃρ ΟΠ] πηδ 
ποῖ ὈΠηρ ἔοπτὰ τὰς τὨϊηρβ τΠδΐ Ὁς ὉπῈ, 
ἴο (δε ἀρεά, Ἔνθ 80 ἢδᾶνε 1 ἀϊβροβθ 
(ἢς ννογ]ὰ νος 1 οτγεδῖεα, 

50 Απάϊ κδϑεκεά, δηά αἱά, υλοὶ 
ἴδου ἢαβὲ ΠΟῪ ρίνθη π|6 ἴῃ ὉΨΑΥ, 

[ν. 44---Ἰ. 

τὴς ἴῆδξ 8ῃῆ6 15 γοιηρ, ἀγαυγεῖ πον 
ΠΡ πὑπῖο Δρ8. 

δι Ηε δηβϑιψεγεά της, λπὰ εαἱά, Αϑκ 
ἃ Μψοιδη [δὲ Ὀεάδγεῖῃ ςΤἢΠ]άγεη, δηά 
806 5}2}} 161] τἢ ες. 

52 ΑΥ͂ υπῖο πεῖ, Ν Βεγείογε ἅτε 
ποῖ [Π6Υ ννοηι ἴῃοι ἢλβῖ πον Ὀτουρῃς 
ἔοσιἢ ᾿Κε τποβα τπδῖ χεγε δείογε, Ὀυῖ 
ἰε58 οὗ βιδίιιγε ἢ 

53 Απά 886 8411] δῆϑνγεσ ἴδε, 
ἼΠΕΥ τπδῖ θ6 θόγῃ ἴῃ [6 βἴγεηρτῃ οὗ 
γουτῃ ἂῖα οὗ ομβ ἔλβδξίοῃ, δηᾶὰ {ΠΥ 
(ἢδξ ἂῖθὲ θογῃ ἴῃ ἴῃς τἰπιεὲ οἵ 866, 
ψγΒεϑη τ νγοπὴῦ {21εἰ ἀγα οἱ εγννίβα. 

54. Οοῃβίάεγ τδου {τπεγείογε 50, 
δον ([ἢδῖ γε δε 1658 οἵ βίδίυγε τἤδη 
ἘΠοβ56 τῇδ σγεγα δείοσγε γουι. 

5ς Αῃά 80 ἅγε {Π6Ὺ [δῖ σοπα δίζεγ 
γου [685 [Ώδη γα, 88 ἴῃς ογθδίιγεβ ἡΨΒ]Οἢ 
ΠΟΥ δερίηῃ ἴο 6 οἷά, δληά ἤἢᾶνε ραβϑϑεά 
ΟΥ̓ ΘΓ [ἢ 5[γαηρίῇῃ οὗ γοιῇῃ. 

456 ΤΠ εη 5414 ἴ, Γ,οτγά, 1 Ὀεβεθοῖ 
1πεε, [ΕἼ πᾶνε ἐουπά ἔλνους ἰπ ΠΥ 
ϑρηῖ, βδῆενγ ΤΥ βογνδῆξς ὈΥ θοαὶ 
(δου νἱβιζαϑὲ [ΠΥ ογεδίωγα. 

ΓΟΗΑΡΤῈΕ ΓΥἹ. 
1 Οοά: μιν ἐς εἰεγαί. ὃ 7ἀε μεχέ τοογά 
σα » λὲς ἐνιπιεά,αίεγ. τι λαξ 
σλαΐ 7αἦ ομἐ αὐ δὲ ασ. 4Ἃ1 472 ἐς ῥγορεέρεαῖ 
0786 ἐμοτοίκασε, 38 απαᾶ γεαξορσίλ τῇ ἐλέ 
«σογᾷς οΥ ἦε «γ,εαΐίονι, 57 αμπαΐ εογεῥίαέμ σία 
Ζλαέ ἑλῶν συνε πο 2αγέ ἐρρξ ἐΔε τυογ]α 707 τυάορε 
ἐΐ τῦας »ιασΐδ. 

ΝὨῸ Βε 8αἰά υπῖο τῃε, ἴπ {δε Ἰοὴ οἰνεῖν ψν1}1 ῥγοςοφα 19 ϑρθαῖκ Ὀεΐογε [66 : ἔογ 
θερίπηΐηρ, ἤθη τῃ6 ᾿δαγ ἢ ζανιλ. οὐγ πιοῖδεγ, οἵ γβοσλ ποὺ Παβὶ τοϊά 

44. ἸΤραῤ “ῥα]] δὲ, 7 Μᾶυΐ,. ἐγεαπάϊ. 
Βιιξ 4 θείου σγοδάϊπε 18 εὔγεαΐΐ Ξε “τθδὲ ἤᾶνδ 
Ὀδοη οτοδίοα," Εοτγ ἴδ 56η56 σΟΙΏΡ. ἰν. 34. 

45. Τῆς πιϑδηϊηρ 8 βοηενῃδαῖΐ Οὔβουγε.. 
ΤἼδ ΡΘΏΘΓΑΙ 56η86 ΔΡΡΘΟΆΓΒ ἴο ὃ6 : “ Οου]άεἌς 
ποῖ Του, ΨηῸ αἰάδι ογοαΐῖς 411 [Ὠϊηρ8 αἵ 
οὔςα ἴῃ ἴῃς δορί πηϊηρ, οδυ5ε (παῖ (Π6 ννοσ]ὰ 
βῃουϊὰ ὄνθῆ ΠΟῪ σϑοοῖνο 4}} [ἢ 6 ροηθγαί:οῃ8 οὗ 
τήθῃ [παῖ ᾶἅγὸ ἴο σοπῖα Ὀροη ἴἴ 7 Ὅδε ψνογάβ 
“85 ἴοι Παϑ5ῖ 5514," ὅζο,, γεῖεσ τηοϑὲ παίυγα! ῦ 
ἴο ψιδὶ ἰ5 ἀεδοϊαγεά ἴῃ (Π6 ἢγϑβί σπδρίοσ οὗ 
Οεηεϑῖὶ5. Ηρ], ποῖ 580 ῬγοῦθδῦΪν, τ δ ῖζο 8 
16 πὶ τοίου ἴο [86 ϑἰδίοι:θηξ ἰῇ υ". 42. 

46. 1 ἐδοὼ, Ὅ7 ὌΠε δεβῖ ἰοχίς ἤδγύθ, 
41 (δου Ὀτίηροβὲ ἕογί ἔθη ςδι] άγοη." ΤΠ 
ψυΐϊς. εἰ σἱ βαγὴς νγὙ88 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἀπε ἴο ἃ Σηϊ5- 
ἰακίηρ οὗ Χ. (ώξεε») ἴον ὃς (εἴ). 

49. δὲ ἐδίπρι, Ὁ) ὙΠῸ Ψυΐϊε. [45 δὰ 
φμα “ἐπρρε “πη; ἴοχίβ, μές σὰ φμξ 

σεπμῖξ αάδμα ΞΞ “ὁ ΠΟΥ 5Π6 ΔΗΥ Ἰοηψοτ, 80 [48 
ξτονῇ οἷά." ὍὌΠα ννου] 5 ΠπὶῈ οὗ ραγίυχτίοη 
15 ργεσθαθα ΌΥ ἃ ρεγίοά οὗ ἱπηπηαϊυτιγ, διά 
ΤΟ] οννεὰ Ὁγ οης οὗ ὀχβδιιϑίίοη. 

58. ἐπ δὲ εἰγεηψι οΓ᾽ ζοι!.1 ἩΜρεπίεά 
4ιοΐο5 ἃ Πυμθεσ οὐἁἨ ρῬᾶββϑαρεβ 1η 1ΠΠπδίγαϊοη 
οὗ τη7ῖς ἰπουκὰς οὗ [Π6 ννου] 5 στονίηρ οἷά. 
Οτς ἤοτα Ατῦτοβε (΄ Ἂς θοηο Μοτχί5,᾽ ς. Χ.» 
αυοΐϊε θονθ) 18 αἰ γος ΕΥ̓ ϑυρρεσιεα ΟΥ̓ [Π6 
(εχ : “ είδοϊς δηΐπὶ τι] ἸΓἀἸΠ6 ΡΟΠΟΓΔΈΟΏΙ5 
μος βουϊυπι ἰδηηυδηλ συϊνὰ σΟΠεγδ  ]Οη 15, οἱ 
(Δη4ιιδπὶ 56 Πόϑοθῃ5 οσγοδίαγα ΤΟΌῸΓ ᾿πνεητι 15 
δι: νϑἱ εξ τηλτοθηΐς Ἶατ ΥἱΓΊ τ ΒΔΓ ΠῚ ΓΟΌΟΓΟ 
ἄἀεροκυϊι." 1 υοτεῖίυ5 (11. 1149 544.) μδὰ 6χΧ- 
Ρτοβϑοά (6 βαὴθ ἰδουξδί θείοσε. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΓΥΙ. 

1. 1. δε δογίππίπρ) Α8 ἴδε υορβίοῃ δὲ 
(6 οπὰ οἵ ἴδε ρῥγϑοθάϊδης Ἵδπαρῖοῦ 15 ποῖ 
ἀΐγεςιΥ δηϑυνεσοά, ἃ οεἶδιιδεὲ 15 ἰηβοσίεα ἰῃ 



ν. 4---το.] 

νγὰ8 πιδάς, δείογε (ες Ὀογάεια οὗ τῃς 
τνου]ὰ βϊοοά, οὐ ἐνεῦ [ἢς νη 45 δἷενν, 

2 Βείογε [ τυπάεγεά δηά Ἰἰρῃϊ- 
δηδά, οὐ ἐνεγ πε ἐουπαδίοηβ οὗἉ ρᾶγδ- 
ἄϊβ6 ννεζε ἰδιά, 

4 Βείοτε ἴῃς ἔδῖγ βονγεῖβ νγεῦα βεβϑῆ, 
ΟΥὉ νοῦ ἴῃε τλονθδῦΐὶα ρονγεῖβ ὑγ γα 
Ε5 Δ] 564, Ὀείοτε τς ἱπηυπιεγαῦὶα 
ταῦτα οὐὗἨ δηροὶβ ὑγεῦαὲ ραϊμογεά 
τορεῖῃοτγ, 

4 Οἵ ἐνεγ ἴῃς Βεῖρῃϊ5 οὗ [Π6 δἱγ 
ψχεῦα πε ὑρ, θεΐογα τῆς πχεᾶϑιιγαβ οὗ 

1. ΒΒ ΑΘ. ΓΥἱΙ. 

6 ἼΠεη ἀϊά [ σοηϑίἀεγ {Π 686 (ΠίηρΒ, 
πὰ {ΠῈῪ 4]1} σγεγε πηδάς τῆγουρῇ πὶα 
αἴοπμε, δηὰ τῆγουρῇ πος οἴδεγ: ὉΥ 
τὴ6 αἶβο {Π6Ὺ 54} ΡῈ ἊἽπάβά, δηά ὉΥ͂ 
ΠΟΠ6 ΟἴΠΕΘΓ. 

ΤΠΒεη δηϑννεγεά 1 δηά ϑαϊά, 
ναι 5841} δ6 τῆε ρδγιίηρ δϑυπάθῦ 
οὔ τῆς τἰπγ68 ὃ οὐ. ἤδη 8314}} Ὀ6 τῆς 
εηά οὔ τς ἢτβῖ, ἀπά τῆς Ὀερίπηίΐηρ οὗ 
ἴς τῇδε [Ὁ] νεῖ ἡ 

8 Απά ἢς 5414 ππηΐο τῆς, Βτοπὶ 
ΑΡγαθδῖῃ ὑπο ἴβδας, ψῆεη δοοῦ 
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(ἢ6 βιπιδιηθηῖ ννεῖα πδηγθά, οὐ δνεῦ 
[Πε ΠΕ Υ5 ἴῃ ϑίοη ἡγεγα Ποῖ, 

5 Αμπά εἴα τῆε ργεβθθηΐ γϑδγϑ Ὑγ6ΓῈ 
βϑοιρῃς ουΐ, Δπά οΥ δνεγ (ἢ6 ἰηνθῃ- 

πὰ Εδβαιι νγεγε δόγῃ οὗ ἢΐπι, “4- ἠῶ, 5. 
ςοὐ᾽8 μαηά Πεϊά 'ῆτβθε τς ἤθε] οὗ οι, γυνε 
ἔϑαιι. ἐμέ ας μα 

9 ἔογ ἔϑδιι ἴβ π6 επὰ οἔιῃε ννοῦά,. 
Ὀοηβ οὗ τπδπὶ τΠΔῖ ΠΟΥ͂ 8:Π γΈΓῈ 
τυγηθ4, δείοτε {ΠΕΥ ννεγα βθαϊεά τῆδὲ 
ἢανε ρδίμογεα [Δ Γἢ [οσ ἃ ἐγθᾶβιγα : 

δοιηδ οὗ (Ππ νεγϑίουβ ἴοσ [αι Ῥγροβαο. Τδυ5 
τς Αεἰδίορίς (τ. ΕΥ ΗΙρΡοηξ,) 45: “[η1Π|ο 
ῬΕΡ δ] ̓ πὶ Ποπλϊηΐ8, εἰ ἀοϊηάς οροὸ 'ρ56.. Νδηὶ 
δηΐοαιδηι,᾽" εἴς. 

δογάεγ οὗ ἐδε «υογἷάΔ.} 1,Αἴ. οί “αομ, 
“τῆς ουϊξοΐϊηρϑ᾽) ΟΥ̓“ Ὀορηηΐϊηρ85᾽ “οἵ [δς 
σου], ὍὙῃὰὲ Οτεοῖκ νογὰ νυᾶ8 ΡῬΧΟΌΔΟΙΥ 
ἔξοδοι, ἴουπαὰ ἴῃ ἴΠ6 ϑορίυαρίηϊ νογβίοη οὗ 
ΜΊςδΝ υἱ. 2: “πῆοβα ψοίηρε ὥγι ᾶνα ὈδΕΏ 
ἔγοσωῃ οὗ οἱ, ἤτοτλ μας ἐρίμα Ἶ 

ἐδε «υἱπάᾶ, ὀίεαυ] ὍὌΒδ ὀχργεββίοη 1ἢ {86 
Ιλ 15 ϑι σι Κίηρ : σηζεφωαρι Φῥίγαγεπὶ σοηγοη- 
Ὠοπθ5 σεπέογμρε, "' Ὀοέοσο [86 τηθοῖηρ8 οὗ [86 
Ἡηἀ5 Ὀἷεν,,; ᾿κὸ ΨΙγρ 8 

“«“Ὅπα Ευζυκαυς Νοίπδηυα συυηῖ,᾿" εἴο, 

ἴπ {πὸ ποχὲ σνούβο δῖϑο (δ ἐϊοϊίοη 18 ποῦ 
Βογιὰ ἴὴ [δς 1,δῖ. [ἢδη ἴῃ (ἢς ΕὨρ  5}.. 

8. 266 »νιουεαδίε ῥοαυεγ..}] Μυϊρ. σιοίῶ 
οἰγίε. ΑΒ5. οἣδ σοοά Μξδ. [45 »ποΐμεῃ, ἴῃ6 
8656 15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ““ δεΐογτε [86 ρονγεῖβ οὗ (ὃς 
δαγ Πα Δ Κκ68 σεσα Θϑίδ Ὁ }15π6ὰ. ΤΠ Ναίςοδη 
Αγδϑῖς ϑβυρρογίβ [815 :----" δηίθαυυ πὶ ἴοσσα 
τπιοΐυτυπι Υἱγὲ8 σοστοογδγθηζαγ." 

πε μράε.2 Ἐλῖδον, “ μΒοϑίϑ ; ἢ [,δἵ. ρει ΞΞ 
στρατιαί. 

4. ἐδε εὀῥηποε ἐπ ϑίοη «ὐτγε δοί.] Μυΐϊς. 
εἰ απίεφμαρι αείμαγεηξ οαριμ ἐπὶ δίοπ. Βαῖ 
[86 ἴνο θεβὲ Μ595. ἤανὲ “λένε αγο 7) οαλγιὶ} ἦμ7γι 
δ,οη. Ηρδηοο ΒΘΏΘΙΥ (Ὁ. 26 ".) σοποϊυάο5 (Π6 
ἴσυθ τοδάϊηρ ἴο ὃὈ6 “εαγ Ἕν σα βοαγοίω, ΟΥ 
βοιῃοί πε 5:Π|1|4Υ ἴῃ Ρἷδος οὗ ἴΠ6 Ἰαζίον τνοσά, 
Ξεξ ΟΥ̓ αν ον [86 ἔοοϊ-5ἴοο0] οὗ δίοη νν88 8εῖ. 
Τῆς Ατδῦὶς (δοοογάϊηρ ἴο Εἰνγα] 4.) β8ιιρροσίβ 
186 αἱρ., “’ ὁ[6 ἀϊο Ηδογάς ἴῃ δίοῃ β πείθῃ ν᾽ 
διιῖ ΟἹ ἀοποιςίο 5 τοηάογίηρς οὗ ἴμ6 ψαίίοδη 
Μϑ8. δοοογάὰβ ψῇβ ΒΟΠ5]γ8. ετμεηἀδίο :--- 

δηὰ Ϊάςοῦ ἰ5 ἴῃς Ὀερίηπίηρ οὗ [ξ τῆ 
ἐο]] ονγοῖῇ. 

Ιο Τῆς παπά οἵ πιδῃ 8 δεϊνιχῖ 

“ἐ Δῃίοαυδπὶ σοπλ]οτ]οσγαγείυῦ αυοὰ 800 ρ6α]- 
Ὀι.5 ϑι᾽οηΐβ 6βί." 

δ. «αὐεγὸ ἐωγησά.)] [ἃ 1, “ἐ σσοτὰ ἐσιγαηροα :ἢἢ 
1,λἴ. αδαϊεπαγοπέμγ. ΤῊΘ ἜΧργθϑϑίοη 18 οὔ" 
Θ0ΌΓ6, θυϊ 5θοπιβ ἴο πιοᾶη “ψογὰ αἀϊνογίοά,» 
δηά 80 “ Ῥϑῇεα," δῃηὰ τηδάς οὗ ηο εἴεςῖ, 

“εαἰο.}] [τπρ᾿ γίηρ {π6 ἤπαὶ βαΐείυ οὔ [6 
{ἈΠ ], 85 ([Π 6 Ῥγενίουβ βεηΐθηςθ 1 0116 [Π6 
βηδὶ οοηζυκίου οὗ ἴῃς νυὶοκοά. Ὄπ ροϊηϊ οὗ 
{ἰπ|ὸ 18 δηϊοσίοσ ἴο τῆ6. ἀουδῖς βοῆοηθ οὗ 
τει γι υζίοη ἔοῦ (86 ροοά δηὰ δαά ἱπ [πὸ νου] ά 
ἰῃδί ννγᾶ8 ἴο θ6. 

7. 106 ραν σπμπάερ, ἢ 7.6., 186 
ἀϊνισίοη δοΐννοοθη [ἢ ο]ά ογὰ δηὰ [ἢ6 ΠΟΥ, 

8. πο ᾿αας.ἢ 45 Μ5. 85. 88 “" ΑὈταμαπ ἢ 
ἴῃ Ρίαςθ οὗ “"[5848ς,᾿᾽ ἃ 18 ὑργοῦδθϊς (δι (ἢ6 
Οτοοῖκ νγὰβ8 45 Η!Ἰρθηΐ. ρίνοβ ἴἴ : ἕως τῶν τοῦ 
᾿Αβραάμ, οΥ τὸν τοῦ, 8485 Ν Οἰκτηατ. ὙΪ8 15 81:1:0- 

ΤὮο ψοσάβ “" Δ μβοῃ΄ 
ΪΆςοῦ,; ἄς., βΒῃοιϊὰ Ὀορίη ἃ ἔγοϑῃ βοπίεηος.. 
Ῥοτίοα ὈΥ͂ [86 Αταδθίς. 

ΑὈγαμδηιλβ ϑοοὰ σου] ὃς {π6 Μοβϑίδῃ, ψ ἢ 
ψΠοπὶ (86 πον ἐγὰ ννᾶ8 ἴο Ὀδρίη, ἢ πὸ 
Τῆοσα ἰηΐεγυδὶ Ὀείΐννθεη (δὴ βοραγαίθα τῆς 
ὈἰγΠ5 οἵ ἔϑαι. δηὰ [δςοῦ. 
ἴο ἴδε Β6εὶ οἵ ἔβαυ, ΗΠρεη οΙ ἃ τη Κ8 (Πδὲ 
ἢδ 5668 Δ ἰηάϊςαίίοη οὗ ἴΠ6 νυτιζου δ ἰνίης ἴῃ 
(86 τεϊψῃ οὗ οπο οὗ [ς Ηογοάβ. 

,23γπ ὝὙὍΎΒ6 τρδυρίηδὶ γοδλάϊης 15 Ὀεζίοσ, ' 

10. 126. ῥαπά φΓ »ιαπ) ὝΤὨϊ8. γε 5. πὸ 
86η86, [που ρἢ [ῃ6 [,41]}η τεχίβ Ἄρρθᾶσ ἴο ΟΥ͂ΘΥ 
ΠΟ νδιϊδιίοηβ. ΕἿΣ δοριηές παρ Νὴ ἀδὺ 
Ν]15 σοηϊδοΐυγοα ῥορίο ἐσὲ »ιράϊς; ΗΠ ροηξ, 
δογγιέγιὰς γιογιόγα. ΤῊΘ τηϑδηϊηρ νου τῃθη 
Ὀ6, τῃαῖ Ὀεΐνγοοη ἰῃς Βαπά δηά (86 Ποοὶ σοσλθδ 
(ἢ6 ψο]ς ὈΟάΥῪ οὗ πιῆ: οπα 5 [ἢ6 δίχῆσβε 
Ραϊηῖ, ἴπε οἴπον ἴῃ Ἰοννεσῖ. Ηδηοο [696 ἅγδ 
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1Οοο 

0 .υ, 
“α» 13. 
φηαάνφ. 

τς Παεὶ δπά τῃε Βαπά : οἵδοσ 4168- 
τίοη, Ειβάγδϑ, δεῖς τῆοιι ποῖ. 

1 [ δηϑνψεγεὰ τΠ6η δηά 844, Ο 
Ι,οτά τπδὲ θεαγοϑῖ στ]ς, ᾿ξ 1 ἤᾶνε ἐουπά 
ἔλνουγ ἴῃ ΤΥ 5ἰρῃϊ, 

12 1 Ὀεβεεςῇ τἢε6, 58ηενν ΤΠὨΥ̓ 56Γ- 
νδηῖ τῆς επὰ οὗ τὴν τοκθηβ, ψΒογα- 
οὗ του. βῃεννεάβδε τὴς ραγῖ τῆς ἰδϑί 
πῖρῃῖ. 

12 80 Πα δηβννεγεά δηά βιὰ υῃΐο 
πε, ϑιαπὰ ἃρ προη ΤᾺΥ ἔξεῖ, δηά ἤΘᾶΓγ 
ἃ ΤΑΙΡΉΓΥ βουηάϊηρ; νοῖςα. 

14 Απά ἰτ 514}} θὲ 248 ἴἃ ΨψεῖῈ ἃ 
στεαῖ 'τηοτίοη : δυῖ τῆς ρίας ψ ΒοΓα 
ἴῃοιι βἰδηάεϑὲ 54}} ποῖ ὃ6 τηονεά. 

Ις Απά τδεγείογε ἤδη ἰξ βρβεακείῃ 
δὲ ποῖ δἴγαϊ ἃ : ἔογ τῃ6 νοζγὰ ἰ5 οὗ τῇς 
εηἀ, δπά τῃξ ἐοιιπάδτίοη οὗ [ἢ 6 δλγῃ 
8 υπἀετγβίοοά. 

16 Απά ΨΥ ἡ Ὀεοδιιβα τῆς βρβεςῇ 
οἵ τπεβ8ὲ τῆϊηρθ τε ]εῖῃ Δηὰ ἰβ 
τηονοά ; ἰογ ἴτ ἱκηονγεῖῃ τῃδῖ τῃς6 επά 
οὔ τΠε8ε τϊηρβ πιιβ θ6 σῃδηρεά. 

17 Απά ἴξ παρρεπεά, {παῖ ψ ἤδη 1 
Πιλά Πεαγὰ ἰξ 1 βιἰοοά ᾧἃρ ὕροη ΤΥ ἔδξεϊ,. 
ἀηὰ μοαικεηεά, δηά, ὃὲεπο]ά, τΠογα΄ 
38 ἃ νοῖὶςσα [Πλξ βϑρᾶκε, δηά τῃὲ 
βουηά οὗ ἰΐ ννᾶ8 [κε τῆε β8οιιπά οὗ 
ἜΠΗ υγδῖεϑ. 

Ι Απά ἴξ 414, Βεμοὶά, (π6 ἀδγϑ8 
ςοπια, ἴπδῖ 1 ν}}} θερίη το ἀγᾶνν πίρῇ, 

πὸ εχίγοπ 65, ἀηὰ τὰ π6 ἢθοῖ οἵ Εϑδυ᾽ 
οηάβ [πε οἷά ἀρε; ψῆῖΒ ἴῃς μαπὰ οἵ [δοὸὺῦ 
Ὀορίπα (6 πο. ΤῈ Μαϊςοδη Ατδθις, ἴῃ 
ΟἸΙἀοιλοϑῖογ 5 σεηάδσίηρ, κίνοβ δὴ ἰηϊς}} ρ! 0] 6 
66Ώ86, δυῖΐ ἰη [6 νΑΥ ΟὗὨ ἃ ΡΑΙΔΡὮΓΑΘ6 :-- 
“αἴηιδ 53ἰσυΐ σαρυΐ Βοπιϊηΐβ ᾿ηἰ {πὶ σΟΓΡΟΣΙ5 
εἴ ῥγπιογάϊυπι ο᾽υ5 οθβῖ, εἴ σδὶχ εχίγεπιδ εἼ08 
ῬΆΓΒ5, Ὠδς δδῖ υὖἱϊ ἀϊδ)ιπραίυγ ; οοάστῃ τηοᾶο 
Ὦος φνυπι," εἰς. 

14. ὦ σγεαὶ »ιοΐϊοπ.] ΤΠα ΨΪ;. μ848. οορ- 
""οΐο πες εορρηουεδέμῦ, εἶς. Νίαῃ ἀδγ ΚΝ] 18 
ἱηρθηϊουβὶν ταϑίογεά [Π6 ἴγιυς γσοδάϊηρ οορ- 
»ποέίοης ἔτοτη ἴῃς ἤγβε ἔννο υνογά58 (666 ΒΘηΒΙΥ, 
Ρ.37 π). Ηξεῆςε ἴδε ρᾶβϑαρε ὑν1}} τυ : “Απὰ 
1Ἰὰ 514} ὈῈὲ (παῖ 16 ρίδοθ. ψβόγοοη δου 
δἰδηάοβί 5.141} Ὀ6 βδῃιαίκθη 45 νυν ἢ ἃ 5μδκίηρ (ΟΊ, 
δδυτΒαιακο)᾽ἢ 

16. ἐς «πάεγαοοῦ, 49..1 ἘἈδίπον, “ δηὰ {Π6 
ἔοιιπάδξοπβ οὗ πε δαγῖῃ ν1}} πηάδεγοϊδηά (ἴ[π 6 
νοὶς6), ἴον [6 ψογαάβ ἄγε σοῃοοζηίηρ {Π ΘΠ]: 
ΤΟΥ͂ Ὑ}]] τεῦ] δηὰ Ὅ6 βἤδκοῃ, ἴοσγ {ΜΕΥ 
Κπονν ἴπδξ {ΠῸΙΓ οπά τηυϑὶ ὕ6 οἰδηρεά. 
ἘτιΖϑοῦθ δηὰ Η:ζοηξ, ἄρτοθ βιιϑιδης Δ }} γ ἴῃ 

1. ΕΒΌΒ.ΑΘ. ΓΥἱ. [ν. 11---24. 

Δηἀ το ν]βῖ τ[ἢδπὶ (παῖ ἄννε}} ὑροη τῆς 
εδγίῇ, 

19 Απά ψ1}} θερίῃ ἴο τχᾶκε ἱπαυϊ- 
ϑ[Ιοη οἵ τῃδη, ψνῃμαῖ ΤΠῈΥ 6 τῃδῖ 
ἤλνε ἢυγῖ ὉΠ} 081}}7 ἢ τηεῖγ υπ- 
τὶρῃτδουβη 688. Δη4 ἤδη τῆς ΔΠΠ|ςτίοη 
οὗ δίοῃ 5}4]] Ὀε ἔμ] ]1εἀ - 

20 Απά ψῆεη τἢῈ μοῦ ά, ἢαῖ 
50.4}} Ὀαρίη ἴο νδῃΐϊβϑῇ δυναυ. 514}} ὃ6 
ἐΒηϊθηεά, τη Ψ] 1 ϑῆδνν τῆεϑε ἴθ 
[ΟΚΘη8: [Π6 ὈοΟΐΒ 584]} θεὲ ορεηεά 
δείογα τῆς βγηχδπιθηΐῖ, Δηἀ {ΠΘΥ 5}}4}} 
566 8]] τοσείῃεγ: 

21 Απά τῆς ΤΠ] άγοη οὗ ἃ γεᾶγ οἱά 
804}} β8ρεακ σι τπεὶγ νοῖςεβ, (6 
ννοθη Ὑντἢ ΟὨ]]ἃ 584} Ὀτίηρ ἰογιῃ 
πητπλοἷν ΤΠ] άγεη οὗ τῆγεθ οὐ ἔουγ 
τηοητἢ5 οἷά, ἀπά ἘΠῸΥ 584]] ᾿νε, δηά 
Ὀς ταϊβϑά υὑρ. 

22 Απά 5ι4ἀεη]γ 53}4}} (ἢῈ βονγῃ 
ΡΙδςεβ ρρεᾶγ υὑπϑοννῃ, ἴπε [}} βἴογε- 
ἢοιι865 5Π4]] ϑβιιΔ 46 η)}γ θὲς ἐοιιπά εταρίγ : 

23 Απά ἦτῆε τγυπηρεῖ 584}} ρὶνε ἃ. τ Οοὴ τς. 

βοιπά, ννῃϊςἢ ννῆδῃ δνοῦγ πγδη ἢοαγεῖῃ, 
{πον 8141} Ὀς βιιάάεηϊγ δἰτγδιά. 
24 Αἱ τΒδῖ τ[ηγ6 5}4]] ἔπΠεπά5 Πρῃϊ 
οπ6 ἀρδίηβί Ἀποῖθεγ {{ΚῸ δπεγῖεβ, δηά 
τῆς εὐ 541} βἰαπά ἰῃπ ἔεαγ σῇ 
τἢο86 τῆδὲ ἄννεὶ! τἢ γαίῃ, [6 βρείπρϑ 
οὗ τῆε ἐουμπεαίηβ 541} διδηά 51}}}, δηά 
ἴη τῆτες ἤοιγβ ΠΟΥ 5}4]] ποῖ γιη. 

εἰνίην (Ὠ6 5θῆβϑε 8. ΨΟΪΚΙΠΊΔΓ τηᾶῖκος (ἢ 6 
ἰλϑὲ. οἰἴδυιβε ποσὰ ἰηίθ  ῖ]6 ὈΥ 4 οοπ]εςίυγαὶ 
Ἰῃϑογίοη : “ ἔου ΠΟΥ Κηῆονν [δῖ {μεὶγ οηὰ 18 
δῖ Βαηά, ἀπά {ΠΕΥ̓ τηυϑὲ δε οπαηρεά." ὙὍὙΒῈ 
ΒῊ ΡΠ} ἴῃ Ὁ. 16 15 υπ!η[6]}}}κ10]6. 

17. »ιαηῦ «υαἱεγ..1] ΟοτΏρΡ. Ἀδν. ἱ. 1ς, χὶν. 2. 

18. δὲ ἀα7: εορρ, δα ἢ ὝὍὙΠα6 56η86 ἰδ 
οὐϑευγοὰ ὈΥ ἃ περάϊθβϑ σδηρε οὗ σεηάογηνς 
ἴου ἴδε 8ᾶπ|6Ὸ ψνογὰ φωαπάο. [ἃ βῃουϊὰ ὃ6: 
“(6 ἀδγβ Ἴσοῦθ, ἤθη 1 ν}}} Ὀσρίη," ἄς, 
ΤΗΣ ψοσγὰ “ἤθη "ἢ ἰηϊγοάυςε5. ϑδοῖ οἶδιιθο 
{Π1 1 18 δηβυνεγοὰ Ἴ 16" Ϊἴῃ ο. 2οβ. [ἢ 
στο ἴῃς ψογὰβ “νπδὶ {ΠΟΥ Ὀς ἢ 5ῃου]ὰ Ὁς 
σδηςεἸἸοά. 

4Ο. Μη δε] ἘΔίΠοσ, “ϑοδῖο ἃ ὑρ,7 85 
δοπλοῖ ἢ ηρ πον Ποτηρ]εῖα. 

ἐδε δοοξ:.ἢ Ὁ 8ῃ. υἱὶ. το; Ἀδν. χχ. 12. 

ἐδεν “δα]} “««Ὡ2 ἈἘΔΙΒΕΥ, “ 41] 584}} 566," 

43. (οπιρ. Απιοϑβ ἰἰϊ. 6. 

44. απᾶ ἱπ ἰόγεε ῥοωγ.1 ἘδίθοΥ, “ἴῸΓ 
[ΣΟΘ 56850η5," ἴ[δ6 Οτἴδοῖς ψογὰ σοηδογοά 



4 ὃεε οἢ. 

13. 52. 

ν. 45---48.] 

25 ΝΒοβοδνεσ σοηγδίπεῖῃ τοῦ 41] 
π68586ὲ ἴπαῖ 1 ἤλνε τοἱά {πες 5}2]]} 
Θβοᾶρα, Δηὰ 566 ΠΥ βαἰνδίίοη, ἀπά [ἢ 6 
δηἀ οὗ γοιιγ ννου]ά. 

26 Απά {πὰ πιεη τΠδὲ ἅγὰ τεςεϊνεα 
8Π4}} 8εὲ6 ἰἴ, ψῆο πᾶνε ποῖ ἰδϑῖεά 
ἀθδ ἔτοαιλ τποῖὶγ ὈΓΓδ : δηά τῆς 
Πεαγ οὗ τῆε ἱπῃδδιϊαηῖϑ 5141} δὲ 
σδδηρεα, δηά ἰτυτηεά ἱπῖο δηοῖπεογ 
ΤΩΘΔΠΙηρ, 

27 Βογ ον] 5Π41]1] θὲ ρυΐ ουἭῖ, δληά 
ἀδοεῖς 504}} θ6ὲ φυεηςομεά. 

28 ΑΚ58 ἔοσ (δῆ. 1 5}8}1} βοιυτγίβῃ, 
σογγυρίοη 5}4}1 ΡῈ ονεγοοηλθ, δηά τῆς 
τυ, νυ ]ς ἢ Πδῖῃ Ὀδεη 80 ἰοηρ ψῃ}- 
οι ἔτι, 541} 6 ἀδοϊαγεά, 

29 Απὰ ψἤεη ἢς ταἰκεὰ ἢ πε, 
θα Πο]4, 1 Ἰοοκεά ὃγ {π||6 δηά [{1π|εὲ 
ροη Ὠίηι Ὀείογε ννοηι ἴ 8ιοοά. 

20 Απά {8686 ᾿ψογά8 8414 ἢ6 υπῖο 
6; [ δὴ οοπηα ἴο 8ῃενν ἴδε τῆς 
τἰπλ6 οὗ τὴ6 πἰρῇς ἴο σοπΊδ. 

11 [ἔτδου 1 ργὰν γαῖ πλοῖα, δηά 
ἔλϑι βενθὴ ἀδγϑ8 δρδίη, 1 5}]] 16]} [ἤθε 
ργεδῖογ τπίηρβ ΓΌΥ ἀδΥ τπλῃ [1 Πᾶνε 
Ὠεαγά. 
2 Εογ ΤΥ νοῖςς ἰ8 μεαγά δεΐογε 

τῆς πιοβὲ ΗΙρῇ ; ἰοσ ἴῃς Μίρῃε παῖ 

1. ΕΘΒΌΒΚ ΑΒ. ΓΥἹ]. 

866 (ΠΥ τίρῃίεουβ ἀεαϊΐηρ, πε Βδιἢ 
86 6ὴ «͵5δο [ΠΥ οδαβτγ, νη οἢ του 
᾿χαϑῖ δά δνδγ βίηςς τῇγ γοικῇ. 

Απά τΠεγείογα ἤδη ἢδ β86ηΐ πη6 
ἴο 58ῆσνν ([Π66 4}1 [Πε86ὲ {ἢϊπρβ8, ἀπά ἴο 
8ΔΥ ἀηἴο ἴῃ66, Βα οὗ ροοά οοπιίοτῖ, 
Δηα ἔξαγ ποῖ. 

234 Απά δαβίδεη ποῖ ἢ τς {Ππ|68 
ἴῃς ἅτε ραβϑῖ, ἴο τῆ ηκΚ ναῖῃ τῆϊηρϑ, 
τηδῖ τῃου πιαγαϑῖ ποῖ ἢδϑβίδη ἔτομῃ [ἢ ς 
ἰλιζεγ {ἰπλ68. 

3ς Απᾶ ἴἴ σαπια ἴο ρδ85 δέζεογ [ἢ8. 
τῆλ: 1 νερὶ ἀρδίῃ, δηά ἔλϑιεά βενεῃ 
ἀλγ8 ἰπ ᾿ἰκ6 πιδηηθῦ, τῆλὲ 1 πγίρῃϊ 
[16] τῆς τῆγεε τεεκβ νοῦ ἢς το] 4 
της. 

46 Απά ἰῃ {πες εἰρῆτῃ πὶρῆξ νγᾶϑ 
ΠΥ ἢδαγί ναχϑά νη πι6 ἀραίη, δηά 
1 Ὀερᾷη ἴο βρθακ Ὀείοτα ἴῃς πηοβῖ 
Ηἰρῃ. 
1 ΕΟΥ ΠΙΥ 5ριξ νγᾶϑ8 ργεδι 86ῖ 

ου ἢγα, δηἀ ΓΥ̓ 80] νγδϑ ἰῃ αἰβῖγεϑϑ. 
48 Απά [58ι14, Ο [Ι ογά, τῆου 

βρακαϑδῖ ἤοπιὶ (6 Ὀαρίηηίηρ, οὗ τῆς 
ογθδίίοῃ, ανεη (ἢς ἢγβε ἀδγ, δηἀ 84ἀϑὶ 
τ1υ8; 41,εἰ ἤεάνθῇ ἂπά δδιῃ δα “Οεα. -. τ. 
τηδς ; Δηὰ (Ὡγ ννογὰά ννὰ8 ἃ ρεγίεςϊ 
ψνοτκ. 

δογῶς Ὀεΐῃρ ῬΓΟΌΔΟΪ ὥρας. 8.6 αδηῃ ἀδθγ 
Ν]|15, Ρ. 12. ΟἹ] άἀοιηο ϑῖοσ γοηᾶϑῦβ [Π6 γαίςδη 
Αγδθὶς ΟΥ̓ “ {θυ δῃηῖ5." 

46. γομγ.}] ἘἈδίπον, τα Υ," 1 Ὁ.., 8., Τ. 

46. “1π4 ἐδὲ »ιοπ, (9..1] Ἀδῖδπεσ, " Αηὰ {ΠΟΥ 
5}}8}} 5666 ἴπ6 τπηθῇ (πδΐ νγετα ἴδκοη ὑρ᾽ (ἰηἴο 
μοᾶνθη), 485 Εποςἢ δηὰ ΕἸ δῆ. ΤΠ 1 δίῃ, Δ 
αἱάεῤερ φμὶ γεερέὶ σμπί δοριΐίπες, σου 4150 
δάση οὗ ἴδε σοπϑιγυςοη : “ δηὰ [6 πθη 
[(Παἴ ττεγὰ Δ ΚΘ ὉΡ 5818}} 566 1.7 

49. 1 ]οοξεά, (5.1 Το Νυὶς. μ88 ἐπέμεδασ 
σωρεν ει αη16 φμει σἰαδαηπ; Ὀυΐ οἣς οὗ ἴδ6 
δεβὲ Μ95. [25 ἐπέμεδαϊι" σώβέγ φμενγε σέ αδαηε 
“ωῤεν εἰωπ. ἙἩφῆςο, [Ὁ] νης ἴδ ἰελά οὗ ἴῃς 
οἴου νογβίοηβ, αη ἀδῦ Ν])}8 ϑδυρροβεβ εξ 
"»πιουεδαΐμῦ ἰοες ἴο ἤᾶνθ Ὀδοη (Π6 τοδλάϊηρ ἔῸΥ 
ἐηλμεδαϊωγ, τὸ " δηὰ (ἢ ρἷδοθ ννὰβ 5δκοθι οἡ 
ψθϊοῖ 1 οἰοοά,) ΗἸροηζεϊ ἃ ἀηὰ ΨοΪκηλαν 
[Δ Κα {Π|ὸ 84Π|6 νἱοῦν. 

80. ἐδό τζρπε οὗ 1δὲ πὲὶρδὲ ἰο εογ»6.}] ΨΜυἱς. 
ἐορρ υεπίμγς ποῦς. Βυῖ [86 τεχέ 8 ὑθΎῪ 
υποοτίδίηῃ. ΤΠ Αταῦὶς σεδάβ: καθ ἴῃ [ῃς 
Ῥαϑῖ πἰριε᾽ («υἱό ἐπ ἐεγ σεγαυϊοδέπεη Ναοβὲ). 

81. ν ἀ4αγ.2Ὼ Τῆς τρλγρίηδὶ τεΐεγεησς ἴο 
χἰϊ;, 52 ργουθϑ ποίην, 48 Μ11}} 06 8εθη ὈΥ {ΠῚ 

οχρ δηδίΐίοη οὗ [πα νοῦβο θεῖον. Ὅῆα 86ῃ» 
ἴδηςς βου δηά ποῖ, δηὰ ἴπὸ ψογάβ “(Π8η 
Ι[μᾶνὸ ποαγὰ ̓  Ὀ6 οηχτῖεά. ὙΠῸ γυΐρ. [48 
φμᾶγε σμάδυϊ. “ωάϊα ἐπὶ, εἰς. Βυῖ ἴβε ἴσυς 

. Τοδάϊης (566 ΒΘΏΒΙΥ, Ρ. 37 5.) ἰ6 φιοπίαηε 
σωάδίδε ασμάα ε]. 

834. «υὐό 186 τὐγισι, (5 ..}1] ὙὍΠ6 Ὀεϑῖ ἴεοχὶ 
[45 ἐπ, ποῖ οωη. ὙΤΠ6 56Ώ86 Δρρϑᾶΐβ ἴο ὃ6: 
“ Αηὰ Ὀ6 ποῖ Θφᾶροῦ ἴο ἢδνε ἴοο δ ᾿πουρ ἢ 5 
ἴη τορατὰ ἰο ἴ(ἢε ὕπι65 (δαΐ ἃγε ραϑί, [παῖ 
(Που;," ἄς. Εγὰ σψουϊά ἰδίῃ δᾶν ῃυττίοά 
οὔ ἴδε οοπιίης οὗ {86 πονν ογα, δυῖ ἰ5 διἀάδῃ 
ἴο δἰάε ἢἷ8 [ἴπ|6. (ομρ. ἄῦονθ, Ὁ. 44. 

ΤΗΙΕΡ ΥΊΒΙΟΝ («ἢ Υἱ. 3.5--ἰ Χ. 25). 

856. ἐδε ἐῤγες «υεεξ..}ὺ Οης ἴμϑϊ οὗ βουθῆ 
ἄδγϑβ νγὰ8 τηοπιοηθὰ ΓΕ ἴῃ ν. 20, Δηά ἔγοπι 
'χ. 21 1 15 ρἰδίη {μα [6 ργεβεηΐ οὐδ ἰ8 ἴο ὃ6 
[Π6 ἌσοπιρΙείίΐοη οὗ ἴδε ρετοά. Βαΐ, υὑη]ε585 
ΒΟΙΊΘ6 ΟΠ ἰβϑίοη 8 ἴο δ6 Δ5ϑιπιεά, [86 ΤΠΓΘΟ 
ΘΟ Κ8 δὲ ποῖ δοοουηίοά [οΥ. ΨΟΪΚπΊΑΓ 
(Ὠΐηκ8 {παΐ ἴῃς νυτίτετ᾽5 τϊηὰ τνὰ8 80 1] οὗ 
ἴδε Βοοκ οὗ Ὠεηϊεῖ, (πᾶ ἢ υποοηβοϊουϑιγῦ 
δάορίοἀ ἴῃς ἐχργεβϑίοη ἰῃ Ὦδῃ. Χ. 2. 

88. «υας ἃ βεγΐξε! «υογά.1 Μαυΐξ. ορως ῥὲγο 
έμωπ. Βαῖ ἃ ὈεϊζεΥ τεδάϊηρ ἰ8 ορω ῥεγξο 
ΞΞ “" δηὰ [ΠΥ ψογά δοςοιηρ ἰ58η64 [Π6 ννοτῖκ. 

ΙΟΙ 
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“Ὅτι. :.9. 

290 Απά τἢδη νγὰ8 {πε βρὶΠι, δηά 
ἀλγκηθβθ δπά 5ιΐεπςε σγεῖα οἡ δυο 
8146 ; ἴ[ῃ6 βοιηά οὗ τπηλη᾿8 νοΐος νγᾶϑ8 
ποῖ γεῖ ἐογπιδά. 

40 “ΤΠεη οοπιπηδηάεάβε που ἃ 
[αῖν Ἰίσῃς ἴο ςοπις ἔοσῃ οὗ (ὮγῪ ἐγθᾶ- 
ϑ81Γ68. [πδ΄ (ΠΥ σγοῦκ πλρῃξ ἀρρεᾶγ. 

41 “ὕροῃ τἢ6 βεοοπά ἀδὺ ἴδοι 
τηδάεβϑε τῆς βρίγις οὔ τς βγπγαπηεηΐ, 
πὰ ςοπιηηδηάεάϑι ἰξ ἴο ρᾶγί δϑιιηάεγ, 
Δηἀ ἴο τπῃηᾶκε 4 ἀϊνίβίοη Ὀεινίχε τῃ6 
ννδῖοιβ, ας [Π6 οὔθ ραγί πηῖρῃς ρῸ 
1, δηά τἢε οἴογ γαπχαΐη Ὀθηθάῖῃ. 

42 ὕροῃ τῃ6 τὰ ἀδὺ τῆου 
ἀϊάξε σοπχηγδηά [ἢδι (ῃ6 νγαΐετβ βῃου]ά 
δε ραιῃογαά ἰπ τε βενθητῃ ραγὶ οὗ τῃ 6 
ΕΑΓ : 8Χχ ραγίβ ἢδϑὲ (ποι ἀτιεά ὑρ, 
δηά Κερὲ τπεπη, ἴο (Πς6 ἱπίεης τηδι οὗ 
ἴἢεβ8ε 8οῃγῈ δείΐηρ; ρδηϊεά οὗ (σοά δηά 
Ἐ16ἀ πιρῃς βεῖνςε ἴῃ 66. 

43 ἔογ 45 βϑοοῃ 48 τῇΥ νογά ψεηΐῖ 
ἔογτἢ τ 8 νγοῦκ ννᾶ8 πηδάς. 

44 (Εοὐ ἱπηπλεαϊαίεῖνγ τπετα νγ788 
στελῖ δηὰ ἱππυπιεγαδὶς ἔτι, δηά 
ΓΔΩΥ Δηὰ ἀΐνεῖβ ῥ᾽ εᾶϑιιγεβ ἔοσγ [6 
ἰλϑῖς, δηά βονγεῖβ οὗ ὑποῆδηρεδθὶε 

Π1- ΕΒΏΒΑΒ. ΥἹἱ. ἵν. 39--50. 

σοΐοιιγ, δηά οὐοιτβ οὔ νοπάεγῃι 
816}] : δηά (18 νγαϑ ἀἄοπε τς (ϊτά 
ἀλγ. 

45 “ὕροη τὲ ἔδουσι ἀδγ τπου τ θαι, 
σοιηπιδηάεάθδε (Πλὶ {1Π6 δ0η 588Ποι]4 
8ῃϊπ6, Δηἀ (ἢς τηοοη γίνε δῖ Ἰρῃῖ, 
δηά [ἢπ 5ἴ2τ8 58Ποι4 6 ἴῃ ογάογ: 

46 Απὰ ρᾶνεβὲ ἴπεπὶ ἃ σἤδγρε ἴο 
ἄο ᾿ βεγνίοα υηΐο ἤδη, [Πδῖ ννγᾶϑ ἴο ὃ6 ᾿ΕΝ: :- 
ΤΏΔ4ε. 

47 ὕροιυ τῆς ΒΑ} ἀδγ τῃου 84ϊάϑι ἢ 
απῖο (ἢ6 βδνεηῖ ρᾶγί, ἵσγθεγα τῃε 
Ὑγδῖοιβ γΟΓΘ ρδίῃογαά, τΠδῖ τ δῃοι]ά 
Ὀπηρ ἔογίι ᾿ἰνίηρ ογεδίιγαβ, ἔονν]β δηά 
ἤ5}:68 : δηά 80 ἰξ οδῆγε ἴο ρΆ38. 

48 ον τὰς ἀντ ννδῖεγ δηά ννἢ- 
ους 16 Ὀγουρῆς ἔσσῃ ᾿ἰνίηρ τὨϊηρβ δὲ 
τῆς οοπιπηαηάτηεης οὗ (ὐοά, τῃδὲ 41} 
Ρδορὶα πλὶρῃς ρῥγαῖδα ΤΥ σνοπάτοιιβ 
γνογΚβ. 

49 ΤΒεη ἀϊάθβε ποὺ ογάδίη ἴνγο 
᾿ϊνίηρ ογεδίυγεβ, ἴῃς οἠς ἴδοιυι ςΔ]]6 ἀ8ὲ 
᾿ Ἑποςῆ, δπά τῆς οἵμεῦ 1 ,ενϊαϊπδῃ ; 

5ὺ Απά ἀϊάδε βϑεραταῖε ἴῃς οἠς 
ἴοι ἴμ6 οἴδεογ: ἰοῦ τὴ6 βδνθηῖῃ 
Ραγί, παπιεὶγ, ψγἤογα τἢ6 ννδίεσ νγᾶϑ 

2Ο. 

89. “414 ἐδε «υαΖ ἐδε «φἰγ! ΤΘΤὨμς Ὀεβῖ 
Το ϊηρ 15 δὲ ἐγαὶ ἑωπο σῥίγί ες υοἱαη: Ξε “ δῃὰ 
16 νγᾶς ἴῃς ϑρί τς Ὀγοοάίηρ. ὍὉΠὲ Ασδὺὶϊς 
ςοπ65 5111} ἡδασγοσ ἴο ἴΠ6 ἰδηρσυδρο οὗ Οϑη. ἱ. 2: 
“ἐ μηά ἀείη Οεἰἶδίὶ ἀ48 Νν 4556. υτηϑοπαίίοϊο.ἢ 

40. α 7» δ: ἈἈδίδοσγ, κἴπῈ Ὀσῖρμῖ 
Ἰρ 8. 

41. δε “ρίγὶἘ οὗ δε ἥνιαριεπ.] ΤΑ, “ρῖ- 
γίξωρι ΠΓηιΩ,ΙΡ, Διαῦτοθα (' Ὡς ϑρίγιυ 
ϑαηςσῖο;᾽ ἰἰ., 7, φυοϊοά ὈΥ ΗΠ]ροηξο] 4) οἰΐο5 
10,15 85 σρίγίπρη εαίογωηι. Γ ΤΩΔΥ͂ 566 πὶ ὩδίυΓΑ] 
ἴο τοηοσ [18 “ Ὀγοδίἢ οὗ ἤδανρη," Ὀυϊ τόσα 
18 τηοδηΐ ΌὈΥ [06 Ρῃγαϑβθε. Ὅῆθδ ἢγτηλπιθηΐ ν"Δ8 
τορατάθα 48 ἰῇ βδοῆδ σεϑρθοῖίβ δὴ δηϊπηδίοα 
Ὀεϊηρ.᾿ 866 Ο(ο]οῖ δ “[μεἰἴοτβ ἴο Ἀδαυ]ρμι8,᾽ 
Ρ.1Ι. 

44. εκ ραγ..] ὍΤὨ8 ποίίοη οὗ [6 οσοτ- 
ραγαῖϊνα βιῃηδ  π658 οὗ ἴῃς ραγί οὗ ἴδε βαγίδ 
οονογεὰ ΟΥ̓ νναΐοῦ, 15 βδ! ἃ ἴο ἢν δηοουγαροά 
ΟοἸππιθυβ ἴῃ 8 δηϊογρσῖϑ86. Δ ΟἸ κπηαν τοίουβ 
ἴο Ηυπιθοϊάϊ, “ Κυϊτϑοῖθ τὐηίεσβυς. ΟὈΘΓ 
ἄἀϊο Ὠἰβίοτ. Ἐπ νι Κοϊυης . .. ἀδΓ Ὠδυδη 
ἍΝ εἰς, 1. 7γ4) ἀηὰ ἴο ἢ]8 “ Κοβπιοϑ,᾽ ἱ. 105. 

97, Οο47 Ὑδεβε ψοσγάβ 5ββουϊά ὑγοῦδῖγ Ὀ6 
οπιτἰοὰ, 45 (δ6 ὦ {το οὗ ἴμε Ψυϊξ. ΤΩΔΥ 6 
ΟἿΪΥ Δάξεο. 

44. ἰδέτε «υα«.1]8 ἘδίδοΣ, “ποτα οδπια 
ἔοτι" 

ἐππιρῃεγαδί.7 ὍὌᾺΟ 1, ,δέϊη 4 Ὡοςοοδῦ 6, 85 
δείσαγίπρ ὈΥ̓͂ [18 ἐχίγεπις ᾿!ςἜγαΐπεβ8 ἃ Οτεεκ 
οὐρίηδὶ : νπμμἐπὶς ἐρεησησς Ξε ἄπειρος τοῦ 
πλήθους. 

περαπσεαδὶ..] Μυΐν. ἐρωπι αδί!. Αποῖδοῦ 
τοδάϊηρ 15 ἐπέ» αδίδ 

«υοπάργ.] ΤὍΠΕ 1 ΑΓ 158 ἐπυεελσαδεϊαε, 
οοἴτοοίοἃ ΕΥἩ ΟΪΚΠΙΑΥ ἴο ἐπίπυεεφ αδέϊῥ, 
ἐἐραβϑῖ Βηαΐηρ οὐΐ ἢ (σοπ εἰπερε παι ῥυγδαγες 
Ῥιῆλ 

465. ἐῥαὶ ἐδ σωκ “δοωϊά, 8 ε.}ὺ Μοτε 11ἴ6- 
ΤΑΊ, “ταὶ ἔποτὸ ββουϊὰ δὲ τιδάς ἴῃς Ὀγρῃί- 
1658 οὗ [86 δυη, ἴπ6 ᾿ἰρῃϊ οὗἩ [86 τοοῦ, δηὰ 
(86 ΔΥΓΑΥ οἵ [6 5[δτϑβ.᾽ 

48. Κον 4δὲ ἀμηιδ «υαἱεν. 1.6. [86 νυδΐοσ, 
τπουσὰ ἄυτῃῦ δηὰ [1{61655, Ὀγουρῃς ζοσί ᾿ἰνίης 
τηϊηρ5. Ὑ6 οριἐμοῖ “' ἀιμὉ ἢ ἀρρὶ]ϊοὰ ἴο [6 
ννδῖον 15 βίης, ἰουρ ἢ ἃ ἔδυ αν ΟἿ ἔῸΓ 
(6 5165 νυνιῖς ἢ ἸΠΗΔΌΪ ἴῈ, 

49. Εποοῦ ... Σευαίδαπ )Ώ ΤῈ νοτγά 
Ἑποςδ, μετα δηὰ ἰῇ σ. δὲ, ψουῦ ὰ ἄρρεθᾶγ ἴο 
6 ἃ ςογγυρίίοη οὗ Βεδεπιοῖθ, ὍῈ δϊρρο- 
Ροΐδτηιιϑ δηὰ ἴῃς Ἑστοσοῦϊ]α ἃγὸ πηοϑὲ ΘΟΣΏΠΊΟΉΪΥ 
ϑυρροβεά ἴο ὃς {πε ἵννο σσγοδίυγεβ τεξεστθά ἴο. 
866 [οὗ χὶ. 1ς, δηὰ ΧΙ]! τ. ὙὝΒΕΙ͂Σ ογθδῖίοῃ οὔ 
[6 ΟΔΥ νγἃ8 ἃ ἈΔΌΙΪςΔ] ἰηέογεηος ἔτοπὶ 
Οδη. ἱ. 2: ; Ῥβαΐπὶ εἶν. λό δείῃρ ρεγνεσίςα ἴῃ 
[μ6 βᾶτὴς γγὰῦ. Τὰς Ασδδὶς οσχτῷ [{15 Ραβϑᾶρε. 

1 ευῖ. 4. 

ἐ ὅεη. :-. 

1 Βεζε- 
φηοίά. 



γ. κ1---8.} 

τῃετθά ἰτορεῖῃοῦ, τηὶρῃς ποῖ ΒοΪ]ά 
ποιὰ θοΓ. Ξ ᾿ 

δῖ πιο Εποςἢ τποι ραναϑῖ ομς 
Ραγῖ, ψΏΙΟἢ ννὰ5 ἀτίθά ἃρ τἢς τἢϊτά 
ἄδγ, ται 6 5ῃουὰ ἀνε]! ἴῃ ἴῃς 884π|6 
Ραγῖ, ψν μογείη ἀγα 4 τῃουβδηά ἢ1]18: 

52 Βυϊυηῖο [,ενϊδίῃδη ἴῃοι ρανεαβῖ 
τΠ6 δανυθητῃ ραγῖ, παπιοὶγ, τῇς πιοῖϊϑβῖ ; 
Δῃὰ Παβϑὶ Κερὶ Ὠἷπὶ ἴο δὲ ἀενοιτγεά οὗ 
ψνΒοῖ του ψΨ 11, ἀπ νῃεη. 

53 ἘΌροη [6 58ιχῖ δ ἋἍΥ τῃου 
δανεβῖ σομηπηδηδιηδηΐ ὑπο ἴῃ δλγίῃ, 
τμδὶ Ὀεΐογα ἴῃ 66 [ἴ 8ῃου]ά Ὀγηρ ἔοσιἢ 
θεαβίβ, οδίτϊε, δηά οσγεαρίηρ [Πίηρβ : 

54. Απά δίϊζεγ τῆςβε, Αἀάδπὶ 450. 
ψνΠοπλ του πηλάεβς ἰογά οὗ 8}} τῇ γΥ 
ογδδζιγεϑ: οὐ ἢϊπὶ οοῃς νγὲ 81], δπά 
([ἢ6 ρεορὶς αἷϑοὸ ψῆοπι ἴδοι Πιδϑβί 
οἤοββη. 

ςς ΑἹ! {18 ᾶνε 1 8βροκεη Ὀείοτε 
πες, Ο [,ογά, δεοδυβε ἔβοι τηδάεϑι 
(Πς ννου]ά ἔογ ουγ 8δἴζεβ. 

56 Α ίογ ἴδε οἵδε ρεορῖίε, ψῃῖς ἢ 
4ἶβο σοπια οὗ Αἄδη, ἴῆοιι Παϑὲ δά 
τθαῖ {ΠΕΥ͂ ἅτε ποίμίηρ, δυὰς 6 Ἰἴκε 
πηΐο βριττ|ε : δηά πδϑὲ ᾿ἱκεπεὰ τῆς 
Δουπάδηςε οὗ τπδῖλ υπΐο 4 ἀτοὸρ τἢδῖ 
(Δ]]ε ἔγομι ἃ νεϑϑ8εῖ. 

57 Απά πον, Ο []ογά, θεμο]ά, 
[ἢ 686. Πεδίῆεη, ννῃ ἢ ἤἢᾶνε ἐνοσ θεΘΏ 
Ταριυϊοά 48 ποιπίηρ, πᾶνε Ὀεριη ἴο ὃς 
Ἰοτάβ ονεσ 13, δηά ἴο ἀενοὺγ ιι8. 

58 Βυῖ να τὴγ ρεορῖὶε, ψγνβοηι ἴδου 
Πιαβϑὲ οδ]]εά τὴν βιβϑίθογη, [ΠΥ ΟἹ] 
Ὀεροκίεη, δηά (ΠΥ ἔδγνεης ἰονθῖ, ἃΓ6 
δίνεῃ ἰηἴο {Πεῖγ ἢδηάϑ, 

59 [[{τὴὲ ννου]ά πονν δε τηδάς ἴογ 

52. ῥασὲ ξεῥὲ δύῃ) ΤὍδὲ 1, Αἴ τοχίβ ἢδνθ 
4Ω»», “ ὯοΓ. ΤΪ5 ΠΊΔΥ ΡΟΒ5.Ὁ]Υ ὃς ἀυε ἴο [6 
ἰπῆυσηος οὗ [ον 88} ποῖίοηδ, κυςἢ 45 ΗΠ ρζοη- 
[ε] ἃ ἀοϑογῖθεβ, ἀδουΐ (πὸ 1, ονιδίῃδη ; ὩΔΙΊΟΙΥ, 
(δὲ (86 ξδυλαὶθ τηοηϑβίον δὰ Ὀθοη Κι1|16ἀ, δηὰ 
115 Ποϑἢ ῥγοβεσνεά ἴο τπηῆᾶκο ρατί οὗ [6 Ὀδῃ- 
ἡ πρῶ ψὩΙΟἢ ψου]ά Ὀ6 ῥγοραγοὰ ἴο ννυεϊσοιῃθ 

ε Μεβϑίδῃ. [|538. χχυΐὶ. 1, χχν. 6, ὙΈΓΟ 
Ραβϑᾶψοϑ αυοίθά ἰη βυρροτί οὗἉ 18 ορίπίοπ. 

δά. ἐγεαίμγε..)] Βδίδον, “ ψογκ8," ,εῖμ. 
55, δεεσιδε ἐδοω »ιαάε:1.1] ΤὮς Ὀεσῖ ἰοχίϑ 

ᾶνθ “δεοδυδε ἴδοι ἢαϑδὲ βαϊὰ (δαὶ ἴποὺ 
τηδλάοϑβαι, 

566. Οοἴῃρ. 88. χὶ. 1ς, “Βεῃοϊά, ἰῃς 
ΠΔΙΙΟΠΒ δτὸ 858 ἃ ἀσοὸρ οἵ ἃ ὑδυςκεῖ, δηὰ ἅτε 
ςουῃῖοά 45 [6 5114]} ἀυϑῖ οὗἉ [6 Ὀαίδηςε : ἢ το 

Π. ΒΘΌΒΑΒ. ΥΙ. Ι]. 

ΟἿ 868, ΨΥ ἀο νγὸ ποῖ ροββϑεβ8 8Δῃ 
ἱπῃουϊδηςα χὰ (τἢ6 νοι άϊ δον 
Ἰοηρ; 54]] 118 δηάιγοα καὶ 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ νἢ. 

4 72: τῦᾶν ἐς παγγοῖυ. 12 λον ἐξ τῦας νεσαρ 
"ΟΥ7οῖυ. 28 Αδ “λα αἷς, απαᾶ γέρε ἀραΐ»ε. 
43 ΟὐἀγῥέὝέἐ «ἠαξέ οἱξ ἦε ἡμάσπιο. 46 Οοά 
ἀσίλ ποὲ φεασέ ραγαάξδε ἐξ ναῖε, 62 αμαἱ ἐξ 
το εξ ρῖ, 

ΝῺ ψῇβεῃ 1 μά πιδάς δὴ επά οὗ 
δρεακίηρ ἴΠε686 τγογάβ, τῃοῖς 

γν28 ϑεηΐ ὑπο 16 [Π6 δηρεὶ ψψῃ] ἢ 
Παά θδθὴ βδθηξΐζ τππίο π|Ὲὲ πε πὶρῃ 
Δίογ : 

2 Απά ἢς 844 υηΐο της, ὕρ, 
Ἐβάγαϑ, δπά ἤθᾶγ ἴπε ννογάβ τῆλι 1 δ 
οοπλα ἴο τε}] πες. 

3 ΑΠά4Ι 8414, ϑρελίς οὔ, πιῦ Οοά. 
ΤΠδη 541 ἢ υπῖο τη6, ΤῊΣ 868 ἰ5 5εῖ 
ἴῃ ἃ ψ|ά6 ρίδος, (ῃδξ ἴξ τηῖρῃς ὃς ἀεερ 
Δηἀ ρτεδῖ, 

4 Βυῖ ρυζ τἢς οᾶ8ε ἴῃς επίγδηος 
ὑψεῖς ἡδίτονν, δηά [ἰκα ἃ τγίνογ ; 

5 Ὗο {Βδη σου ]ά ρὸ ἱπῖο {πε 8εᾶ 
ἴο ἰοοῖ υροη ἰἴΐ, ἀπά ἴο συὶς ἴτ ἡ 1 ἢς 
ὑγεης ποῖ [Ὠγουρἢ (6 ἡλύγονν, Ποὺν 
ςουϊά ἢς ςοπις ἱπῖο τῆς Ὀτγοδά 

6 ΤΤΒεῖα 18 αἷδο Δποῖῃογ τῆϊηρ; Α 
οἰγ 8. θυ] ἀεά,, ἀηα 5εῖ ὑροῦ ἃ δἰοιά 
βία, Δηα 15 {1}}} οὗ 41}1} ροοά τῃϊηρϑ: 

Τα επίγδηςε {πεγεοῦ ἰ5 ἤπάγγονν, 
Δηὰ ἰβ 86εῖ ἴῃ ἃ ᾿'άδηρεγοιι8 ρἷδςα ἴο (0 τ, “ἴεηῦ 
[4}}. κα 28 1 το νγοῖα ἃ γε οὐ τπ ὁ ὁ 
ἐρμς μαηά, δηά οἡ ἴῃ6 ]Ἰεῖς ἃ ἄξερ 
νγδῖογ : 

8 Απὰ οπς οὐΪγ ραῖΐῃ δείνψεεῃ 

ΒΟ 18 Δἀἀεά ἴῃ {πε ΓΕΧΧ, “ [ΠΕΥῪ 5881} θ6 
σουπηίοα 85 5ρ1{{|ς.7 

569. ω5 ἐπῥεγίαπεο αὐὐδδ.}] 80 ἴῃ πο 1, δ ; 
δυΐ {ΠῸ 5δεῆβε 3ιου]ά ργοθδοὶγ ὃὲ: “τῆς ννοσ! 
85 ΟἿΓ ἱΠΠο  δηςο.ἢ 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ ΓΥἹΙ. 

4. Βυ ῥιωῶ ἐδὲ εα:..ὺ ΤὮΪ5 ἜΧργ 55: ἢ 86 6.8 
ἄυς ἴο ἃ ὑτοηρ τεηάογης οὗ 2ουύωε ἴῃ {86 
1, Αἴϊῃ : χὰ αμέϑρε οἰ ἐπίγο ἐπὶ ἀπρισίο ἴοοο 
οί Ξῷ “ γεῖ 1 ψ1}} ᾶνα δὴ θηΐγδησε 5εῖ ἴῃ 
ἃ ὭΔΙΤΟΥ 8ρᾶς6. ΕῸΥ εγὶ δὴ ἀὁγ Ν]15 νου]ά 
τολά ε:. ὍὨΪ5 15 ϑυρροτγίοα ὉΥ ἴἢ6 ΑΥδϊς. 

7. ἰπ α ἀαηρέγομς ῥίαεε ἐο ,α|1} Ἰιαῖ, ἐπ 
2 γσοριδὲ, 5ΒΙΤΆΡΙΥ τρεδηΐηρ ἴβαῖ ἴδε δἴγδηοδ 
18 ϑἴῖδερ δηα Ὠδιτουν. 
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Ου, 
4 πη 7ξν. 

τε ὈοΙΠ., ἀνε δεῦνψεεη τε ἢτγα 
δηὰ τῆς νυδῖεσ -9 «πιαἱΐ τῇδε τῆεγε 
σουΐά μὰς οπα πηᾶη ρῸ ἴπεγα δῖ οηςβ. 

9 [{{τ}15 ΟΥ̓ ποὺ ὑνεγα ρίνεη ὑπῖο 
ἃ τηλη ογ δὴ ἱπῃεγίδηςα, ᾿ ἢῈ ΠενῈΓ 
802}} ρᾳ58 ἴῃε ἀδηρογ 8εῖ δείογε ἴΐ, 
ἢονν 5041] ἢς γεςεῖνε [ἢ158 ἱπῃεγίϊδησε ὃ 

Ι0Ο Απά [1 8414, [τ 18 80, [,ογά. 
ΤΠεη 54 ά ἢς υπο ηλς, ἔνεη 80 3͵50 
18 [5γδ6}᾽8 ροττίοη. 

11 Βεοδιιβε ἔογ {Πεὶγ βᾶκεβ 1 τηδάς 
τῆς νοῦ : δπὰ ννῆεη Αάδπὶ {Γδη8- 
δταβδαά τὴν 5ἴδιῖε8, [Π6η νγὰ5 ἀδογαθά 
τῃδϊ ποῦν 18 ἀοπα. 

12 ΤΠπεη ψεῖε τῆς δπίγδησεβ οὗ 
τι,]5 νγου] ἃ πιδάς ἤδγγουν, ἔμ} οὗ βοῖτονν 
δῃὰ {γανδὶϊ : [ΠΟῪ ἅγα διι ἔενν δηά 
εν!]., [411] οὗ ρεγ}]β, δηἀ νεγὺ ραϊπαι]. 

12 Εογ τῆς επίγδηςεϑβ οὗ τῆς ᾿ε] 6 Γ 
νοῦ σε 46 δηά βδιτγε, δηά 
δγουρῇς ἱπιπιογίδὶ ἔγαϊτ. 

14 [{ τῇοη τηεγ τῃδὲ ἰἵνε ἰδθοιγ 
ποῖ ἴο δῃῖοσ ἴπεβϑα βίγαϊς ἀπά νδίῃ 
τη ΐηρ5, [ΠΥ σἂπ ΠΕνΟΓ τγαςοῖνα [ἢ ο86 
τὲ δε ἰδιά ὕρ ἔογ τἤςῃ. 

15 Νὸον {πεγείογε νυν ἀϊβαυϊείεβί 
τδου τῆ γϑε]ξ, βεείπρ τῆοι ἀγῖ δυῖ ἃ 
σΟΥΓΙΡΕΟΙς τηδη ἡ πὰ ΨΥ ἂγί ἴδοι 
τηονεά, ννῆσγοδϑ που ἀγὶ δῖ τπογίδὶ ἢ 

16 ἢν Παϑὲ του ποῖ ςοπβίἀογεά 
ἴῃ ΤΥ πλϊπά {ἢ 5 τὨΐπρ τῆλ ἰ8 ἴο 
Ποίηδ, Γδῖθεγ τῆδη τπᾶῖ ὙγΠ]ο ἢ ἰ8 
Ριεβεηϊ 

17 Ἴδη ἀπβϑυνεγεα 1 δηὰ καἰά, Ο 

9. ὑ7, δὲ πουεν. ΒΘηΘΙΥ (Ὁ. 33) ψουϊά τεδὰ 
σἱ ποῦ δαγε: απίθβοσίδωγι, ὄζα. Ξξ 1Ὲ [86 Βεὶγ 
5841} ηοΐ ρΡ4558,7 ἄς. 

14. ευἱ ἩΗΠροηΕ] ἃ {πη Κ5 [παῖ τῆς Οτοεῖς 
ΟΣ νυᾶ8 πόνηραι, “ ἸΔθοτίοι5,᾽ πιϊϑίαΚοη ὉΥ 
(86 τγαηϑβίαϊογ ἴοσ πονηραί, “ εν]},) Βυϊ [ἢ15 
ψου]ὰ τπηακὸ ἴπ6 στο γϑι οἢ 5[1}}} τλοσὸ τηδυκοά, 

18, ἐδε εἰάεγ αυὐογ 4.1] Ἱ,αἴ. »ιαϊογὶς “«ομέϊ, 
“(6 σγοαῖοσ νου]. [Παἴ 15, (6 νου] ἴο 
σοῦλθ. Α8 ἴμ6 ἴθηβο ἰ8 ποῖ τηδτκοὰ ἰῇ τ86 
1, αἰη, ννὸ βουϊά 4150 γϑηάου: "' σγὸ νὰ δηᾶ 
ΒΌΓΕ, δηά ὀγίμ Ἰτησηογίδὶ ἔγυϊ. 

14. (ορ. Μαίζ, Υἱῖ. 13, 14; Δοῖβ χῖν. 22. 

18. Νευεγεδείο., Θ᾽. ὝὍὙΠε ςοπηροξίοη 
δοοπ8 (0 σραυΐτο: “ ον ἴῃ6 τἱρῆϊοουβ 50 ἘΕἑ8αγ 
... διά {Π6Υ [Παἴ πᾶνε," ἄος. Α5 τορατάς ἴῃς 
ἴεηϑε, ὑπομένουσι (45 ΝΟΪΚΠΙΑΓ ῥοϊπίβ. οὐ) 
τα ῃΐϊ Θαϑ! ]Υ 6 οοηΐυϑοα νῈ ὑπομενοῦσι. 

20. ἔον τδεγε δε ριαηγ, 9.3} Ὅῆδ τεδάϊηρ 

1. ΒΒ. ΑΒ. 1]. ᾿ν. 9--25. 

Τ,ογά τηδὲ Ὀεδγεβῖ τι]ς, ἴποιι ἢαβῖ οὔ- 
ἀλίπεα ἴῃ τῊΥ α͵δνν, τῆλε της τίρῃτθοιι ἢ Ῥεαε 8. 
8ῃουὰ ἱπῃογὶς τμ656 τῆΐηρβ, θυ τῆαλϊ 
τῃ6 ὑηροῦγ 5μουά ρετγ8ἢ. 

18 Νενεγίῃε]εβ5 τῃς τὶρῃϊθοιιβ 584} 
8 8Γ βίγαῖς τηρβ, αηά ἤορε ἔογ τυ ἱάς : 
ἴον ἴπεγ της ἢᾶνα ἄοης νν]ο Κ ]γ ἤανα 
5 τα (ἢ βιγαῖς σῃϊηρβ, δηα γεῖ 5}2]]} 
ποῖ 8ε6 ἴῃε νας. 

Ι9 Απᾶ δε 5414 ιἱππῖο πι6, ΓΠετα 18 
πο πάρε ἀῦονε (ὐοά, δηά ποης τμαῖ 
ἢδίἢ υπἀογβιδπαϊπηρ ἀρονε τῆς Ηρ 6βῖ. 

20 ἔογ τἢεγε Ὀὲ τρδηγ τἢδί ρεγίϑἢῃ 
ἴῃ ἢ 15 116, θεσδιιδε {ΠῈῪ ἀεβρῖδε τῃ68 
ἰδνν οἵ (σοὰ δῖ ἰ8 8εῖ θείογε {Πθη}. 

21 ἔοι (ὐοά Παῖῃ ρίνεηῃ 5ϊτγαῖξ 
ςοπῃμηδπάϊηθης ἴο 81:10 ἢ 48 ΟΔΠΊ6, 
ννῆδὶ {ΠῈῪ 8Ποι] ἃ ἀο ἴο ᾿ἴνα, Ἔνθῇ 88 
ΠΟΥ οδίγθ, δηά υνῆδλί ΠῈῪ ϑ58ου]ά 
οὔβεγνε ἴο ἀνοϊά ριιη!βῃπιεηῖ. 

22 Νενθγῖθαῖεβ8 {ΠΕΥ σνεγα ποῖ 
οδεάϊεπε ὑπο ἢΐπὶ ; Ὀυϊ βρακε δραϊηϑβί 
ἢϊπι, ἀπά ᾿πιαρίηδἀ νδίη τῆ ΐηρΒ ; 

23 Δπά ἀεοεϊνεά τῃδπιβοῖνεβ ὈΥ 
ἘΠΟΙΓ νὶοΚοα ἀδεάς  δηά 5414 οὗ τῆς 
πιοϑὲ ΗἸΡΉ, τΠδὲ ἢς ἰ8 ποῖ ; δηά Κηενν 
Ποῖ 5 »γΑΥ58 : 

24. Βυῖ ἢΐ8 ἴᾶνῦ ἤᾶνε {ΠῈ} ἀεβρίβεά, 
δηά ἀδηϊεὰ ἢϊ5 σονδηληῖβ ; ἱπ ἢ5 
βίδῖυἴϊεβ ἤάνε ΠΕΥ ποῖ δεεη ΠΏ], 
πὰ πᾶνε ποῖ ρεγίογπιεά ἢ 8 ἡνοῦκβ. 

2ς Απά τδετείογο, Εβάγαβ, ίοσ τῃ6 
ἘΠΊΡΕΥ 4Γ6 ΘΠΊΡΙΥ [Πίηρβ, Δη ἔογ τῆς 
1} γε τῆς 41} τη ρβ. 

οὔ [πε δεβϑὲ Μϑ8. ὄχργόϑϑεβ [5 ἴη (6 ἔοόστῃ οὗ 
ἃ νϑῇ : “" ΕοΥ Ἰεῖ ΠΊΔΩΥ (οτγ, [6 τη ηγ}.) μευ ϑἢ 
ἴῃ 1}}18 116, βοοίηρ ἰδαῖ ἴπ6 ἰᾶνν, ὅζε. 15 
ἀεϑρίϑεά." Μοϊκηοαν νψουϊὰ τεηάογ [ἢ ἰδεῖοῦ 
εἶδιισο, “' σαῖπου [ἤδη [πδὲ [86 αν. . . 5ῃοι} 4 
Ὀς ἀοερί5Ξεὰ.᾽ 

4]. ευεη α: ἐδὲγ εαγιθ.] ΤῊ 5 οἸδιι58 5 ουϊΐ 
οὗ ρίδοθ. ὍΤμε 1, δἴϊη ἰ5: »παπάψης επὶρι γ»ιαη- 
ἀαυὶλ εις τσεπίοηξδι: σμαπάο Ὁεπεγμπΐ, Ξε 
“ἘἘὸγ Οοά ρᾶνε Ἴοοτπηπηδηάπηθηΐ ἴο ἴποϑε ΠΟ 
οδῖης (ἰηἴο ἴπ6 ννογ]) θη ΠΟΥ σδηηθ, Ῥνῃδῖ 
[ΠΟΥ 5Πο0]4," ἄς. 

43. δεεενυεά ΠΟΘΙ ΜΟῚ 1, αἵ, εἰ ῥγοβοσμδν 
γωπί εἰδὶ εἰγοιργευεηίοπε: ἀφ είογρη. ἨΔ] ροη- 
ε] ἃ τεργεϑεηίβ ἴπ6 ΟΥεακ ΟΥ̓ παραβάσεις 
πλημμελημάτων. {{Π{ “νεγα σογίδίη [Πδὲ [056 
ψΈΓο [Π6 τννογάβ, νὰ ΠΡ ἢ ΒΌΡΡοϑε παραβάσεις 
ἴο μανθ θεεὴ τηϊϑγοδά περιβάσεις, δη 50 
Εδηϑἰδίεα εἰγειρευεηίο»ε,. 

45. αομρΡ. Μαζί. χίϊ!. 12. 



ν. ό---35.} 

26 Βεβμοὶά, τῃς τἰπε 58}4}1] σοπηα, 
τπαῖ {Πεβ86 τοΚοη8 τῇς 1 ἢᾶνςε το]ά 
ἴῃες 5}}} οοηγε ἴο ράᾶ88. δηά τἢς ὑγίάς 
8} ἀρρεδι, δηά 5ῆ6 Ἴοηῃιχίηρ ἰογίῃ 
804}1] Ὀς 566η. ἴῃδξ ΠΟ 158. νυνὶ πάγαννῃ 
ἔτοτα ἴμε βατῃ. 

27 Δηά ψδοβοθνοῦ 8 ἀε]ϊνεγοά 
ἔτουχ τῆς ἰογαβδι4 δν}}8 804} 866 ΖΩ͂ 
Ὑγοπάογϑ. 

28 Εογ ΤΥ 8οὴ [6βιι8 5}8}} δε τγὸ- 
νελὶεἀ νι τῆοθε τῆδὶ 6 νι πὶ, 
δηά {ΠῈΥ τηαῖ Γοιηδίῃ 5}8}} γε)οῖος 
σστη ἔουγ ἢυπάγαα γολῖβ. 

29 Αἴεγ {Π686 γϑᾶγβ 85}14}] ΓΩΥ 50ῇ 
ΟἾγιβε ἀϊα., δῃηά 411 πῆθῃ (δὲ ἢδνε 
16. 

320 Απά {Π6 νου] 5.41} δ6 τυγηεά 
ἰηῖο τῆς οἷά 51|1ὲπηςθ βθνθὴ ἀδγ8, {6 

ΒΟτ, γε 45 ἴῃ [ἴῃς "ίουτηεγ ἰυαρπιθηῖϑ : 80 τῆι 
᾿ὯΟ πιδη 8}4]] γεπδίη. 

21 Απά δίζεγ βανθὴ ἄδγϑβ ἴῃς ννγου]ά, 

46. «από “0ε εο»πἰης 7ογί “ῥα! δὲ “εεη.} 
νυΐϊξ. εἰ ἀρῤῥαγεσοεης οεἰεπάείγ. ΑΒ ἴῃς Ὀεβί 
Μϑ8. 458 αῤῥαγειοεης εἰυίίας, δηὰ ἴδε Αεἰίορὶς 
εἶνεβ “εἴ δὐβοοῃάείζυγ οἰνίϊαα αυῷ ἢυης 
Δρραγεῖ, εἴ ἀρραγεῦῖϊ ἴεσγα αἰ σης δοϑοοη- 
ἀϊέυγ," 1ἴἴ ϑδθεῖὴβ ργοῦδοὶς (Πδΐ ἴῃς 1,4] ΚΝ εγ- 
δίοῃ [88 Ὀδοοσηθ ρΡεγνοσίεα ΟΥ̓ ἃ τηϊδῖδκα οἵ 
(86 ἤγϑὶ ρατί οὗ ἡ νῦν φανομένη ἴογ νυνῴα 
νύμφη). ῬεΓἢΔΡ5 4150, 45 Η Προ] ἃ βυρροβίδ, 

τῆς {τδηβίδίοσ δὰ ἴῃ 815 πη [ἢ ἰδησυάᾶρο οὗ 
Ἀσδν. ΧΧΙ. 1, 2. 

48. ον » σ0οη ζ΄. ὍΘ τοδάϊηρ 85 ἰΐ 
βίδηάς 158 δὴ δηοϊθηϊ οπϑ, ἰῃς ἴοχὲ θοίηρ φιοίθά, 
πὶ (ἢς πη [6818 ἱποϊυάδοά ἰῃ [ἰἴ, ὉΥ 
Ατλδγοβα ἰῃ ἢῖ5 (ΟΠ ΠΙΔΓΥ οἡ [ὑΚς 1. όο: 
“ ΤΠϑογμΐη}5 Ὠοϑῖοῦ [651}.8 ποιηϊηδῖι οϑί δηΐθ- 
αυλδπὶ πδίι5. Κεουείαὀέμρ ἐπὶ, ἰηαυἱῖ [5.0 Ὑ]ρ- 
ἴυγα} βῆ »ιρμς ]Ιοσ,} ας. Βυῖ (Πε δῦϑεπος 
οὗ 1Π6 πᾶηηο ““ [εϑυ5᾽ ἴῃ [Π6 ΟΥΘΏΪΔΙ νεγϑίοῃβ 
ΤΆΔΙΚο5 ἴἃ ΚΕΙ͂ (Πδΐὶ 1 ννγᾶ8 ᾿πϑοογίοα ἴῃ τπῸ 
1, ἴῃ Ὀγ 4 (Πγχιϑίϊδη ἰγδηβοσίθεσ. ΤῊ Ασάδὶς 
[25 “θη οβεηθασεθ νυἱγὰ ἰο) τσησγίη 
Μεεϑὶδϑβ.» 

«υἱἱδίη ὕῶω; δωπάγεά͵ Φ5ς.}] Ὅς μογὰά 
“ἐν Π1η 8μουϊὰ Ὀε οπιιεά, Ὀυγαϊίοη οὗ 
Αἰἴπηθ ἰ5 σοηβίδηΠ} Ὄχργοϑβοα ΌΥ [86 δοϊδίϊνε 
ἰπ [6 [,μ410}1ὴ οὗ 1}15 ὈΟΟΚ; 845, ἔῸΓ ΘΧΔΙΊΡΪο, 
αδοδως “ερίεηι ἴὰ . 10 Ὀεονν. 80 ἴπ6 Ασδῦϊςο: 
“ .οο [γα Ἰδηρ." ΤΙ 5 ρεγοά οὗ 400 γ68Γ5 
πουἹὰ θ6 ἃ σοιῃρθηβδίίοη ἴῸΓ ἴ36 4οο ὙοΔΓ5 
ἴῃ νος ἢ ἴῃς σἤοβοη ρεορὶβ πδά Ὀεδη δίδιςϊοά 
ἰῃ τ Ἰαπά οὗ Εργρί. ϑδὶπῃ Χο. 15 15 ΔΡΕΪΥ 
αυοϊοὰ ἴῃ τείεγεηςε ἴο [ἢ 5: “ΜαΚο 8 ρἰδὰ 
δεοςογάϊης ἴο ἴπε ἀδγ8 ψνβογο ποὺ ἢδϑῖ 
δἰ Ποϊοὰ υ.5, ἀηὰ [86 γεῖῖ8 ψΒΟγοη ψγὲ δᾶνς 
86 6Ώ 6Υ]],᾿" 

1. Ε5ΏΒΚΑΘΒ. Υ1]. 

(δῖ γεῖ ἀνγάκείῃ ποῖ, 841} ὃς γαϊβεά 
ὉΡ, δπά (ἢλι 5}}} ἀΐε τῃδλὲ ἰ8 οοσ- 
Γυρῖ. 

22 Απά τῆς δαγβ 5}|2]}] γεβίογε 
[Πο8ὲ τῃδῖ ἂῦε δϑίεερ ἰῇ ἤδσ, δἀπά 80 
8Π.4}} (ἢ6 ἀιδὲ ἴῃοβϑε τῃαὶ ἀνψεὶ] ἰῃ 
δίίδηςθ, δηά (Ὡς 8εςογεῖ ρίδςεβ 5}2]] 
ἀεἰνεγ τῆοβε 5οι}5 [δὲ σσεῦε σοπ- 
τηϊτιοἀ παηῖο τη 6η,. 

23 Δπά τς πιοϑὲ ΗἸρῇ 584}} δρ- 
ΡΕΔΓ ὕροη [ἢ 8εδῖ οὗ Ἰυπάρπιεηῖ, Δηά 
ΓΑ ΒΕΓ 80|8}} ρᾷ58 ἄνγᾶγ, δηά τῃ6 ἰοηρ 
81. εὐ ηρ 5ὴ4}} ἤᾶνε δὴ επά. 

24 Βυῖ ᾿υάρτηδῃς ΟΠΪΥ 5}8}1 τΘ- 
ταλῖη, γαῖ 514}} βἴδπα, δηά ἔδι ἢ 
808} νναχ βίσοηρ : 

235 Απα τῆς ψογκ 51|4}} (οἱϊονν, δπά 
(ἢς τενναγά 5}4}}] θ6 3ῃς! νε, δηὰ τῃ6 
δοοά ἀεδάβ 3Π4}} θῈ οὐ ἔογος, δηά 
το κεά ἀεεάβ 5.41} θδᾶγ πο τι]α. 

490. Ορνμι.} Οτ, “ ἀποϊηϊοά." ὝΦὝὙΒε σνογὰ 
ἴη (ἢ. Αγαῦδὶς δηά ᾿Αδιῃίορις ἰ8 αρδὶη Μεβϑϑίδϑβ. 
ΤΗΣ Απῃρηΐδη (δοοοσγάϊης ἰο Ηἰ]ρεηξο] ) 
ΟΥ̓ 5 (8 ραβϑϑαφο δδοιυΐ [6 ἀθδίῃ οὗ Μεβϑβί85. 
ΤΠο ἱπΐθηβε ρίοοιι οὗ [ῃς ρὶςσίυγο ποσὰ ἀγανγῃ 
δῆοι ὰ δὲ ποιϊςοὰ, νυνῖτἢ 118 γος} }} οὗ [6 οἱά 
“ἰἰεποθ οὗ ΟἾδοβ (ςοταρ. υἱ. 39), Ὀεΐοσε 86 
νοεῖς οὗ [86 ποὺνν Οτοαίιοη 5ῃουϊὰ δορμίη. 

80. ,ογριῦ ἡμάσγεη 2 ΤὮΘ τρδγρΊηδὶ 
τοδάϊηρ 15 Ἴοστεςῖ, [8 δεϑὲ Μϑ5. δδνίηρ 
ἑπιοδς, ποῖ ἐμοί. 

82. “γε ῥίαεε..] Ἰιαῖ. ῥγογρέμαγία, ἴδ6 
ἐς 5ἴοσ ἐ- ΠΑ ΠΊΌοΣ5 ἢ τησηκἰοηοά Ὀεῖοσο. ες 
ποΐδ οἡ ἰν. 35. ΤῊ ράϑϑαρο 15. αιοῖοεα ὉΥ͂ 
Αὔῦσοβο, “6 ὕομο Μοσί!5,᾽ ς. Χ. 

83. »":52707.1] ὙὍῆε Ὀεδῖ Μϑ. γτοδλάϑς γπέρεγὲς 
εογάε [815], ποῖ γιῤεγία, ΜΚ ὨΪ ΟΝ 5115 [ἢ ς σοηίεχ 
Ὀεῖῖοῦ: “ ΜΕΓΟΥ͂ 514}} ρδ355 ἀνναῦ,᾽)7 ἴη [Πς ΑΔΥ͂ 
οὗ Ἰυάρτηςηΐ, ͵υδῖ 45 ““ Ἰοηρ -5 0 Εετιηρ 5}4]} μᾶνο 
δῃ οπὰ." Το ποτζὰ σοηδογοά “' 5841} ἤανθ δὴ 
οηά," εοπργοραδίδ, 5665 ἴο Ροϊπί ἴο 50ΠῚ6 
Οτοοῖκ ψογὰ ὀχργοϑϑίηρ “'584}} 6 ἔυγίεα," οΥ 
ἐ (ΚΟ ἰη,7 48 ἃ 841}. Εν] σοπάογβ [86 
ΔΑτγδδίς ΕΥ̓ “Ἀπ Ἰεηεπὶ Τάρε ψιγὰ. .. αἷς 
ΤΠ Δηρηλυ ἢ βἰο ἢ Ζυγις ΚΖίθῃεη " (“ 5841} νν πἢ- 
ἄγαν). 

85. δα} δὲ 9.7, ὥγεε.71 ὝΎΠα νογθ5 ΠΟΓΘ ἃΓῸ 
υἱρί)αδισιξ ἀπιὰ ἀοηιέπαδισεμν, ἴοΥ νυ ῃϊο ἰατϊου 
[86 θεβῖ Μ5. 45 ἀογ»εέδμπί. ΤῊΣ δθῆβε ννουἹὰ 
(5 δ6: “ὝΒαε τἰψδίθοιιβ δεῖβ οὗ τὭθη 5}1]]} 
ΔΜΆΚΟ, δηὰ ὑπεῖσγ υητιρῃίθουβ ἀςῖβ 5}4]} ποῖ 
β'θερ; ἐ:6. 50.411} ποῖ ὈῈ 4, ΑἹ] ψ1}} [Ὡδη Ὀςὲ 
Ὀγουρῃὶ ἴο ᾿κηῖ. Οοπιρ. τ Τίμι. Υ. 25. 

ΙΟδ 



Ιοό 

(Πεγε γολίρεσς ἐλε Μέείηρ Ἐγαρνιεπέ, ἀἰερογεδεα 
25 λε 7εγοάμεξο;, νν. 265 -1ο 5.) 

465 Απά τε ἰαΐκα οὗ τογηχεηῦ 8841] 
ἌΡΡΘΔΙ, Δη4 ονεῦ δραϊηβὶ ἰξ 5}8}} ὃς 
τῆς ρίδςε οὗ τεβὲ ; δηά τὴ8 ἔμηγπᾶςε οὗ 
ἢ611 54}} 6 βἤενγῃ, δηὰ ονεγ δρδίῃϑβὶ 
ἴξ τ[ῃς ραγδάϊΐβε οἵ 46] !ρῆϊ. 

47" ΔΑπά τῆξδη ν}}}} τῆς πιοβϑὲ ΗἸΡἢ 
ΒΑΥ ἴο ἴῇς πδίοηβ [Πδξ ἀγα γδβεά ὑρ, 
Βεμοὶά δηά υπάειβιαηά ψνῃοπὶ γε 
ἀεηϊθα, ογ ψῇοπι γε βεγνεά ποῖ, οἵ 
ἢοβε οὔβαγνδηςαϑ γε ἀεβρίβ8εα, 

48" Βεῃο]ά, οὐ τῆς οἵδε μαηά, 
δῖ 5 σρροβῖῖα. ΕΗδΓα 18 ΟΥ̓ δηά 
Γεβῖ, ἀπά ἴῆεγε ἔγε δηά [τογῃιθηΐβ. 
Τἢυβ ΜΙ] ἢε βρθὰκ ἂπά ϑ4Υ ὑπο 
[Β6πὶ ἴῃ (ἢ6 ἀΔΥ οἵ }υἀρπιεηῖ, 

20" ΤΠ8 ἢ 15. οἠβ τῆλε δ} 
ΠΕΙΓΠΕΓ δυη, ΠΟΙ πΊοοη, ΠΟΙ 8188. 

40" Νοτ οἷοι, ποῦ τπυιηοτ, ποῦ 
ΠρΗτηΐπρ», ποῦ νη, ΠΟΥ νγδίε, ΠΟΥ 
ΑΓ, ΠΟΙ͂ ἀλικηδββ, ΠΟΙΓ δυὐδηΐηρ, ΠΟΥ 
Τιοτηίηρ,, 

41" ἦχοι 8 ΠῚΠΊΘΙ, ΠΟΙ ΒρΡΓΠΡ., ΠΟΙ 
ἢδδῖ, πο βἴογηι, ποῖ ἔτοβῖ, ποσ ἽοἱἹά, 
ΠΟΙ ἢΔ1], ΠΟΙ τδίη, ποῖ ἀενν, 

42" Νοῖ ποοῆ, ποῖ ηἰρμῖ, ποῦ 
ἄλννῃ, ΠΟΥ Ὀγρμίη655, ποῦ Πρ ἢ, βᾶνα 
ΟὨΪΥ τῆς ϑδρίοηάουγ οὗἉ τῆ6 ὈΓρΡΠςΠ 688 

11. ΕΑ. 11. [ν. Δ 6 --- 85, 

οὗ {πε τηοβὲ ΗἸΡἢ, ἩνΒ γ  Υ 411 ΠΊΔΥ͂ 
Ὀερίη ἴο 866 ἴΠ6 τῃΐηρβ τπΠδῖ ἅγε δεῖ 
Ὀείογα τ θὰ. 
425" Εογ ἴτ 5411] βανα ἃ ἀυγαδίίοῃ 
83 ἴἴ ψεῖς οἵ ννεεκ οὗ γεᾶγβ. 

44." ΤῊ Ϊ5 18 τὰν ᾿πἀρπχεηῖ, Δηά (ῃς 
ογάϊηδηςα ἐπέκεοῖ, δηὰ το {Π66 ΟὨΪΥ͂ 
Πᾶνε 1 5ῃεννεά {ἢ686 {Π]ηρ5. 

45" Απάᾶ [ δηβνεγεά, 1 θοῖῇ 5αἰά 
ἴε τἤεη, Ο Ιοτὰ, δηὰ 840 ἰξ ποῦ : 
Β]εβ8εα δίας {πεΥ παῖ πονν ᾿ἰνα δηά 
Κεερ {86 τῆίηρβ σαῖς του Πᾶβὶ 
οζγάλιηδά : 

465 Βυὲ ψιῆδὲ αἷϑο οὗ τῆεπὶ ἔοσ 
ψνΠοηλ 1 ριαγεὰ ἡ ΕΓ ψ}ο 18 ἴῃοτα 
οἵ πιδεῇ ποὺ ἱἱνίηρ τς ἤδίῃ ποῖ 
βίππεά ἡ οἵ ψγῆο 18 θογῃ τῆδξ δῖ ποῖ 
ἐγαπϑρτοβϑθοὰ (ὮΥ ςονεηδηΐϊ ἡ 

47" Απά πον 1 8εε τῆδλι ἴῃς τγογ]ά 
ἴο σοπηα 011} σδιιδα ἀδ! ρῃς το ἔενν, δυζ 
τογπηθηῖβ ἴο ΤΏΔΗΥ. 

48" Εογ τδεγὰ δῇ ργόνχῃ τη 
ι.8 Δη 6ν}] ποαγί, σν] ἢ ἢδίἢ ἐϑέγδηρ θα 
:.5 ἔτοπι {Π686 {Ππρ8, ΔπΠ4 Ὠδῖῃ ἰεὰ κι.8 
ἱπῖο σογγαρτίοη δηα [Πε νγὰγ8 οἵ ἀδδῖῇ ; 
δίῃ βῆσνψῃ 18 [η6 ρδίἢ8 οὗ ἀεσϑβίγυο- 
τίοη, ἀπά τειηονεά ι.ι5 αγ ἔτοπι [Πξ: 
-Δηὰ τῃδῖ, ποῖ ἃ ἔδνν, θυιὲ νγ6]]- ἱρὴ 41]} 
τἢδλῖ αν Ὀδθοη οτγοδλῖθά. 

86". φαγαάμε 97} εἰ. 1.1 1,Δ4ἴ. ἡοοωπ ανὶς 
2αγαάις. “ΓῊΘ ὌἜχργαβϑίοη τοπάογοὰ “ ραγάθῃ 
οὗ Εάδη᾽ ἴῃ Οεη., ;1, 1ς, δηὰ οἰβονσθοσγε, ἰ5 ἴῃ 
(6 υϊχαῖς φαγαάέσς «"οοἰμρίαξε, ἀῃιὰ ἴῃ (ἢς 
ΕΧΧ. ((οά. δ αἴ.) ὁ τῆς τρυφῆς παράδεισος. ἴῃ 
ΟὨΪΥ [Ὦχος ῥάββᾶροβ ( ὅδη. 11, 8, το; ἶν, στό) 
5 τῆ πδπια ᾿Εδὲμ ἔουπαά 45 8 ΡΥΟΡΟΙ ἤᾶτηδ ἴῃ 
[6 ΧΧ. ῬΆΏΙ]ο ᾿ηϊεγργεῖβ ἴὰ 85 τ “ ἀδ] σης. 
966 ΒΟΏΒΙΥ 44 ἴσος. δῃὰ [τΠ6 τί. ΕΡΕΝ ἴῃ 
.Ὡϊςῖ. οἔτῃἢς ΒΙ0]6.᾽ 

817". οὐμεγυαπε.} ἸΤιαῖ, αἰ σοηίδας. 8566 
Ὠοΐα ἅἄδονθ οἡ ἰϊϊ. 75. ΒΘΏΒΙΥ ροϊηΐβ ουἱ (δαΐ 
δἰ ρεπέα, ΜΏϊοΝ ἢγδε πιθᾶπὲ βοσγυρυΐουβ δἴ- 
εηϊίοη ἴο ἀι168, σᾶς ἴο τλδᾶῃ ἃ ἀυγ ΟΓΥ 
οὈξοσνδῆος ἴο δ6 ἰἴ86}6 αἰἰοηάθά ἴο. 80 ἐπ- 
ἀμ φεμίία ννὰ5 ϑθὰ ἴο ἜἘχρυεβ8 ῃθρίεςξ οὔ ἀυῖγ, 
ΟΥ Ροϑβίἶνε ἰγαπβρτεββίοη, πλημμέλεια. 

88", Βεῤοϊά, (5"..1 1,41. οἱάείδ εοπῖγα εἰ ἐπ 
φοπγΩ. ΤῊ 5θῆβε οὗ [5 15 ποῖ ΨεΕῚῪ εἶθαᾶσ. 1 
ἴλκο 1 ἴο σεργεβεπὶ βλέπετε αὖ καὶ εἰς τὰ 
ἐνάντια, τοηάετοά 85 ἴῃ [πΠ6 ἰοχί. Βυΐ {πε 
Ασδῦϊς [85 5 ΠΡῚῪ “ πυπ βεθοῖ νοῦ δυοῖ Εἰοτ, ἢ 
δπα ἴο ἴδε βδηης εἴδος ΗΠ ρθη]. 

δῶ: «υἱἱὶ δ6.1ὺ ὍΠα βθῆβε βεοτηβ ἴο γοαυϊγο 

(86 τυϊγά ΡῬεγβοη, 885 βοσο. Βυΐ [Π6 1, ἴῃ 88 
ῥαε σμίερε ἰοφμογις. 

895-422". ΤῊΪ5 Ῥαβϑᾶρο 15 ἰπηϊ αἰδά ἴῃ Απι- 
Ὀγοβο, " 6 θοπο Μογί8,᾽ ς. χιῖ. (ᾳυοϊοὰ ὈῪ 
ΗἸἸχζεοηο] 4): “1δἱγουβ 6ο, υδί ραγδάϊ5ι.8 οϑὶ 
ἡπουηάϊιδίί5, υδὶ . ... 011 πυθο5, 018 
τοηϊΐγιΔ,7 ζο. (ΟΟπΊΡ. 4150 " Οἴὔδς. 510γ]}.᾽ 1]. 
89:92, δΔῃὰ ΤΕΠΠΥ5Οη 8 ἀεδοσίρίίοη οἵ ἴῃς 

“« ἰοδηᾶ- νον οὗ Αν]]Π]οη, 
ἌΝ εχ 8115 οὶ ἢαὶϊ, ογ σαΐῃ, ΟΣ ΔΩΥ 880; 
Νοσ οὐδὸς ἱηὰ ὈΪον5 Ἰουά]γ.᾽ 

ΒΘΩΞΙΥΒ ἰῃϑεγίίοη οὗ ἃ νετῦ, δαδεαὶ, αἴετ 
“οΐρρι, 186 σοηβιτηθά ὮὈΥ ἴπ6 σοδαϊηρ οὗ (6 
Ο(οχτηρὶυϊεοηβίδη Μ8., φως τοίεγι ποη ῥαδεί. 

4". σαυε οπῖγ, ὦ ε.7ὴ ΟοΏΡ. ον. χχὶ. 23; 
[58. ἰχ. 2ο. 

46". 3ῶ2γ «υδογι 1 ῥγαγεά.] 566 σωῤγα, Υ. 48. 

47". ΤῊΘΤ, αἴ ἰ5 : σά ρῥαώοος ῥεγεϊποδὶ ζμεΐμ 
γαρε “σομΐε ἡοομπαδἑαίερε ζάεογε, τες σϊεηι 
ἐογπθηξα. Ῥεμον ϑῆσνβ σϑᾶϑοῃ ἴο {μϊηὶς [δὶ 
[86 βϑηΐδθῃςθ γᾶῃ μελλήσει ὁ αἰὼν . .. ποιεῖν, 
εἰνίης [16 5656 45 ἀῦονα; δυῖ [πδΐ, ἔτοτὰ μελ- 
λήσει φεϊίίηρ τοδὰ 85 μελήσει, ἴῃς ἕοππῃ οἵ [ἴῃς 
τοβί οὗ [πῸ βδεηΐθηοθ νν88 σῃδηρθά (0 80 ἰξ, 



ν. 49"--665.} 

49" Απάε δηβιγεγεά π|ὲ δηά αἱά, 
Ηδδτγ πιε, δῃά 1 ν}}}} ἱπβέγυος (ἢςς, ἀηά 
Ὑ7}}} δά πιο ϑἢ [δε δίτεβῃ. 

50" ΕῸΓ τἢ18 σαυ8ε (Π6 τηοβῖ Ηρα 
ἤδη πιδάβ ποῖ ομς νοῦ δυξ ἔννο. 

σι" Απαὰ ἀο ἴδοι, ἐογαβηλις ἢ 88 
ἴποιι 84148: [δῖ (Πδγα ἃτῈ ποῖ τΔΩΥ 
ΠΡ ΐθοιβ, δθυς ἔενν, τ μεγοδ8 (6 τππ- 
ΒΟάΪγ ἀο παι ρ  γ,, ̓ἰδίθπ ἴο τ} 18 : 

52" [1{ του Πιαβὲ υϊ νεῖ ἔενν 
ΡῬΓεςίοιι5 ϑίοῃσβ, Ὑ]]ς (Ποῖ. σΑΙΠΟΓ ἴο- 
Πχ 4.00} ες δῃά οἷἶαγ, ἴο λάά ἴο ῃοὶγ 
ΠΌΠΟΙ 
" 54" ΑΠ41 414, ,ογά, μον 5842]]} 

αἱ δε 
54" Απά δε 84 υπῖο πιε, Νοῖ 

ΟὨΪΥ 80; διιὲ δ58Κ οὗ τῆς βγῇ, δηά ἱξ 
γνῚ}} τ6}} τῆς ; επίγεδξ 1, δά 1 ψ}}} 
ἀςεοΐλγε ππῖο [ἢδα ; 

5." Τῆοι 804]: δᾶ ἴο ἴ, ἼΒοι 
Ὀγίηροβι ἔογῖῃ ροϊά, δηά 8ινεγ, δπά 
ἀξ ΔηΔ το 4͵50, δηὰ ἰελὰ δηά 

ΑΥ͂ ; 
Μὰ Βυξ 5811ν8γ [8 τ] ρ] εὰ θεγοπά 
ἰ4, ἀπά Ὀταβ8 δεγοηά 5ϊϊνεσ, δῃά ἴγοῃ 
γοπά Ὀγαββ, ἰεδά δεγοηά ἴγοῃ, δηά 

οἷδΥ Ὀεγοπά ]εδά. 
57" Ἀεοκοη ἴδοι 4130 ψῃϊςοἢ ἅτε 

188 ργεσίουβ [Πϊηρ8 ἀπά το δε ἀεβίγεά ; 
τΠδι ννῃςἢ 18 πλιπ|ρ} 164. οΥ τπδὲ νυν ῃϊςἢ 
8 ΌῚ πδῖιιγε γᾶγα, 

ς8" Απά [1 414, Ο [Ι,οτὰ τπδὶ 
Ὀελγαβϑῖ τι]ς, τπδὶ ἡ οἢ 18 δϑυπάσπι 
8 [6 πλοῖα ὑγόγί 688, δῖ τμ4ῖ ν ] ἢ 
18 ΓΆΓΟΓ 8 [Π6 τῆογα ργεσίοιυβ. 

ξο" Απά ἢς τηδάβ δῆϑυνεγ ἴο π|ὲ 

50". δι ἑαυο.ὺ ΤΉ 15, {88 ρῥγεϑεηΐ νου] 
δῃά {Π6 οὔθ ἴο σοπθ. ΟομΡ. ΥἹῖϊ. 1. 

562". ΤΒοΘ σοηδογίηρ ποῖα ρίνθῃ 186 ΠῸΠ) 
ΒΘη51γ8 εππεηάδίίοη οὗ ἴδε 1,δἴίη, 186 ἰδίζον 
Ῥαγὶ οὗ ψ Ὠ]ςοἢ, 45 1ἴ δίδηάβ, ἰ8 ουὐΐ οὔ Κϑορίηρ 
ὙΠ [ἢ6 γεβῇ: σά πη ΦΓΡ7, ΦΟΓΏΡΣ (ΟΡΡΟ»1Ε: 
Ὁ: ἐἰδὶ, ῥἠσπδιρπ αιάορε δὲ ει ἐίς αδισπάαὶ. 
“ΤΠ σοΙΏρΑσίβοῃ ἱπλρ}165 [Παΐ ἴῃ6 πυτηδοῦ οὗ 
δε εἰδςῖ σδπηοῖ 6 ἱπογοδϑοᾷ ὈΥ (6 δ ἀϊίίοη 
οὗ Ὀάβοῦ οἰοπηοηί5.) ΤΤῊς Αταδὶς, 845 σϑῦ- 
ἀετοά Ὁγ Εννδ]ὰ, 15 “' ψν1}15σὲ ἀπ Ζὰ ἱβηθη ΒΙοὶ 
πηὰά ἼΒοη τδυη ᾿ἢ 

δ45". (ὐομΡ. ΥἹ 1]. 2. 

δδ᾽΄. Τῤοω «ῥαΐξ σαγ.1] ΒΘη51γ78 επθη δι οΩ 
οὗ ἀἴεεης ἴο ἀϊεέ: 15 ςοηβιτηοὰ ΟΥ̓ [με τεδάϊηρ 
ἴη Μ5. Οοιιρὶ]υξ,, ἀἶοει δρΐρι εἰ. 

11. ΕΒΏΒ.ΑΒ5. νΥΙΙ. 

Δηἀ 5414, Ῥοπάδγ ἴῃ (ΠΥ πιὰ ψνἢδῖ 
ἴδοι Παϑὲ {πουρῆϊ, βεείηρ (ἢδξ ἢς (δῖ 
ἤδίῃ ψῆδῖ 15 μαγὰ το ρεῖ γεϊοϊςεῖ ονοῦ 
ἢϊηι τῃδὲ δίῃ δϑιιπάδηςε. 

6ο" ὅο 4Ϊ30 15 της ογεδίίοῃ ργοῃβεά 
ἀραΐη ὈΥ πιὸ: ἔογ 1 νν}}] τε]οῖσε ονεγ 
ἴῃς ἔενν, ὄὌνεὴ τῆεπὶ (δὲ 5}8}} ὃς 
ϑαναά ; ἐογαβιηυοἢ 245 ἴζ 18 {Π6} τπδῖ 
ἢᾶνβ ΠΟ τηδήςβ [ΠΥ ΡΊΟΙΥ͂ τοῦτα ρῥτε- 
νΔ]]Π Πρ, ἀπά τῆγουρἢ νυν οπὶ ΠΥ ΠᾶΠΊα 
8 πον ηδιηεά ; 

61" Απά 1 ν}} ποῖ θ6 8011 ἴογ 
16 ταυϊτυαάς οὗὨἨἁ ὡτπεπλ ἀπὲ δᾶνα 
ΡΟΙΒΗΘά ; ἔοσγ ἴΠεγῪ αν δε τηδάς 
{κα ὑπο νᾶροιιγ δηά ἴο βδιηηδ; πε 
ἢλνα Ὀδδη τηδάθ ὄνυθὴ 85 δπιοΐζα δηά 
ἢδνςε σοηϑιπιεά ΑΥΨΑΥ ; {Π6Υ Βᾶνα Ὀδδη 
Οὔ ἤτα δηά ἅτε εχίϊηςί. 

62" Απά 1 δηβϑνγετεά δηά 3αϊ4, Ο 
ἴοι οαγἢ, ΨΥ Πᾶϑῖ του Ὀτουρῆς 
ἔογίῃ, ἢ υπάοτβιδηἀίηρ; 18 πλδάθ οὗ τῃ6 
ἀιιῖ, Κα τῆς τεβὲ οὗ ογεδίβά τῃϊηρϑ 

65" Εογ ἴξ μδά δεδη Ὀεῖϊίεγ ἔογ (ἢς 
ἀἄυϑε 1056] ποῖ το δὲ Ὀογη, 80 τἢδί 
ἘΠ ογβιδηἀΐηρ τηϊρηϊ πος 6 ἰογηγχοά 
ἔτοιῃ ἴἴ, 

64" Βιυῖ, 248 ἰξ ἰ8, υπάειβιαπάϊηρ 
στονσεῖῃ τἢ 5, ἀπά τΠοταίογα ἀο νχε 
Β΄ τογηχεηΐ, Ὀδοδιι86 να ροΓ 5} δηά 
ἵκηονν ἴτ, 

6ς" [,εἰ τῃε τᾶςς οὗ πηξῆ τηοῦγη, 
δηά τῆς Ὀεδϑῖβ οὗ τῆς δβεϊά τε]οίςε ; 
Ιεῖ 41} τπδὲ δίς θογῇ τπουγη, δῖ ἰεῖ 
[ουγ-οοιεἀ δεαβίβϑ δηά σδίτ]ς θα οἶδα, 
665 ἔὸογ ἴἴ 18 πχυςῇ Ὀεῖκίεγ ἔογ [δηλ 
[δὴ ἴογ 8; ἰογ {πεγ ὄχρεςὶ ποῖ ἃ 

59". Ῥομάεν, ..7 ὍΠο 1,δἴη 1 26 “ἰαπὲ 
2οπάεγα 18 σοστυρί. Ἀἢ ἰηρσθηΐουβ ςοῃ]δοΐαγα 
οὗ Ῥχοΐεββϑοσ Ηοσί (ᾳυοίϊοα ΟΥ̓ ΒΘΠ5]Υγ)) 15 (πδί 
“΄απὲὸ ΜΔ5 ΟΥ̓ΕΊΠΔΙΙΥ σέσίεγα, ἀηαὰ τμδὲ “ζαΐεγα 
ομάφγα νγὰ5 τηθδηϊ ἴο δηβινοῦ ἴο ζυγοστάτησον, 
ἃ ψοχὰ ἴουπὰ ἴῃ [υοΐλῃ. ΕῸΓ ἐπ 26 “έαηπὶ, 
Μ5. Οοιρίυῖ. μ45 ἡ": απίε. 

60". 8ο “Γο Το [1 Αἰΐη 18 “ἰς δὲ ἀπιαγὸ 
»γογιίσεα, οοττοσοίε ΟΥ̓ ΒΕΏΘΙΥ ἴο «ἷς δἰ ὦ πέ 
γεῤγοησα. Βαυῖ [Π6 5686 βθεπὶ5 ἴο ΣΕ] Ό ΓΟ 
[Π6 γό- ἴο Ὀ6 Ἰοϊηοὰ ψ ἐγεσέωγα ταῖθογ ἴδῃ 
ψ]Π γονέα: κ' ἘΧΘῺ 50 4]50 ἰ8 ἴῃ ΠΟ 
σγοδλίοῃ Ῥγοπιϑοα ΟΥ̓ τη 6." ΟΟΙΠΡ. ἐγεαλωγΩῦε 
γεπουαγε, Ὁ. 75. 

615. ἀγε εαέϊπο ἢ Οοτρ. 58. οχυϊ, 12; 
188. ΧΙΙΣ, 17. 

66". «1, ἐδαξ αγε δογπἢ 1.6. οὗ τηθῃ, 
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1οὗ 

)υαρτηεδηΐ, ἀπά ἱκηονν ποῖ οὗ τογπγεηΐϑ, 
πος οὗ 8δἰνδίίἼοη ριοηιίϑεά ἴο τἢδπὶ 
Δῇιοεγ ἀεαῖῃ. 
6" Βυῖ ψδδὶ ρῥγοῆξ ἰβ8 ἰξ ἴο ιι8. 

τπῖ Ρεΐπηρ βανεά νγε 3141] θὲ ϑβανεά, 
 νγὸ ἅτε ἴο δὲ (ογπηεηῖτεα ννἱτἢ 
τογπηεης ἢ 

68" ΕῸΓ 411] ταὶ ἅταὲ Ὅογπῃ ἅγε 
ταϊχοά ἃρ νυ ἰπΙ φυ ς8, ἀπ ἀγὸ Ε]} 
οὗ 51η8, ἀπά ἰδάθβη ἢ ἰγδηϑρταβ- 
5108 ; 

60" Απᾶ ἢ δἤϊεγ ἀθδῖῃ, νψε μά 
ποῖ δδη Τσοπληρ ἰπῖο [υἀρτηθδηΐ, [ξ 
σοι] 4 ρογοῆδηςθ ἤᾶνα ρος δεῖίζεγ 
ΙΓ 15. 

γο" Απά Βα δηϑυνοσεά π|ὲ δηά 
8414, Ὠεη τῇς πιοϑὲ Ηρ νν88 
ογεδίίηρ, ἴῃς νοῦ], ὄνεη Αάλδηὶ δηά 
811 τπδὲ ςᾶπιῈ νν τῇ ἢΐπι, ἢς ἢτγθε ργα- 
Ραγεὰ τῆς ᾿υἀρπηεηξ δπά τῆς τῆϊηρβ 
παῖ Ῥεϊοηρ ἀπο ᾿πάρηηεηῖ. 
τ" Απά πον ἰεαῖῃ σοποοίηΐηρ 

ΤΥ πογάβ, ἰῃ τπδὲ τῆου 5Αἰάϑε τηδῖ 
πη ἀεγβίδηαϊηρ σγοννοῖῃ ἢ ὦ : 

72" ὙΠ ΕΥ {δεγείοτα ἐμᾶς ἀγα 80- 
)ουγηΐπρ οἡ δαγῖῃῃ υν}}} θ6 τογπγεηϊεῦ 
οη ἢ}!8 δοσουηῖ, ἴῃ ἐῃδῖ, νγΒ1]6 ἢανίπρ, 
ππἀετγοιδηάϊηρ, πε να ψτοιρῃϊ 
ἸηἸφαΐγ, ἀπά ννῃ}]6 τεςεϊνίηρ, οου- 
τΔὨΠΙΠΘηἴ8, πᾶνα ποῖ ἶκερῖ ἴῃ δηλ, ἀπά 
Πανίηρ οδιίδίπθά ἃ ἶανν, Ὄνδάβά τῆς 
δλνν νυ μῖο ἢ ΠΟΥ τεςεῖνθά,. 

γ3" Απὰ ψνῇαδῖ ψ1}} {Πὰν ἢᾶνα ἴο 
ΒΥ ἴῃ (6 ᾿ὐρηγεπῖ, ΟΥ ἢονν ν0}}} {ΠΕ Ὺ 
ΔΏΒΥΟΥ ἴῃ [ἢ ᾿λϑῖ {ἰπ|68 καὶ 

74" σοι ον ἰοῆρ ἃ [{π|6 ἰ8. ἰΐ 
ἴηδξ τῆς τηοβὲ ΠΙΊΡΉ ἢδίῃ δά ραδίίθπος 
ἢ τῆδπὶ τηδλὲ ἀνε }} ἴῃ τῆς ννοῦ]ά : 

67". δείπς “αυεά, (ο..7 1,4. “αἰυαιὲ “α'να- 
δέρειν. ΤΙ]8 ΤΩΔΥ τηδδ “ [δὲ (ἢ δανθὰ διηοης 
Ὁ.5 5841} 06 βανυθὰ," οὐ ἰἴ πιαΥ ὃδ6 ΟΠΪΥ͂ Δη ἰη- 
δίδηςθ οὗ (ἢε ςοϊηπιοῃ ἀπβμὸ ἰάϊοτα, ἵἱκὸ 
}εγεγαποΐοη ῥεγιγαμείυὶ, 11. 1, ΟΥ̓ αείεης ζαεῖε- 
δαὶ, Ὀεϊον,, τ. 70. 

68". αγὸ »ηπἰχεάῖ ρ Ἰ,αἴ. εο»ηρίχελ σεπέ, 
ΔηβννοΓη, 845 ΒΟΉΒΙΥ τὨϊηκ5, ἴο ἃ συμπε- 
φυρμένοι ἰῃ ἴῃ6 ΟΥεοΚ. ΤῈ 54πὶ6 ννογὰ ἴῃ 
Εςεΐι8. χὶ!. 14 15 σεηάογοά “ ἀβῆϊοα," ψῆϊςοἢ 
πουὰ ὃ6 ἃ 5ιϊδοϊε γεηδοσίπς Βεσο. Βυΐ 
οοΙΏρ. ἴδε υ86 οὗἉ εογε»ιεοεγὶ ἴῃ ο. 76. 

715. εοποογπίησ, (9.1 ΟΥ, ρεγῆδρϑ, “ ἔγοτη 
τα οννῃ ννογάβ," ἐς “ογυποηίδμς ως. 80 ἴῃ 

11. ΕΒΏΒΚΑΒ. 1. ἰν. 6η"---8ὃο". 

δηά {Πδῖ, ποῖ οι δοοουηῖ οἵ τμδαλ, δαϊ 
οη δοοοιυηῖ οὗ [Π6 ϑεδϑοηβ ψὨοἢ ἢδ 
ἴογεβαν | 
5" Απά] δηβνγεγεα δηά 5214, Ὁ 

Γοτά τπᾶῖ βοαγεδῖ γυὶθ. ᾿ξ 1 ἤᾶνςα 
ἰουιπὰ ἔδνουγ ἴῃ [ΠΥ 53:6 ἢϊ, βῆθνν υητο 
ΤΥ βογνδηῖ ννῃοῖμεσ δίϊεγ ἀβαίῃ, θνεη 
δῖ 1ῆ6 νΕΓῪ πιοπηοηῖΐ ΨΠΘη Ῥγὰ ρβὶνα 
ἋΡ δᾶοἢ οἠς δ18 80], ννε 5}4}} δὲ 
Κερῖ 84έε ἴῃ γαβῖ, {11 τἤοβε τί πγὲ8 σοπὶα 
νυ πογαίη τῆου τ Ῥερίῃ ἴο τεπανν 
ογελζίοη, οὐ Ψ ῃεῖΠΟΣ νὰ ἅγα ἴο ὕὲε 
τογηεητεά δὲ οῃςε. 
6" Απά ἢς δηβνγεγεὰ πὲ δηά 

8414, 1 νν}}} 58ῆενν απῖο τῆδ6 [5 (Πϊπρ; 
αἰδο. Βυῖ ἀο ποῖ τῇοὰ πιϊηρὶα 
ἢ τῆσπὶ τῆδλξ ἤᾶνε ἀδβρίβθά, ΠΟΥ 
ΠΌΡΟΥ ἘΠγ86 1 υυτῇ τῆεπι [Πδὲ Δγα 
τογιηεηΐξεά, 

γ7" Ἐὸο {πεγὲ ἰ8 ἃ ττϑάβιγα οὗ 
ννοῦΚ8 ἰαϊά ὕρ ἴῃ ϑ8ἴογε ἔοσγ ἴῃες 
νὰ τῆς πιοϑὲ ΗἸρῃ, υῖ τὸ ψἹ}} 
ποῖ δε βἤσννῃ ἴπεε ὑπ} (ἢ6 ἰδ8ῖ 
τ[[Π168. 

γη8" Ηονδεῖς οὖν ἀΐδοοιγθα 8. οὗ 
ἀεαῖῃ. ὙΝΏεη τπεγείοσα τπεγα μδῖἢ 
οῃς ἰοπῃ ἃ ἢχεά ἄδογεα ἔτοπλ [ἢ 6 
τηοϑὲ Ηἰἴρῃ τῆδὲ ἃ πιδη 5Ποιι]4 ἀϊε. 43 
(λ6 βοι] ἀερατγίειῃ ἔγτοπι τῆς Ῥοαν (δὶ 
ἰξ ΤΏΔΥ Ὀςε τεϑίογεά δρδίη ἴο ᾿ἰπὶ τῇδῖ 
σάνε 1ἴ, ἴξ ἄγβε ἀοσῇ ὑγοσβῃ!ρ [Π6 ΡΙΟΥΥ 
οὔ τι πιοβῖ Η!ρῇ. 
0" Απά 1 τῇς πιδῃ ννεγα οὐ {πεῖ 

(δὶ ἀεβρίβεά δηά Κερὶ ποῖ [ῃ6 ννᾶγ οὗ 
[Π6 πιοϑβῖ ΗἸρἢ, δπά οἵ τῆθηὶ τῃδῖ 8εῖ 
δ ποιρῆς ἢ18 ἰανν, δηά οὗ {πε τῃδῖ 
ἢδῖεά βυςῇ 845 ἔδαγ ἢ! π1, 

8ο" ΤΠεβθε 8018 νν}}} ποῖ δηΐζοῦ 

{πὸ Ατδθὶς : “" ογβίεῃθ ῃιη 8118 ἀείηθη εἰβῆθῃ 
Δνοτγίςη." 

πη". ἃ ἱγεασωγε. ΙῸ [ἢ 8 1ά64 οὗ ἃ {τεᾶ- 
ΘΌΓΟ, ΟΥ βἴογε ἴο ἄγαν ὕροῦ, οὗ ξοοὰ ψοτκβ, 
νν6 ΠΙΔΥ͂ 866 ἴῃς ξεγτὰ οὗ [πα ἀοοίγηε οὗ ψοσ 5 
οὗ βιρθ αἴίοη. Ἐγοφᾶγε ἰ5 ἴο ῬΙΌροϑα ἃ 
νοΐθ οὗ ρυδὶὶς πιοηοῦ, δηάὰ πέηος σμρέγεγο- 
ξαγε ἴο τοῖς ἴθ ραᾶγιβθηῖ οὗ τᾶογε ἴβδῃ 
δηουσῃ. 866. Βιόνηε, “Οἡ ἴπ6 Ατίο]οβ,᾽ 
Ατί. χῖν ὃ 1. ΟὐομΡ. αἷθο ᾿ Τίπι. νἱ. 19. 

805. Τῥεις «οἱἱ.ἢ 1.2. [86 5ουΪΞ5 οὗ βυςδ 
ΤΏΘἢ 85 ἴπ6 οὔς δοῖογε πιοπιοηθά. Τα ψογὰ 
ἴοσ. “ϑοιι]5 7 15 ποιϊσθδῦ]θ,---ἰπορίγαίίοπε. ἴῃ 
υ. 78, ΜΜΝὮΘΓΟ ἴδ6 βἰηφυϊαν πυπιῦοῦ οὗ {μ6 5ᾶπλὲ 



ν. 81"--οὐ". 

ἱπῖο ἀνγε] !ηρ-ΡΙΔς 65, δυῖ γν1}} βιγαιρτ- 
ὙΨΑΥ ΓΟΔΠῚ ἴ0 Δληἀ ΠῸ ἰπ ἰογηχθηῖϑ, ἰη 
Ρδίῃ δηά 80γγονν Ἐν οΓΠΊΟΓΕ. 

81" Τῆς ἤἢτθε νγᾶὺ (οἵ 58ιεγὶ πρὶ) 
πεῖ ἴῃ τῆδὲ {Πα ἤν ἀεβριβεά (ῃς 
Ϊανν οὗ τηε πιοϑὲ ΠΙΡΉ. 

82" ΤΠα ἘΠῚ ἷη τπαῖ {πὲ 
ολπηοῖ τᾶΚα ἃ ροοά τεΐζιυγη, 80 848 ἴο 
Ἰῖνα. 

832" Τα τὨϊγά, ἴῃ τῆδλὲ Π6 7 8ες 
τῆς τενγαγά ἰαϊά ὑρ ἔργ {δεῖ τῆδῖ 
βανε Ὀδε]ϊενεά τῃ6 ςονεπδηῖβ οὗ τῃς 
τηοβῖ Η!ρΉ. 

84" με ἰουγίῃ, ἴῃ τὰδῖ πεν ψ}}} 
ςοηϑβίἀογ ([ἢς τογηγχεηξ ἰδἰά ὉΡ ἴῃ βἴογε 
ἴογ τε δῖ (ἢς Ϊδϑῖ. 

8ς" Τὴςε ΜΗ ννᾶῦ ᾿Ιεὲἢ ἴῃ {Πεὶγ 
ὀεαίηρ τῆς ἀνγε!]ηρ ρίδος οὗ οἴμεῖϑβ ἴο 
δε συδγάεά ὈΥ δηρεῖβ ἴῃ ἀδδρ γξβροβε. 
δ" ΤΠε 5ἰχίῃ, ἰῃ τῆ οἰ γ δθαίηρ Βονν 

8οῖηδ 711} ρᾶ455 ουεῦ πὶ ἀπηοηρ ΤῃΘηὶ 
Ἰηΐο τογηθηΐ. 

87η" ὙΠαῈ βενεητῃ ὙΨὙΑΥ͂ 8 ΤΟΥ. 
ἀτελάξι! {πη 411 (6 ννᾶγ8 δίογεβδι ἀ. 
ἱπ (παῖ {ΠΕ ν7|}} ρίπα ἀνγαὺ ἴῃ ςοη- 
Πιβίοη, δηπὰ δὲ ςοηϑβιιπεά ἰῃ [ςΕΓΓΟΥ8. 
ΔΠᾺ νναϑῖε ΑΥΤΔῪ ἴῃ [δΆγβ, 85 (Π6Ὺ 866 
τἢςε ρογγ οὔ τῆς πιοϑὲ Η!ρῃ, ἰπ ἢ οβ8ε 
ΡΓάβθης6 [ΠΕΥ Πᾶνα 5ἰπηθά ἤδη ἃ]1ν 6. 
Δηἀ ἴῃ ννῆοϑε ρύδβηςβ {Π6Ὺ Ψ}}}} θερίη 
ἴο ὃὈς "πάρεα ἰπ τῃς ἰαϑῖ εἰ Πγ68. 

88" Βιιῖ οὗ τῆοβε ψῆο πᾶνε Κερὶ 
(ῃ6 ννᾶγβ8 οὗ τῆς πιοϑὲ ΗΠΙΡῃ, θη 
ἘΠΟΥ 58}4}} Ὀερίῃ ἴο Ὀε βανεά ἔτοτι τ 
γε886] οὗ σογγιρτίοη, [ἢ]}8 15 [Π6 ογάεογ : 

ΨΟΓΩ͂ 15 56, 1 τηρς ἤανο θδοη υηάεγϑῖοοά 
85 “ Ὀγοδί." (Οομρ. ἴδ6 ιι56 οἵ “ρέγα» Ή 0771 
ἴη χυΐ. 62. 

81". Τ2ὲ ἥν: «υαγ.1] ΤΕ Ὀερὶπηΐης 8 1658 
ΔΌτυρι ἰῃ ἴ(ἢδ Ὑεγβίοη8, 88 ἴΠ6 ργονίουβ υθῦβο 
εηάβ8 ἰῇ ἴδοι ἢ (ἢ6 ννογὰβ “ἴῃ βούθη 
νν4γ5.7 ἴῃ Μϑ. Οογρίυϊ. 4150 ν. 80 οηάς 
ἢ 26 “ἐρίου οἷα. 

82". »πκαζε ἃ σοοά γεΐμγ".} ὍΤὨΪβ 15 ἃ ᾿ἰτοσαὶ 
Τεηδεοτίηρ οὗ (6 1,4 η, γευεγοέοηξηι δοηαηι 
͵πεεγε. ὍΤὨΘ τρθδηϊηρ δθο8β ἴο ὃδ, “ σδηηοῖ 
Του ΠΑΡΡΙΪ ἴο [1ἴ6. 8ο ἴῃ τὰ Ασαθίο: 
“ 4498 516 Ὡς ΖυγῸς Κ ΚΟΏγοη Κὔπηθη ὑπὶ ἢδὰ 
Ζυ Ἰεδοη.ἢ 

885. 1ο δὲ ταυεά 7γο»".} 1,Αῖ. “εγυατὶ, ἴοτ 
πο ἢ Μ5, Οοιμρίυῖ. μ45 σεῤαγαγὶ, “ἴο ὃ6 
βοραγαῖοα ἴσοι :᾽ 4 τεδάϊηρ νος ἀεγίνοβ 
8ΒΟ0ΠΊ6 διιρροσχί ΠΌσ Ὁ. Ιοοῦἷ. 

1. ΒΚ ΑΒ5. Γ΄]. 

80" ΏΙΕ {πεν βο]ουγηθά ἴῃ {δῖ 
(ἴπλ6., ΠΟΥ͂ βεγνεά (6 πηοϑὲ Ηϊρὴ 
νν ἢ ἴγάνδ:}, δηὰ επάυγεά ρεγ] ἐνοῖγ 
Βουτγ, πᾶῖ {ΠΥ πιρῆς Κααρ (μ6 [ΔῈ 
οὔ τε ἰαννρίνεν ρεγίεςϊγ. 

οο" ΝΜ εγείοσε [8185 18 [ἢς ννοσά 
ςοποσγηΐηρ ΤΠ6ηὶ: 

91" ΕἸτβϑὲ οὗ 4]1, ΠΥ 86ε6ὲ. στὰ 
δτεαὶ δχυϊτατίοη τῆς ρίογυ οὗ Ὠἴπὶ ννο 
ταίσθι ἢ τἢδτ ἴο Πιἰπιβοϊξ; δηά {ΠῸῪ 
Ὑν1}} ταδί ἰῇ βενθῇ ογάοῖ8. 

92" ΤῊς ἤτβε ογάεγ (οὗ γε]οϊςὶ ῃρ) 
8 ἴῃ τἢδξ {Π6Ὺ δίγονα ννῖἢ τυ ςἢ τοι 
ἴο ονεΐοοηια τε ον] ἱπγχαρίπδίίοη 
[ογιηβα ἢ τῆεπ), τΠδῖ ἴτ τπηρῃῖ ποῖ 
Ἰεδὰ τ δπὶ δϑίγαγ ἔτοπι [τε υηΐο ἀθδῖ. 

93" Τῇε 8βεςοηά, ἴπ τΠλὲ {Π6Υ 566 
τἢ6 δπίδηρίεπιεης νυν μογείη (ἢς 8008 
οὔ τΠ6 υῃροῦγ νναπάεσ, ἂπά τῇς 
Ρυηἰϑπηγεηΐς τῆι ἀνγδιτεῖἢ ἘΠ απ. 

94" ΤῊς (Ὠϊγά ογάδθγ 18 ἴῃ τῇ εὶγ 
βϑαίηρ τῆς ταβΕΠΠΟΩΥ νς ἢ ἢς τῆδί 
[ογαϊθα δηλ Βαῖῃ Ὀοῦπα υὑπῖο {ἢεπηὶ. 
ἴδ ἴῃ {πεῖν 1Ππτῖπι6 παν ἢδνα Κερί 
τῆς ἰανν ψνηϊοἢ νγὰβ ρίνεῃ τπδπὶ ἴῃ 
{Γιιϑῖ, 

95" Τῆς ἔουπ 18 ἰη Κπονίηρ (ἢ 
τεϑὲ ΤΠΕΥ ψ0}}} πον 6Π]ΟΥ, ραῖῃογεά 
τοροῖδεῦ ἰῃ τποὶγ βίογθ- ἢδιθεΓβ, Δη4 
συλγάοά δγ [ἢ ΔηρεΪβ ἰῃ ἀδερ γἜροϑβε ; 
Δπὰ Κηονίηρ 4180 ἴῃ6 ρίοσυ {παῖ 
ἀνναὶτεῖἢ τἤδηὶ δὲ {πε 431. 

οὐ" Τῆς ΠΗ 8 ἴῃ τπεῖὶγ Ἔχυϊηρ 
ἂἃῖ τῃ6 νγΧᾺΥ ἴῃ ννῃϊοῇ ΤΠΟΥ͂ πᾶνα ΠΟΥ 
εβςαρεά τῆς ΠοΥγιρεθ]6, δηὰ τῆς6 ὙΨΑΥ͂ 

901". “ευεη ογάεν.. ΑἸδιυγεσίης ἴο [Π6 βουθῃ 
ἐ γυαγ8᾽ οἵ ΡῬυπῃϊβῃημηθηΐ ἀῦονθ. (ΟΡ. υ. 99". 

93". ἐπίαηρίονιεη!. [1,4ἴ. εονηρἠοαΐίοηόρε, 
δυρρεϑίῖνα οὗ [6 π|8Ζ6 ΟΥ̓ ἸΔογτητἢ ἴῃ ΕΓ ἢ 
[06 ΟΥἹ] νναηάοσ. ΤΠ [,δἰΐη ἔοσ “ δνναϊ(εἴ 
ποῖ᾽ ἰ8 Ρδου] ταῦ, φὰς ἐπ εἰς »παπεί. Βιυῖ 
ΒΘΙΒΙΥ σὅοννβ ἢονν [86 86 οὗ [ἢς ἀλίνε δήθ 
απ Γς ΤΑ ρεῖ τηϊδίδκοη ὅοὼγ δὴ δοϊδίίνς 
ἢ ργοροβιοη. ὙΠῈ Αγαῦὶς ἄρῦθοβ: “ ἐἐδ8 
ἱγεῦ νναγίοπάς Οοσιοδι.᾽" 

94". ἐν ἐπ ἐδεὶγ “εείηρ, (ο..1 ὍὮο Δηδ00].- 
ἴθοη ἴῃ ἴπο 1,αἴη, ἐεγές ογάο, οἱάεπέξι, εἴε., 
ΤΆ κκο5 ἰ αἰῆου το τοηάοῦ [86 5ϑηΐθησθ 
οἰοασὶγ, νι πουΐ ἃ ραγάρῆσγαβο Μϑ. σοχρίαῖ. 
Πᾶ98 ἃ 5|Π|ΡΙ6Γ σοῃϑίσυςσίϊίοη, σἱάεδωρ ἴοσ 
οἱάεηζε:. 

06". “2ογε-εδανηδεγ,.} 866 ποῖα δῦονθ οἱ 
ἷν. 35. 

[ο9 



ἴῃ ψὩΟἢ (ΠΟΥ 1] ραίῃ τῆς ιζυγα 
ἰηπεγίῖδηςα ; δΙΓΠογπιούε, ἢ βθοίηρ 
(06 5:Γξ δῃά το ϑοιὴθ (νγ4γΥ) ἔγοπὶ 
ννῃῖοἢ (ΠῈΥ ἤᾶνς Ὀδεη ἔτεεά, δηά (ἢ 6 
Ὀγοδά νγὰὺ ψῃϊοῖ ΓΠ6Υ ν1}} Ὀερίῃ το 
γοσεῖνα ἴῃ δη]ογαγθης ἀηά ἱπηηΊοῖς 
τ4}1Υ- 

ο7" Τηα βἰχίῆ ογάεγ 18, ἤδη ἰξ 
8141} δε βῃανγεά υπίο τθτλ μονν {ΠΕΙγ 
σουηΐοηδηςα Ὑ}01}1 Ὀερίη ἴο 5Π1Π6 85 
τῆς βδὁυη, δηά Ποὺ {ΠΕΥ νν}}}} Ῥερίῃ 
ἴο Ὀ6 τηδάς ᾿ἱκὲ υπίο τῆς ᾿'ρῃξ οὗ 
[Π6 8ϊ2γβ, ἔγοῃ πεηοείογιἢ ἱποογαρ- 
ἘΡ]ε. 

98" ΤΕ β8ενεπῖ οτάεγ, ψΠοἢ 
ΒΌΓΡΑΒΒΘ6Ι ἢ 411] τῃε δίογεβδι ἃ, 5 ἴῃ παῖ 
τἢογ νν}}} ἀχυϊο ἢ σοηἤάεπος, δηά ρυΐ 
τΠεῖσ {πιδὲ νῆσοι δαΐηρ ςοηΐουπάαά, 
Δηά τα]οΐςε νους Βεΐηρ δίγδα ; ἔοῦ 
ΠΥ αβδίθβῃ ἴο 866 1ῃ6 ἔδεε οἵ Πϊπὶ 
ὑνοπὶ ΠΟΥ βοῦν ἴῃ 16. δπά ἔτοηὶ 
ῃοπὶ {ΠΕῈΥ Ὀαρίη το ταοεῖνα τῆ οΙΓ 
Γανγαγὰ ἴῃ ρίουγ. 

909" ΤῊΙ8 ἰ5 τῆς ογάεγ οὗ {δ 8οι]8 
οὗ τῆς τἱρῃΐθουϑ, 45 ἰξ 18 ΠΟ ἀε- 
οἰαλγθά ; δῃὰά τῆς δίογεβαϊά δἂῖθοὸ {δὰ 
ὙγΔγ8 οὗ ἰογπχεηῖ, ψ Ποῦ τῆ τῆι 
βᾶνε ττληβργεββεά υν}}} Βεηοδίοστῃ 
δι ξεγ. 

ΙοΟ" Απά [ ληβννετεὰ δηά δἱά, 
584}} εἶπα τπογείογσα δ6 ρίνεῃ ἴο 
801118, ΔΙ͂ΘΓ [ΠΟΥ ἅτε β8εραγαῖεά ἔγοηι 

11. ΕΒΌΒ ΑΒ. 711]. ἰν, ογ"---το νὴ. 

τῆεῖγ θοάϊε8. ἴο 8686 [δι τ ῃεγθοῦ ἴδοιι 
᾿μλαϑὲ βρόκβῃ υηΐο τὰ ἡ 

Ιοἱ" Απά ἢςε 5.14, ΕῸΓ ϑ8ενεῃ 
ἀδγ8 ψ}}}} τῃεῖγ τεδάοιῃ δα, (Πδὲ τῇ 
ΤΩΔΥ 866 ἴῃ [Πΐηρβ Ὀεΐογε βροκβη πηῖο 
{πεε, δηά δίϊζογνναγάβ {ΠῸὺ ψν}}} θὲ 
ραϊῃεγεά τορεῖμεῦγ ἰπ (ἢ 6] Γ ἀννε]]ηρ; 
ΡΪδςεβ. 

Ιο2 " Απά [1 δηβννεγεά δηὰ ϑαϊά, 
1Γ1 πᾶνε ἔουμά νοι δείογε τ ϊης 
Εγαεβ, 3Π6ὺν γεῖ ἔστ μοῦ ὑπο της ΤῊΥ 
βδεγνδηῖ, ὑνῃεῖθογ ἴῃ τῆς ἀδγ οὗ 1άἀρ- 
τηεηΐ ἴπ6 τὶρῃτθουβ νν}}} 6 40]6 ἴο 
Ταλῖίζο ἱηςΟ βϑίοη ἔογ τῆς σις κε, οΥ 
ἴο ῥτορίτἰΔῖα τ[ἢ6 πιοϑδὲ ΗἸΡ οἢ {ΠΕῚΓ 
ΘΠ ΔΙ; 

102" Βε ἴξ ἐλ Πεῖβ ἔογ ομ ἄγη, οὐ 
ΟἸΠ]άγεῃ ἔοσ ρδγεηΐβ, οὐ Ὀγοῖμαῖβ [ῸΓ 
Ὀγοίῃοῖβ, οὐ γεϊδιῖίοηϑβ ἔοσ ἴΠοδε8 πθαγαϑβῖ 
αἰκίη ἴο τὰλδπ, οὐ ἔπεπάβ ίογ τῆ 6 }γ 
ἀεαγεβϑῖ Οἤ 68. 

104" Απά ες δηβϑνεγεὰ πὲ δηά 
5414, δεείηρ τποὰ ἢλβε ἰουπά ἔλνουΓ 
δείογε πίῃς Ἔγεβ, 1 ψ}}}} 8ῆενν τπ 66 
(18 413οὃ.0 Τῆς ἀδΥ οὗ ᾿υάρτηεηΐ ἰ8 
τὴς ἀδγ οὗ ἀεοϊβίοη, Δ4η4 ν17}}} βῃμενν ἴο 
411 τπεπ ἴμε 862] οὗ τυ. ΕΓ 848 
πονν ἃ [δῖδμεγ βεπάείῃ ποῖ ἢ 8 80η. πού 
ἃ βοὴ 8 ἔδίμει, ποῦ 4 πηδϑίετ ἢ 8 
δἶδνθ, ΠΟΙ ἃ ἔγίθσπα ἢ18 ἀδάγεϑδῖ οὔθ. 
(δὲ ἢε πιᾶὺ δ6 51:.Κ, οὔΓ᾽ ΠΊΔΥ βίεερ, οἵ 
εδῖ, ογ δὲ ἢϑαδὶεά, ἴῃ ἢ 15 8ϊεδά : 

965". ἐπ εηὐογηιθπί. 1,αἷ. ζριιδοεπίε:, ἃ Τάτ 
ῬΑΙ ΟΡ] ἕοστηθ. Ὑπὸ νοῦ οσουγβ 4150 ἴῃ 
Τοῦ. 11. ο (Βεη51γ). 

985. ευὐῥοιξ δείηρ φῇ'αΐδ ὍῆΟ Μϑ. [68 
ποη χγευεγίεπέες, σοττεσίοα ΟΥ̓ ΒΘΟΠΒΙΥ ἴο πὸ2 
γευεγεηΐσι. ΤὮΘ ρΡάγΔ]16]15π| ϑθαπὶ8 ἴο γεα γα 
[26 οἤδηρο, νὨιοἢ ἰ8 ϑυρροτίεα 4150 ΟΥ̓ {π6 
ῬΑΓΔΡἤΓΑΚ6 ἴῃ ΑἸΩΔΌΙΌΒΟ, δηὰ ΟΥ̓ ἃ σΟΠΊΡΑΓίβοη 
σι Ἀ5, χχχίν. 4 δηᾶ οἴβεγ ραϑϑαρθβ. Οἷδεσ- 
τὲ ἴῃε τοδάϊηρ γχευεγίοηπίεε τηῖὶρϊ τοοεῖνθ 
ΒΟ ϑῈρΡροσ ΠῸΠπὶ Ὁ. 82 δῦονσε.0 Α5 οὔθ 
οᾶιι5ε οὗ [6 τΐϑετυ οὗ πο Ἰοβὲ ννδϑ ἴδαϊ {Π6Ὺ 
οου]Ἱά ποῖ τσεΐυσῃ ἴο [18 16, 80 ΒοΓα {Π|6 ἸΟΥ͂ 
οὔ ἴῃς βανεά 18 ποῖ υδι!βοά ΟΥ̓ ΔΩΥ υυϊβῃ ἴὸ 
τοΐυση. ὍΠΟΥ Ἰοοῖς ἑογσννασά, δηά ποῖ ὑδοῖ- 
νατά. Βυῖ ἴπε Γεοᾶϑοῦβϑ ἔοσ [86 σἤδηρο ἴο 
γουεγ η 6: ΤΥΘΑΊΪΥ Ῥγοροπάογαϊῖε; δηὰ 1 15 ΠΟΥ 
ἔουπά ἴο δε σομῆγπηιοα ΌΥ ἴδε τεδάϊηρ οὗ Μ9. 
Οοιρ!υ. 

102". ὰ ννᾶβ [818 ράϑβϑασθ, σεβρεοίίηρ [86 
Ὁπδυδιηρ; πδίυγθ ΟΥ̓ ἸηΓΟΓΟΘΘΒΟΥΥ͂ ὈΥΔΥΘΓ ἴῸΣ 
(Π6 ννὶοκοὰ δῇῆοῦ ἀθδίῃ, νυν ιιςο ἢ ἀγονν ἌΝ ἔγοῃλ 
δῖ. ]εγοηια μ͵5 ἀδηυποϊδίοη οὗ [Π6 θοοΚ, “Τὰ 

νἱ  ]Δη5 ἀοττηῖβ,᾽ πα ττὶῖεβ ἴο ΝΊΡἸδητι5, Κ εἴ 
ἀογηγίθηβ βοῦθῖβ ; δὲ ῬσΌΡΟη8. ταὶ Ἰἰδσυπὶ 
ΔΡοοσύρδυπι, 4υἱ 500 ποπιίης Εβαγα ἃ ἴε εἴ 
δια 0.8 15 ἸορττΓ : υδὲὶ βοτρίυτα οϑῖ, συοά 
Ροβὲ τηογΐεῃ ἢ0}}08 ρτὸ 4183 διιάεαϊ ἀεργε- 
ΟΑΥ : αυθὰ ορὸ ᾿ἰδγαπι ἡυπαιδπι Ἰ6 1." 566 
ἴδε οχίγαςϊ ᾳυοῖεά δ [1] ΟΥ ΒΘΏΞΙΥ, Ρ. 76. 

1045. 4»άὰ δὲ. ... ῥὶς εἴαυς.) ΤὙμόβα 
οἴαυϑ658 ἀγὸ ννδηϊτίηρ ἴῃ ἴ[δ6 Μϑ., ἀπὰ ἴᾶνα Ὀδοη 
ΒΌΡΡΙἰοὰ ἴῃ 1,δη ΟΥ̓ ΒεΕΠΒΙγ τ ἴῃς ΠΕΡ οἵ 
[η6 νογϑίοῃβ. ΗΟ οἰ βεὶν μῈ 45 ἀρργοδομοά 
{π6 οτἱρίῃδὶ τῇΔῦ πον δὲ 56 εῇ ΟΥ̓ ἃ σοιηραγίβοῃ 
νὰ Μ5. σοπιρὶυῖ., μετα ἴΠ6 ράβϑαρα δίδπάϑ: 
εἰ γαβομδ! αὐ πῖθ εἰ ἀϊπκὶξς φμε ἐπϑεπε 
ΖΤαίΐαηε εογαηε οομδς τπεὶς, εἰ ῥος εἰδὲ ἀεηιοπα 
“ἐγαόο. Ὀἱες μά ἰεἰϊ αμάασ [510] ἐ:, εἰ ογιπίδως 
εἰσπασμίμρε σένα ἀρποπσγαπα, Ομοριαάς- 
γποάϊωγι τίσις πο τη ῥαίεῦ ἠέρι, αμρ δίμα 
}αΐγεηι, σεξ ἀογείπι “ΕΓ, εἰς. 

ἐδ “ταἱ 9 ἐγωδ.} Οοπιρ. [οδη 111, 33.. 
ΕΟ οπα 0111 οὐνὴ (ς ἀδοϊδίοη ἴο ὃς ἴγυς 
δηὰ σρῃΐ, τεσορηϊδηρ [ἢ 6 ̓πΠρΡΓ658, 858 1 ἸΝΕΓΕ, 
οὗ [86 Αὐἴμοτ8 864]. 

φς. 



γ. 1ο5"---49.} 

ΙΟς" δο 5121} πο οπε Ὄνεῦ πιᾶκο 
διρρ Ιςδιίοη οσ ἀποῖμοῦ; ἔοσγ 81] 5}4|} 
θα ἴῃ (παῖ ἀδγ, Θδοὶ ἰοσ Πἰπλβε]ξ, 
ἘΠΕΙ͂Γ οὐ ὑῃ ΠΡ ΘΟι8η 65568 ΟΥΓἨὨ ΣΙ ρἢ- 
[δουβηεβ8868. 

ἐθεα, δ, 46 ΤΆεη 8αἷά 1, ΣΑΡγαπαπι ργαγεὰ 
ΞἘχοά,3.. ἅτϑ ἔοσ τε ϑοάοηηγίτεβ, δΔηᾷ “ Μοϑβεβ 
δ ἴίογυ τῆε Δ μεῖβ τῆδῖ βἰπηθὰ ἰπ ἴδε 

ὙΥ]]ἀ ΘΓ Ώ 688 : 
τὸ 47 “Απά 7εβι5 δῖεγ ἢϊπὶ ἔοσ [ϑγδεὶ 
"ΟΣ, ἴη τῇς {πιὸ οἵ ΙΑςἤδη 
ἔχω. 38.Απά “βαπιιεὶ δηά 7) ανία ἔογ 

16 ἀδεοιγυςτοη : «δηά 4δοϊοπιοη ἔργ 
“δ ϑλα, τῇδ ἐπδὲ 5ῃου!ὰ ςοίηα ἴο τῆς 88η6- 
Ζα Ομτοα. [ΆΓΥ : 
“τῳ ὅς. 40 Απὰ ἀΗε]ϊδ8 ἔογ τῆοβα τπδῖ τε- 

ςαϊνεά σαΐπ ; δπά ἔογ τῆς ἀεδά, (ἢδῖ 
τῇ. 48, 45. ἢβ χῃίρῃτ Ἰΐνε : 
ἀρ ῆνα 40 Αμπά ’ ΕΖες δ ἔογ ἴῃς ρεορὶε 

πῃ τῆς εἶπας οὗ δεηῃδοῆογ: δηά 
ΤΏΔΗΥ ἴου ΠΊΔΠΥ. 

41 Ἐγνβϑη 80 πονν, βδείηρ; φογγαριίοη 
18 στόνγῃ 00, Δηἀ νγίς Κεάῃεββ ἰηογεδβαά, 
δηά [6 τρῃΐθουβϑ ἢανα ργαγϑὰ ἴογ τὰς 
ὈΠΡΌΟΪΥ : νυ πεγείογε 5841} [ ποῖ θῈ 80 
πον αἰβοὶ 

42 Ης δηϑνεγεά πῆς, ἀπά 5414. 

1. ΒΒ. Α5. ΓΙ]. 111 

ἼΠΪ5 ργεβεηῖΐ ᾿ξ 18 ἠοῖ [πε ἐπά ες 
ταῦς ἢ ροἹΟΙΥ ἀοίῃ δια; τῃεογείοσα 
μανα ΠΟΥ ργαγβά ἔογ τΠ6 ννϑαῖϊς, 

43 Βυῖ τπὲ ἀᾶγ οἵ ἀοοπὶ 8}4]} δὲ 
τῆς επά οὗ 1}}}8 {ἰτηθ. ἀπά τῆς ὃδε- 
οἰπηΐηρ οὗ τς ἱπιπιογίδ! Ὑ ἰοῦ ἴο 
σΟμ16. ἡ» ῃεγαίῃ σογγιρίοη 185 ραϑῖ, 

44. Ϊπιεπιρεγᾶησε 18 δὲ Δη εηὰ, ἴῃ - 
βάεΙ ΠΥ 18 οὐς οὔ᾽, τἱρῃτθουβηθβ8. ἰ8 
δον, δηά {γῇ 5 ΒργΓ Πρ; ὉΡ. 

4ς ἼἸΠεη 8}11} πο πιδῃ ὃς Δ0]6 ἴο 
βᾶγα ἢἰπὶ τῃδὲ 18 ἀεβίγογεά, ΠΟΙ ἴο 
Ὄρργε88 ἢϊπὶ τηδξ Πδίῃ. ροϊίεη (δε 
ΥἹοίουΥ. 

46 1 δηϑνεγεά τΠδη δηά 9414, ΤῊ 8 
18 ΤΥ ἢγδί δηά ἰδεῖ δα γἷπβ; (παῖ Ια δά 
Ὀεδη Ὀεῖίεσ ποῖ ἴο ἤἢανα ρίνεη (Π6 
εαγἢ ὑπίο Αὐδῃ: οἵ εἶδε, ψ ἤθη [ἢ 
ν)23 ρίνεη ὨΪπὶ, ἴο ἤᾶνα Γαβίγδί θα Ὠϊπὶ 
ἔγτομι βἰηπηίΐηρ. 

47 ον ψῇῆδῖ ρῥγοβῖ ἰ8. ἴ ἔοσ τὭβῃ 
ΠΟΥ ἱπ [815 ργεϑθεηῖ {ἰπὸ ἴο ᾿ἷνα ἰπ 
Ἠδανίηθββ, ἀπά δῆιεεγ ἀεδίῃ ἴο ἰοοκ ἔογ 
ΡυΠΙβῃπιεηῖ ὶ 

48 Ο τῆου Αὐδλη), νγδῖ ἢαβὲ τῃου 
ἀοπεὶ ἔογ τῃουρῇ ἰὲ ννᾶ8 ἔζῃοιυ τῃδξ 2 Βοαι. 5. 
βἰηπϑά, του ἀγὲ ποῖ (8]|Ἂεἢ δίοπο, δὺῖ ἢ 
να 411 τῃλι σοπγα οἵ [Πεα6. 

49 ον ψῇαῖ ρῥγοῆδὲ 18 ἴξ απο 8, ἴἔ 

105". 4}} «ῥα]] δεαγ.] Οοπιρ. Οἱ. νἱ, 5. 
ἴδον {Π15, ἴῃ [06 τηϊβϑιηρ; πιαρτηεηΐ, ἔΌ] ον 
πε Τοοπηοοξϊίδηρ ψοχγάβ: “Απᾶ 1 δηϑυνογοὰ 
δηά 5214, Αηὰ πουν (θη ἀο ψγὰ πον ἢπά, 
[μὲ ΑὈγδδδπι ἢγϑί ργαγεά,᾽ ἄς. 

87. στ. 1.4. Ποβδυα, 85 ἴῃ Αςΐβ νἱὶ. 
45. 

38. ,ον δὲ ἀεεϊγωοίοη.) 1.6. οἵ ἴδε ῬὨ1115- 
πε5 δὲ ΜΙΖρεῆ (1 ϑ8πι. νυἱῖ. 9). Βυΐξ τῆς 
ῬΘουΪ ΑΓ ποσὰ υδεά ἰπ ἴδ 1,αἴίη, ῥγο εοπ- 
9») αελοηδ, ϑεοτὰβ ἴο ροϊωϊ Ὀεγοηὰ ηυεϑίίοη ἴο 
θραῦσις, ἴ'ς ψοτὰ υδεὰ ἴῃ ἴῃ6 ΧΧ. οὗ 2 
ϑδη. Χχῖν. 15 οὗ ἴπΠ6 ρίαριιθβ. Ηδηςς ΝΟΪΚηηαΓ 
νου ά ΘΌΡΡΙΥ ἐπ ἀϊεδις ϑαμὶ αἴζον “" ϑαιημοὶ,» 
ἴο ᾿ἰπὶῖ (86 2γο εοηγγαοίδοπς ἴο ““ανὶα."» 
ΜῈ [115 νψουὰ ἀρτοα [Π6 Αγσαῦδῖς : “ δαιηιοὶ 
0 δ4ι}, Πᾶν ἔν ἀἷα ϑευοὰς αἷς ἀλ59 ΝΟ Κ 
ξεϊτοβεη." 

“ῥομίδ εονιθ, 45..1ὺ ἘἈαίδεν, “ἴΠαΐῖ σατο ἴο 
ἴδς ἀεαϊοξιίοη ᾽ οἵ [6 Τοπιρ]6. 866 [ΠπῸ τδτ- 
εΕἶμδὶ σχείεγεηςεθ. ὙΠῸ 1, δ 158 φμΐ σεπεγιρι 
ἐπ “απελίοπεηε, ΟΥ, ἴῃ [6 Ψ ΠΡ.) σαπολβεαλίο 6,1. 

41. Ετνεη “0, ᾧ..1 ἈἘἈαίδον, “1 (Πεγοίοσο 
ΠΟ. .... [δὲ τρῃίοουβ δᾶνε ὑγαγεάὰ...... 

φ- 

ὙΓΠΟΓΙΘΙΌΓΟ 5}|4}1} 1 ποῖ ὕὈῈ 5οὸ ἴβθη 4150} Τμδὶ 
18, 1ξ πῃ: ΕΓΟΕΒΒΟΙῪ ῬΥΑΥΕΓ 8458 Ὀδεῃ Πεαγά δηά 
δηϑυνεγοα ἴῃ [15 11ἴδ, ΠΥ ΤΊΔῪ 1 ποῖ ὃὈ6 δὸ δῖ 
(86 ἰδϑὶ ἡυάρτηρηϊ 4150 ἡ 

44. Το ἰεχί οὗὨἨ [ἢ]8 σϑῦϑα 18. ΙΔ ἀ6- 
ἔδοῖνθο. Α5 Εσ Ζϑοῆς σοϑίοσεβϑ {, (06 5860 56 
ψουϊά δὲ : “Τῆς ρῥγεβθηῖ 1ἴὸ 15 ποῖ [86 επὰ; 
ΕἸΟΣΥῪ αὐἰάεῖ ποῖ ἰῃ 1 σοπεϊΠ Δ}}Ὁ : οὐ {815 
δοοουηί πᾶνε ἴΠ6 σίγοηρ Ὀγαγοα ἴοσ ἴῃς ννϑδκ.ἢ 
ΤὨο ναίοδη Αταδὶς, ἰῃ ΟἹ ἀοπχοϊβίουβ Ὑοϑί, 
δἶνα8 ἃ 5:ΤΩΣΪΔΓ 56 η56: "' Αηά ἢ δὰ υἴο ση6, 
ΤῊΘ πρὶ, ἔοσ δυο 8 ἴη6 παίυγθ οὗ ἱἰξ, 
δὐιάθιῃ ποῖ; {μογοίοσε οἷά (μ6 βίγοῃρ ῬΥΑΥ 
ςοποογηΐης [6 νᾶ, βεείηρ [δι ΔΕ’ῸΣ ἃ ἔενν 
ἀδγ8 ἴ86γ ψεσε ἀδραγίίης ἔγομι [Π15 ψοσ]α." 

45. ἰο ταῦε, (5 ..}) ὙὌΠδ6 εἴδυδε «αὐναγό ει 
φμὶ εγη 18, δεσογάϊηρ ἴο ΒΕΠΒΙΥ (ΡΡ. 22, 
30 5.) δὐϑβοηΐ ἴσο ὑοίὰ Α. δηὰ 8., δῃά 18 δῇ 
ἰπϑογῇοη οὗ ἰαΐοσ ἰγδηβοσῖθογθ. ϑοπιεϊῃϊηρ οὗ 
(86 Κίηά 15 τεαυϊγεά ἔογ {π6 σοτηρίοίίοη οὗ [6 
ϑοηΐίοῃοο. ὍΤῇο Τηοίδρποῦ 15 ῬγΟΌΔΟΙΥ ἔγοπη 
[86 ἰδησιυᾶρο οὗ ἴδε ἰανν σουγίϑ: “ ἴο βᾶγα [6 
ΟἿΘ ὙΠῸ [45 ἰοϑὶ ἢὶ8 οᾶ86, Οὗ ἴο οτυβῇ [86 
οὔδ ΨἘο [85 ψαϊηρά 11. ὍΤΠο Ἰυάρεο᾽β ἀδςοϊϑίοη 
τοδὶ δὲ ἰοῖ υπαἰπιυγθεοά, 

48. δι «υἋ αἰ Μοτε 1 γα Υ, “ ἴΠ 6 [41] 
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ΙΟτ, 5. 

ολαείε ἐδ. να γναϊκεά 

Οτ, ,μω - 
»δὲ:. 

το τ, 
ἐν» σον. 

ἴΠογ6 δὲ ρτοπηϊβεά 8 δὴ ἱπιπιογίαὶ 
(ἰπΠ|6, νἤετοαβ γα αν ἄοης [πε 
γνογΚ8 τῃδῖ Ὀγίηρ ἀεδῖῃ ἢ 

50 Απάὰ τδᾶῖ τΠεῖς 18 ργοπηῖβθα ὦ8 
ἃη δνογδϑίίηρ, ἤορε, ψἤεγεα8 οἱγ- 
δεῖνεβ Ὀείῃρ τηοϑὲ νυ ῖςκΚεά ἀγα τηδάςε 
νδίη ἢ 

51 Απά (δῖ {Πεγε δγε ἰδλίά τρ ἕογ 
8 ἀνε! ]ηρθ οὐ ἤδαϊτῃ ἀπά ϑδίεϊγ, 
ὙΠ εγολ8 νγε ἤν ᾿ἱνεά νν]ςΚεαϊγ ἡ 

52 Απά τΠδὲ τῆς ρίογυ οἵ ἴῃς πιοβῖ 
ΗἸρἢ 185 Κερὲ ἴο ἀείεπὰ τἢεπὶ ννιϊςἢ 
ἢανβ ἰεὰ 'ὰ ννᾶγΥ [ἰΐε, νη εγεαβ 'γὲ 

ἴῃ τῆ6. ποθ ψυϊοκεά 
γνΑγ8 οὗ 8]} ἢ 

53 Απᾶὰ (ἢαξ τῆετε βῃουϊἀ δὲ 
Βῃενγεά ἃ ραιδάϊβε, ψνῆοβθε ἐγυΐϊ εη- 
ἀυγοιῇ ἔῸΓ ἀνεῦ, ννῆθγείη 8. δ βεσυΓΥ 
Δα τηεδαϊςη6. 5σ᾽ης66 νγα 5114]] ποῖ δηΐεγ 
ἱπῖο ἰεὶ 

54 (Βογ ψε ἢᾶνε νγαϊκεά ἰῃ υπ- 
ΡΙεαϑαης ρίδοςϑ.) , 

δς Απά τας τς ἔλοες οὗ τἢςδπὶ 
ὙΠΟ. πᾶνε υϑεὰ δὐρϑβίίηεπος 5}2]]} 
8ῃϊη6 ἄῦονε τἣς ϑΐἴδιβ, ἡγῃεῦοδ8 ΟἿΓ 
ἔλοθϑβ 3411 Ὀ6 Ὀ᾽δοκογ [ἤδη ἀλγκηςεβϑὺ 

56 Εογ ψνῃε το ᾿νεά πὰ ςοηι- 
τη ττοἀἋ ἱπἸ4υγ, να σοηβίἀοεγεά ποῖ 
τι νγαὲ βῃοιϊὰ Ὀερίῃ ἴο ϑβιιεγ ἔογ ἰξ 
Δεν ἀδδίῇ. 

57 ἼΠδη δηϑνγεγεά ἢε της, δηά 
8414, ΤῊ 8 ἰ5 ἴῃς ἱσοπαϊτίοη οὗὨ τῆς 
θαι], ἢ ἢ πάῃ τμδὲ 8 Ὀογῃ ὑροη 
[Π6 δαγἢ 5}}8}} ἄρῆτ; 

58 ἼΠδῖ, 1 Πα θὲ ονεζοοῆγθ, Πα 

νγὰβ ποῖ 18ϊη6 δίοηθ, θυΐ οὗ 08 411 ψὸῸ δῖ 
σοχῆθ ἔγομχ ἴπεε." 

52. ἡ ζεῤὲ1ο ἀφγεηά.} Δ ἱρ. γεροσίία ἐσὲ... 
2γοίεφεγε. Βαῖ 4 Ὀεζεγ τοδάϊηρ 15 ἡπορίεί, [86 
γερουσία Ὀεϊης ἃ τορεϊἴοη οὗ ἔδ6 ψνοτὰ ἴῃ ἴῃ6 
ΡΓονίουβ νεῦϑθ. “πωριίεὶ ξξ μέλλει, {π|6 πχοτα 
1ΏΔη “ «υἱ[! Ῥγοῖεςϊ ι.8.᾽ 

«υα:γ.) Μυϊρ. ἑαγάε. Α Ὀεϊϊετ-συρρογίοά 
ΤΟΔαΪΠΡ 15 εασίε, “ σμδϑῖοε νυ, 85 ἴῃ [}6 πιλγρίη. 

53. “εγι} ἀπά γιεάιεῖηο. ὍΠδ τηδγρίηδὶ 
ΤΟΔΟΪηρ ὁ’ [Ὁ] 655 ἰ5 ἀι ἴο ἃ ναγίδηΐ σαΐμγί!α:, 
ἴογ σεεμγίία. ὍΠα Ἐχργοββίοῃ “θα! οῃθ,᾽ οὐ 
“ὁ ΠρΔ]ηρ " (845 1ἃ νου]ὰ πανο Ὀδθη ὈεςοΥ τοη- 
ἀογοά), ΠΙΔΥ Ροϊηξ ἴο Ἀδν. χχὶϊ. 2: “Τῆς 
ἰεανεβ οἵ ("6 ἔγεε ψεγε ἔογ {86 Βοαδϊϊηρ οὗ ἴδε 
ῃδιϊοηϑ.᾽ 

64. μηρίεασαη!.} 1,αἴ. ἱπσγαί, τὴς ΟΥοοκ 
θεΐηρ ΡγοῦδθὶΥ ἀχαρίστοις, ΜΙ ΒΟ νΔη ἄογ Ν 18 

11. ΒΒΏΒ ΑΒ. Υ1Ι. [ν. σο---67. 

82]} δι εν 28 που ἢλϑε δά : δυῖ [ἢ 
ἢς ρεῖ [ἢς νἱςΐογυ, ἢς 5}4}} γεςεῖνε 
της τπΐηρ ἀπδὲ ἴ 84γ. 

59 Εοὶ τἢ]8 18 τῆς 16 ψβεγεοῦ 
Μόοβεβ βραΐκα υηῖο τῆς ρεορὶς ψη]}ς 
Πα Ἰϊνεά, βαγίηρ, ἰὥδοοβε τῆεα ΠΠπΈ6, Ὅρα. 30. 

ΣΟ. (ἢδὲ του πηᾶγεϑβῖ ᾿ἷνα. 
όο Νενδγῖῃε θθ5 τῆ εΥ Ρα]ενεά ποῖ 

᾿ϊπὶ,) ΠΟΥ γαῖ τῇς ῥτορῇδῖβ δίϊογ ἢϊ πὶ, 
ΠΟ ΠΟΥ͂ 1Ὡὸ Ψ ΙΓ πᾶν βϑρόκδθη υηΐο 
τῆεπ, 

ὅι Τμαῖ πεσε 5ῃου]ά ποῖ δ6 βιιο ἢ 
ἢεδδνίηθϑβ ἰῃ τπεὶγ ἀεβιγυςτίοη, 48 5}4]]} 
δε ἸΟΥ͂ ονεῦ ἴπεπὶ τπᾶῖ γε ρεγβυδάςἀ 
ἴο 8δἰνδίίοῃ. 

62 1 δηβνγεγεὰ τπδη, δπά οαἱά, 1 
Κπονν, [,οτγά, τπδλὲ τῆ6 τηοϑὲ Ηἰρῃ ἰ8 
ςδ]]εἀ τπεγοῖι], ᾿η τῆλ μα μδτἢ ΠΊΕΓΟΥ 
ὕροη ἴδεπι ΠΟ ἢ ἅγα ποῖ γαῖ σοπλα 
ἰηῖο τῆς ννογὶα, 

63 Απά ὑροη ἴΠοβ6 «α͵5ο {πδῖ ἕυγῃ 
ἴο ἢϊ5 ἰανν; 

64 Απάὰ δαὶ "ἢε 15. ραζίεηξ, δηὰ “" Βοπι. 5. 
«ΨὌ- . Ἰοηρ; ϑι ΞἜγεῖῃ τῃοβ6 τπαῖ Πᾶνα βἰπηδά, 

ἃ5 ἢ]8 ογθδἴιταϑ : 
ὄς Απά παῖ ἢς 18 Ὀουπίῆι]. ἕογ 

ἢς 15 γεδάγ το γίνε ψνἤογα ἰἴ Ποβάδτιῃ ; 
66 Απά τἢδὲ ἢε ἰ5 οὗ ργεᾶαῖ ΠΊΕΓΟΥ͂, 

ἔογ ἢς τυ] ρ] ει ἢ τότε δηα τΏΟσα 
ΤΙ οΓΟΪῈ8 ἴο τΠδπὶ τῆλ ἅτε ρῥιαεβθηῖ, 
δηά τΠδῖ ᾶἃζεὲ ρδϑῖ, ἀπά δ᾽5ο ἴο δηλ 
ὑν Ὡς ἢ ἀγα ἴο ΠΟΠΊ6. 

6) ἔὸσογ ἰξ ἢς 8841} ποῖ τυ] }γ 8 
ΤΏεΓΟΙΈ85, ἴῃς ννου]ὰ του ]ὰ ποῖ σοη- 
τἰπας ἢ τῆδπὶ (ΒΔ ἱπἤογι τπογείη. 

νου ]Ἱὰ ἱπίογργεῖ “ νου ἴ[Π6 στάςς οὗ Οοὐα.ἢ 
Οδυτγίοη ηυοΐο5 ΟΝ Ἰδάοχῃ νυ. 7 ἴῃ 1] 8 ΓΑ ]ΟὨ. 

δ7. εομπαμίοα] ὙΒῈ τρλγρῖπαὶ σον 15 
ΠΟΤ (Ἃτἢ6ὲ [,Αἰἰη εορίϊα»ιεηζιρη τὸ “' [86 
(βου, οὐ “' σοῃοσρίίου ;" Ασαδῦϊς, εν 8». 

69. ἐδὲς ἐς ἐδεὲ 5.710 Ἀδίδοσ, “115 15. 186 
ὙΑΥ ; αἱα, ποῖ σἱέα, Ὀείηρ ἴῃς τοδάϊηρ οὗ [86 
Ὀεδῖ Μϑ85. 

Θ2. ἐπ ἐδαὶ δὲῪὲ δα νπεγον. Οδυτΐοη εχ" 
ἰαϊἢ5 {μῖ58, “πῃ ποῖ ροιτηϊηρ το ἴο δ6 
ΟΥ̓," σοτηρατίηρ ΕσοΪε5. ν᾿ 3: κ"Οὺυὔυάξαᾶ, θεοῦ 

ἶἰ5α 6 τὴ Ὀοΐῃ (ΠΟΥ, τνιῖϊς μαῖ ηοί γεῖ 
θεοη. ΨοΪκΚιλδν {ΠῚ Κ8 ἴΠπ6 1, αἰϊη γηλογεα ΩΓ 
Δἢ ΟΙΤῸΓ ἔογ γιεγεδαΐμ, ἱγαρὶ γίης [ἢ 6 τηογοῖ- 
ἔι π685 οἵ [πὸ 1ογὰ ἔγομι εἴθγη Υ, Ὀεΐοσγα ἤδη 
οδπῖο ἱπῖο ἴπῸ νοῦ] ά, 

67. εοππμε.)}ὺ ΤἢΘ ψογὰ 18 [6 βϑᾶπη6 ἴἢ 
[86 1,Δἴη 85 τ[πδΐί γεμάογοα “ σετηδίη ᾿ἰνίηρ᾽ ἴῃ 



"» Ῥε, χγο. 
3. 

ν. 68---ο.} 

68 Απά ἢς ραγάοπείῃ ; “ἴογ 1 με 
ἀϊἰά ποῖ ἀο 80 οἵ ἢἰ8 ροοάπεβδβ, [δδῖ 
{πεν νυ ιϊςἢ πᾶνε σοπηπλτῖοά 1Π]4 1168 
τηῖρῃς δε εαβεά οὔ τπεπὶ, ἴῃς ἴεη 
τῆουβαπάτἢ ρᾶτὲ οὗὨ πχοὴ 8ῃου]ἀ ποῖ 
ταιηλίη Ἰἰνίηρ. ; 

ό9 Απὰά δεΐπρ πάρε, ἰΕ Βα 8μου]ά 
ποῖ ἔογρῖνε τπεηὶ ἴἢδε ἀγα ᾿ουγεά Ὑ]ἢ 
ἢἷ8 ννογά, δηά ρυξ οιἱἍδν τῆς τλυϊττυαςε 
οὗ Ἰςοητεπίοηϑ, 

70 ἼΒεγε βῃου]ά θ6 νεῖν ἔδνν ἰεβ 
Ρετδάνοπευγα ἴῃ 8η ἱππυπΊεΓΑ Ὁ ]6 π1}}- 
εἰτιάο. 

ΓΗΑΡΤΕΞΒ ΥΠ]|. 

: Μίαην ογεαίαί, δωξ γεῦ ταυετῶ, 6 “2 αεξείλ 
τυὰγ Οοα αἀξείγογείά λὲς στον τυογά, 26 ακά 
2γαγείλ Οοά το 'ροξ μῤοε ἐξέ φεοῤίε τολίοᾷ 
ομἶν τοῦς ἀπε. 41 Οσοά αποτυογείλ, ἐλαΐ αὐ 
σεραΐ εονεσίλ ποῖ ἢ ξροά, δ2 αν» ἐλαξ κι.» ἐς 
2γβαγαΐ γον» ἀέρε ακά ᾿ξε. 

Δ ἢς δηϑυνεῖθα π16. ἸρϑΣ ἡ 
Τῆς πιοϑὲ ΗἸρῃ δαῖθ τηδάς 

(18 νου ὰ ἔογ τὔϑηγ, δας τς νγου]ά 
ἴο οοπηα ἴογ ἔενν. 

2 1 ν] 61} τἢδ6 ἃ ϑ81η}ΠΠπ|46, 
Εϑάγαβ  Α8 ψ ἤδη που δϑείζοοι τῆ6 
δλτίῃ, ἰξ 81|8}1 5Β8Υ υπῖο τῆςς, τῃδὲ ἴξ 

. ρίνοι πιὰςῇ τηουϊά ννβογεοῦ θλγἤεη 
ν6586}8 ἅτε τηδάς, δι {π||6 ἀυϑὲ (ἢδὲ 

υ. 68, υδυϊδεαῤίίμεγ. ῬαΥὮΔΡΒ ““ Ὀ6 Κορί 4]1νὸ ἢ 
που ὰ βυῆιος ἴῃ θοΓΒ ΡΪδςο5. 

69. εκγεά.1 Ἀδίβεσ, “ ἐγεαῖθα ὉΥ μῖ8 νγοτὰ ; ἢ 
[,4ἴ. «γεαϊ!, Ἰηδϊοαα οὗ οὐ αἱῖ; δῃὰ ἕοσ “ρυΐ 
οὖδξδ [06 τὐϊυὰς οἵ οοηϊεηςοηβ," τοδά 
“ἐ ἷοῖ ουὐἱ 1)6 πιυ!πτυάθ οὗ {ταηϑρτεϑϑίοηβ," 
οὐ “ ἀϊϑοδοάϊεηςοβ." ΤὍὌΠα τϑδαϊηρ οοπὶ 
2οπε, Ἰουηὰ ἰῃ [ἴῃς δεβῖ Μ55., ψου]ά 
ΕΆΞΙΥ δἰτεγεὰ ἴο οομξομξίοπιωρ. ΟΟΙΏΡ. : ΚὶηρΒ 
ΥἹ. ςο. 

ΓσΗΑΡΤΕᾺΚ. ΜΠΙ|. 

4. »"ομΔ4.1 Α Μοτγὰ βθοη Ρ οἤοϑοη ἴο 
ἃνοϊά [πὸ τοροι οη οἵ “' φασί. ἴῃ ἴῃς 1, οἴη, 
Δἴ ἐδγγαῦ, ΔῈ ΘΟ]ΌΔΙΥ υπϑ}40]5 ννογὰ 
(δεργιι}}) 18. τιι56ὰ, ἴοσ [Π6 βᾶπη6 γεάδοῆ. οῦ- 
ἸΔΡ5 “Ἢ οἷἶδγ" ψου]ὰ δανῈ θδεη πιοϑὲ ἄρριὸ" 
Ῥτιαῖδ. 

4. ϑευαλίοαυ ἄο«υ".}] ἘἈδίδοι, “ ἀσίηὶ ἴῃ. 
δ. Ῥὸν ἐδοι ῥαεί αρτεεά.} Τἶνε τεδάϊηρ οὗ 

[Π18 νεῦϑα 18. σου ἀϊδρυϊεά. Ἐτί(Ζϑοῖς ρίγεϑ, 
ἔτοτῃ ἴῃς ϑγγίδο, υερπὲς ἐπὲρι «ἱπό σοϊμπίαίς ἑμα, 
εἰ αὐΐε ει ποπ “ἱς : “ ἴογ ἴδοι σοπιαϑὶ τ πουξ 
ΔΩ Μ1| οὗ [Πΐης οὐ, δηὰ ἀορασίοδι θη 
δου ἀοθσὲ ἠοΐ νυἱδι. ΤὍὙη6Ὲ Αγσδῦϊσς ῬΑΡΕΥ 
ἄρτοαβ νὰ (ἢ : “ ἀφῆη 445 Οἷισ Και τ1π.Ζὶὶ 

“420ε.---- Ἰγοί, 7. 

11. ΕΘΌΒΚ.ΑΒ. ΜΙ]. ΝΠ. 

δο]4 σοπγεῖὶ οὗ : Ἔνθ 90 ἰ8 ἴ(ῃ6 σοιἴ88 
οὗ τ }8 ργεϑεηῖ ὑχου]ά. 

1 “ἼΓΠετα θὲ τΩΔΩΥ͂ οἴεαῖεά, δα " Μαα, οο, 
ἔενν 8Π]} Ὀς βανεά, 

4 80 ἁπϑιγεγεὰ 1 δηά 9αἱά, ϑνγδιονν 
(ἢεη ἄονγῃ, Οὐ τὰ 8ου], υπάεγϑίδηά- 
ἵηρ, 4η4 ἀδνουγ τυϊϑάοηι. 

ς Βὸγ τοι μᾶβϑῖ ἀρτεβά ἴο ρίνβ θᾶγ, 
Δη4 τί ψν]]Πἶπρ' ἴο ργορἢ 57 : ἔογ ἴῆοαυ 
Ἐν ὯΟῸ ΙοΠρΡῈΓ β8ρᾶςθ [ἢλῃ ΟὨΪ ἴο 
ἵνα. 
6 Ο Τμογά, ἰΕ τοι βυεγ ποῖ (ἢν 

ϑενληΐῖ, τ ὙἋὲὋὰ ΙΠΔΥ ΡΓΑΥ ὑείοτςε 
πες, ἀπά ἔβου ρίνε υ8 βεοὰ υπῖο οὐκ "0τ, 
ἢοατγί, δά οὐϊζαγε ἴο οὖγ υπάοστειδηα- 
ἴηρ, τῃδῖ [ΓΘ ΠΊΔΥ ςοπια ἔμ οὗ ἴξ ; 
ἢονν 5411} δᾶσῇἢ πιδῃ ᾿ἵνε τα 18 σογ- 
τυρῖ, ψῆο Ὀεάγεῖῃ τ(ἢ6 ρμίδος οὗ ἃ 
ταδῃ ἢ ᾿ 

7 ον ἴδοιῖι αὶ δίοηβ, δά νγε 8]]} 
οης Ὑψογκηιδηβῃΐρ οὗ (πε μδηάϑ, [τα 
48 ἴδοι! Πδϑὲ 54ϊά. 

8 ογ 'σμεη τς ὈΟΔῪ ἰΒ ἔΔϑῃ πα "0 , ἦσιν 
ποῦν ἰῃ ἴδ6 πηοῖ θεῖ 8 ττοΡ, ἀπά τδου ψαράένηυ, 
σίνεβῖ ἴτ πηδιηδεῖβ, (ὮΥ οΓδδίασγα 18 
ργεϑεγνεὰ ἱπ ἢτθ δηά νυνδίεγ, δηά πίπα 
τ ΟΠ ἀοἷἢ ΤῊ ὑνου 8810 ἘΠ άμγα 
(ὮΥ ογοδίαγα τυ ῃ] ἢ 8 ογοδῖθα ἴῃ ἤΘγ. 

9 Βυῖ τῆλὲ νης κοαρεῖι ἀπά ἴ8 

δβόγεη, υηὰ νγὰά ἀδίηρεμεη ᾶηη 68 ηἰοδξ 
ν." Ηἰρεηξδὰ οεοη]οοΐυγο5 (Παὲ ἄκουσα 
οὗ ἴῃς Οτεοκ ννὰ8 ἴδκθῃ ΟΥ̓ [86 [,Αἰη [Γ8Π5» 
ἰαῖοσ 48 ἀκούουσα. 

,)ῶ.ν ἐδοι δαεὶ, 49"..}ὺ Ἐδίδμον, “ῸΣ ποιῖποῦ 
Πδίἢ ΔΠΥ 5ρᾶςθ Ὀθθῃ ργδηϊοα ἴπθο, βᾶνθ ΟἿΪΥ 
ἃ βδοσχί οὔθ, ἴο Ἶἴνε. Ὅδὲ μεϑὶ γοδάϊηρ ἱβ 
πὲσὶ σοίμρι γποάοιρη. 866 ΒΘΏΒΙΥ, ἢ. 33. 

Θ. Ο Σογά, (σ᾽. Τα εχξ ἰ5 γεσὺ πποοτγίδίη, 
Ἐογ ἴδε «ἡ ποη οὗ ἴ[ῃ6 Ψυϊς. [δ τεδάϊηρ βου ὰ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ 6 σωροῦ που, “͵, ΟΧΡΓΟβϑίηρ ἃ νυ βἢ ΟΥ 
ῬτΑγοΥ, ἴΠυ8: “Ο [οἵα δῦουθ! ψουἹὰ [δαῖ 
ἴπου νουϊάεϑε χῖνθ ΤΩΥ βεγνδηῖ ἰθᾶνα [ῃδὲ γα 
ΤΩΔΥ͂ ὈΓΑΥ͂ Ὀεΐοτο ἴΠ 66, δΔηὰ ρκἵνε υ8, ἄς... - 
[δὲ ἴΠετα ΤΏΔΥ σοπο ἔγυϊξ οὗ ἴ, νΠοῆςα ΘΥΕΙ͂Υ͂ 
ΠΟΣΤΌΡΕΌΪΕ ομα ΠΙΔΥ͂ ᾿νε, [παὶ Ὀοαγοῖι (ἰς 
ἔοιτῃ οὗ τηδη. ΖῊ15 ρσγοϊυάς 15 ἴο ἱπίτούπςοο 
[π6 ᾳυσδιίίοη θαϑοὰ οὔ συν. 8-13, ἀπά σοχηΐην 
(δοιὰ ἀϊϑσυ ϑ9θ ἰη [ἢ6 ἘΠ 5} ΜΓ η) δὲ 
ἴπε εηὰ οὖν. 14. ΨΨῈΥ 18 τηδη Ὀγουρῃϊ ἱπῖο 
Ὀεΐης ἢ βυς Ἰοηρ-οοηζίηυοα Ραϊη5 δηά 
χὸξ 1Ὲ ἷθ οπὰ 18 ΟἿΪΥ ἴἰο δὲ ἀεβίγογεά δἴοσ 

) 

8. ἐπ ἥγε απά «υαἱόεγ.)] ΤὨδῖ 185, ἐδγουρὰ 
ΘΥΘΥῪ ἀδῆροσ, Οοῃρ. 5. ᾿Ιχνΐ. 12. 

67 «υογἐγιαη δὲ.) 1,41, ἡμα ρίαν»ιαξίο, ἰι6. 
" 
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Κερὲ 584} οι δε ργεβεγνεά : δηά 
ψΠδη τῆς τἰηλα σοπιεῖῃ., τῃ6 ψψοπιῦ 
ΡτΓεβεγνεά ἀο]ἑ νεγεῖῃ υρ τῆς τὨΐηρβ τΠμδῖ 
δῖον ἴῃ ἴἴ. 

ΙοΟ Εογ ἴδου ἢά3ὲ σοηηηδληδεά οὐ 
οὗ τὰς ραγίβ οἵ ([ΠῈ Ῥοάγ, ἴπδῖ 18 ἴο 
88 Υ. οὔκ οὗ (ἢς Ὀγεδβίβ, της το 6 
ἵνεη, ὙὮΙΟΝ ἰ8 τς ἔτ οὗ τῇς 
Γελϑῖβ, 
1: Τμδῖ τῆς τὨΐηρ ψ Βἱοἢ 15. [5ἢ- 

ἰοπθδ τῆλ δε που ϑηθα ἔογ ἃ {{π|6, 
Ὁ1}1 τπου ἀϊβροβεβῖ ἰξ ἴο ΤΥ πιεῖογ. 

12 Του Ὀτουρδίεβε 1 ὑρ ψ 
τὴγ ἀι αὐ ροηθεν, δηά ηυγίυγεάβε ἴξ 
ἴῃ ΤΥ ἰανν, δηά γείογηγχεάβε ἴξ ἢ ΤὮΥ 
Ἰυάρπιεηξ, 

12 Απά του 884]: που Εἕῦ ἴτ 88 
ΤΥ ογεαῖαγε, δηά αυϊοίκεη ἰξ 85 ΤΥ 
ὑνουΐς, 

14. 1 τπετγείογε του 5ῃαῖς ἀεϑβίΓοΥῦ 
6700 το. πὶ ψΜΏΪΟΝ 1 80 ρστεαῖ ἡ] θΟῸΓ νγᾶ8 
Ῥραϑρ. τι, [λϑῃῃϊοηςβά, ἴξ 18 Δῃ Θδϑύ {πϊηρ ἴο ὃς 

ογάδι πε ἃ ὉΥ [ῊΥ ςοταμλδηατηεηΐ, [Πλῖ 
(ἢε υὐρὸ ἢ ΜὨϊο τγᾶβ πιδάς πιρῃς θὲ 
ΡΓαβεγνεά, 

[6 νοῦ. Αἡ ουἱάθης ἴσο οὗ ἃ Οτεοὶς 
ΟΥ̓ κί] 8 ἰουπά ἴῃ τῆς οὔϑε οὗ ἑμα ἐγεαίωγα 
δἴεσ ραλίξιω ΞΞ ἀνέχεται. 866 ΒΘΏΒΙΥ, Ῥ. 26. 

10. δα! ἐξ 1 “47, 7 Τα οἴδυδε 15 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ξ'οββ οἡ ἴῃς οὐδ δείογε 11, “" ου οὗ 
1Π6 τοι θογβ." [Ι}Ὦ«ὃὖ ἴπὸ ΕΠ] ΙΞἢ Μεγβίοη [86 
1, αἴίϊη γχόεγε ἰ8 τοηάογοα 85 1 ῥγαόεγὶ, ἀπά 
ΜΟΪΚπιατ ΤΆ Κ65 [Π6 ϑάπηθ σογγοοίοη. Βυΐ 85 
(6 Μδ55. ἀρτεὸ ἴῃ γχόεγε, 1 νουϊὰ βυρρεβῖ 
[δῖ (Π6 οΥρῖπδὶ ννογὰ ΤΑΥ͂ Πᾶνε ὈΘεη παρεκρεῖν 
((ουηά ἴῃ Τἰοβοογί 65), “ἴο ἴον ουΐ «δ ἴδε 
8465, ψῃϊοῇ σου Θαϑγ Ὀ6 σοηδιβοά ἢ 
παρέχειν, ῥγαύεγε. ὙΠῸ Αταῖς ἄρτεὰὲβ ψΠᾺ 
(18 νἱενν : “5οὸ |838θ.ϑὲῖ ἄὰ... ΜΙΟΏ ἀες 
Βγυδίς ἤϊοββθθη. 80 ἰῃ ΟἹ ἀοηλεϊϑίετ᾽ 8 σϑη- 
ἀοτίης οὗ (6 Μαϊίςδηῃ Ασδδίο: δ χ εἷυβ 
ΤΩΔΙΏΤ 8 ἷας “ἐἐ]} αἱ. 

11. 2.1 ἐδος ἀβροσε ἢ Τῆς Ὀεδὲ Μϑ8. 
τολῦᾶ ἐξῥοπες. Δ ΟΙΚπηδῦ οοπ]εοΐυγεθ ἀϊ5- 
2οποῆ τξξ “ δῃὰ, δάδριηρ ἴἴ ἴο ΤΏΥ ΤΊΤΟΥ, ἀϊ 5 
ΤΟΥ ἴξ ὑρ, ὅς. “ ιδβροβοϑῖ ἢ δοιὰ ὃὲἊ 
“ ἀἰβροβο.ἢ 

18. ΤΏ 86η56 15 οὔβουγο, Ὀυϊ ἴ 15 ἀϊ8ὶ»- 
οὐ ἴο 54Υ Ῥνβδῖ σβδηρο ἴῃ ἴδε ἴεχί 5ῃου]ά θὲ 
τηδάθ. Τῆς γρυπιεηΐ σοαυΐγεβ ϑοιηοιϊην 
{ἰκὸ: ΜΗ του μιὰ ἴο ἀοδῖβ [ΔῪ ογεδίυγο, 
ΜοΩ που Ὀγουρηῖοσὶ ἴο 116 48 {πη ον 
ψοῦκὺ᾽" ΕῸΓΣ “ΤΙΟΣΈΥ ᾿" σομρ. (Ο]. 111, 5. 

14. 1} ἐξ απ ἐα.7 ἐῤίπσ. ἢ (Δ5 νγᾶ8 βαἱὰ δῦονο 
(υ. 6), ἰὰ ἴδε Οτίεηϊαὶ νεγβίοῃβ 1018 φηάβ ἴῃ 

1. ΕΡΏΞΚ.ΑΒ. ΥΠΙ, [ν. 10---21, 

Ις Νον {πεγείογε, 1, ογά, 1 τ} 
βρεαΐς ; τουςίηρ τηᾶῆ ἴῃ φρΈΠΕΓΔΙ, 
ἴδοι Κηονσγεβὲ δεβὲ θυ τουσῃηρ' ΤὨΥ 
Ρθορΐε, ἔογ ψοβα βᾶκε 1 81 801 ; 

16 Απά ἴογ {πϊηε ἱπῃεγζδηςα, ἔοσ 
ὙΠο86 οδι88 1 τηουγῃ ; δηά ἕογ [3γδεϊ, 
ἴογ ψβοπι 1 δηὶ ΒεᾶνΥ ; δηά ἴογ 
]αςοῦ, ἔοσ ψσοβε βαἷζε 1 δ)ὴχ ἰγουδ]εά; 

17 ὙΓΒεγοίοσε 1} 1 θερὶπ ἴο ὑγΑΥ͂ 
Ὀείοτε ἤθε ἔοσ τ βεῖ δηά ἴογ ἴπεπὶ : 
ἴογ 1 8ε6 (ἢς [2118 οὗ υ τ(ῃδξ ἀννε}} ἴῃ 
(ἢ Ἰαηά. 

18 Βυῖ 1 πᾶνε πεαγά ἴῃς ὁ} 688 
οὔ τλε 1υὰρα ψῃϊςἢ 18 ἴο σοπΊ6. 

19 Γμεγείογα ἤθᾶγ τὴ νοῖςς, δπά 
υπάεοιβίδηά ΤΥ νψογάβ, δπὰ 1 5}4]}} 
βρεαῖς δείοσγε ἴἢεεὲ. ῬὍΤῊ8 85 τῆς δε- 
σἰπηΐηρ οὗ ἴῃς νγοσάϑβ οὗ Ἐ βάγδϑβ, δείογε 
δα ννᾶϑ ἴλίκδῃ ᾧὕρ : 4πη4 1 5δἱά, 

20 Ο [,οτὰ, ἕπου τας ἀνε] 688 ἴῃ 
δνογδβτ Ὡρη 688, ἢ ἢ Ὀεμο  ἀεβι ἔτοτὰ 
αῦονε (πΐηρβ ἴῃ τη6 Βεάᾶνεη δηά ἴῃ 
[ἢς 41: 

21 ὍΝ Βοβε ἰδγοπς ἰ8 ᾿ποϑεϊπηδῦϊε : 
ὙΠΟ Ὲ ΟἸΟΙΓΥ ΤΙΏΔΥ ποῖ ὃδ6 σομρΓα- 

[86 ἔοττῃη οὗ ἃ ᾳυεσβίίοη : “ Ὑδογοίοσε ἰῃεῃ 
ογοαϊοάβὲ ἴδοὰ Πιπὶὶ" ὅ80 ἴδε Ασϑδῦϊὶο: 
ἐς γγΆτυτη 16ϑϑοϑὲ ἀν 1ἢη τγοσάρῃ }᾽ 

18. Βωὶ 7 δαυε ῥεαγά, δς.1 ΤῊΪ5 βμουϊά 
δ6 ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΚ5ΕἸ Υ σοππεοίοὰ στὰ ἴδ Ργθοθάϊης 
ΨΟΓΩΒ: δ [ῸΓ 1 9866. . . δηά ἢανο ποαγά, 

10. Τὶς ἐν ἐδὲ δερίππίηρ, ὅ5..) ΤῊ [0:5 Ὁ- 
ἀυςξοη ἴο 6 ῬΥΑΥΕΓ οὗ Εβαάγαδβ 18 [Ὠουρῆ ἴο 
ἴδτο Ὀδδη ἃ ΤΠΔΓΡΙΉΔ4] ηοΐο, δἀἀοα ἴῃ βοῦς 
ΘΑΣΥ ΓΟΡΥ. [ἴ οὐσουγβ, ναγθὰ ἴῃ ἴουπιβ, ἴῃ 
τηοςῖ οὗ ἴδ ΟΥ̓Δ] γογβίομβ, δηὰ 5 ἰΐβεὶξ 8 
[5ἘἸ ΠΟΣΥ͂ ἴο ἴῃς σεἰ εὐ οὗ [Π6 Ῥγαγεῦ. 

ΤΗΕ ῬΒΚΑΥΕΒ ΟΥ'! ἘΒΡΌΒΑΒ (νυ. 2ο0--16). 

20. ευεγἰασηρηε.. ἘΔίδογ, “ ΤῸΣ οὐεσ: ἢ 
1,Δἴ. ῥαδίδας ἐπ “πσεμίμγε (86 ΒΘΏΒΙΥ, Ρ. 34). 
ΤΠἼ15 ῬΥΆΥΟΣ οὗ Ἐϑάγαδβ ἰβ ἑουπά ἴῃ Μϑ95. οὗ 
[π6ὸ ΒΙ0]6 οἱάοῦ ἴδηὴ δὴν οἵ ἴπε Βοοῖκ οὗ 
Ἐβάγαδς 156} ἢονν Κπονγῃ ἴο οχίϑῖ. [Ι͂ἢ 8οπὶδ 
ΠΟΡΙ68 1 ἰ8 Ἰηἰστοάδυςεά ὈΥ ἴῃ6 ψγογάβ: ᾿πδέμηε 
τ΄γδογνε Ἐπάγς ῥγίμσφμαηι αομΦΓ ΕΗ. 

δεῤοϊάεες ἤγονι σους. [1 15 Ὡοΐ ΘΑΞΥ ἴο δΑΥ͂ 
σαὶ ἰεχί ἴῃς ΕΠ Ρ] 15} νογϑίοη ποσὰ ΤΌ] ονν8, 
8ἃ8 ἴδε 1,41 885 εὐὐΐμς οεμἶ οἰ αἱ (αἱ, εἰσυαίἢ 
ἐπ σωβέγπα, εἰς; δῃὰ 80 ἴῃς Ασάρῖς. ΦΤο- 
{1]14η," ἀ6 . Ηατεῖ ς. 111., 45 ἃ 8᾽τη]- 
12. Ἔχργοβϑίοῃ : “ βοὰ οου!], ἱπαυϊί, βιηῖ 41. 

41. ἱπεε»αδὶ..)]Ὶ Ἰ,αἴ. ἐπαεριαδίδα, Ῥδτο 
ΠΔΡΒ Τεργεβθηῖηρ ἀνείκαστος, “ υηἰπηλφίΏ4 06. 
ΤΌδ ΡὮΓγΑΘα “' ΤΩΔΥ ποῖ ὈῈ Ποιαργεπεμάρὰ ἤ 18 
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Βοηάδεοά - Ὀείοτε ψῆοπι τῆ δοβρῖβ οὗ 
Δῃρεἷ8 βιληἀ τ [ἢ {γε} Ὁ] πρ. 

Ῥει.- 42 “ὟΝ οΞα ϑ6γνίος ἰ8 ᾿οηνοσβδηΐϊ 
Ἦω.. 1.5. πὰ τίμα δηά ἔτε; ψῆοβα ποσὰ ἰβ 

ἴπι|6, Δη4 βαγίηρβ ςοῃϑίδηϊ ; Ὑγἢοβς 
σου πδηἀπηεης 18 δίγοηρ, Δη4 ογάϊ- 
Ὠᾶης6 ἐεδγῆι : 

22 Ὅν οβα ἰοοῖκ ἀγίει ἢ ὦρ (Πς 
ἀερι8, δηά ἱπάϊρηδιίοη πιαίζειῃ τἢς 
του πδίη8 ἴο πεῖς ΑΥΤΑΥ ; ψϊοῆ τῆς 
γα ἢ τυ 8861} : 

24 Ο μεᾶγ (᾿ς ργάγεῦ. οὐ 1Ἀγ βεῖ- 
νδηῖ, δΔη ρἷνα δῦ ἴο τῆς ρεϊοη οὗ 
1ῈΥ οτγεδίυγα. 

ὡς Εογ ΨΏΠς 1 ᾿ἷνε 1 1] βρεαῖΐς, 
Δ 50 ἰοηρ 48 1 δᾶνα ὑπάεγβιδηάϊηρ 
1 ν1}} δηϑυνεσ. 

26 Ο Ιοοῖίκ ποὲ ὑροὴ (δὰ 8:8 οὗ 
ΤΥ ρδορίε ; ὃδυξς οὐ δοπὶ το Σ 
86 να ἴῃς ἰπ {τυ τ, 

27 Ἐς ποῖ [86 ᾿τϊοκΚοά ἱπνεη- 
τἰοῃβ οὗ ἴτε δολίῃεη, δας τἢς ἀεβῖγα 
οἔ τδοβε τἴῃδλὲ ἵκεερ ΠΥ (εβεπλοη 68 ἴῃ 
Δ ςτοη5. 

28 ΤὨίηϊς ποῖ ὑροῦ τΠο86 τἴδδὶ 
ἢανς ννδιϊκοά ἐειρηεαϊγ Ὀείογε τἢεε - 
δας γεπιθδεῦ τῃσηὶ, ψῃΪςἢ δοσογάϊηρ; 
ἴο τῆγ ν1}}} ανε Κπουγῃ τῆν ἔδαγ. 

29 [εἴ ἰζ ποῖ θὲ (ἢ βεῚῚ ἴο ἀ6β,ΓΟΥ 
το δῖ ἢ ἢλνοα ᾿ἱνοά [ἰἰ{ππῸ Ὀελβίϑ : 
δυξ ἴο Ἰοοῖς ὕροη τπεπὶ τῆδῖ ἢᾶνα 
οἰθαγγ ἴδυρῆς τὰγ ἰδνν. 

30 Τάκε ἴδοι ἢο ἱπάϊφηδίοη δὲ 
δαὶ τῆς ἀγα ἀδεηγχεά τγογβα τἤδῃ 

βελβίβ ; δυὲ ἴονε τἴσπὶ τπαὲ Αἰ ῦ 
Ρυὲ «δεῖς ττιϑὲ ἴῃ ΠΥ Τρ δουβη 685 
Δηά ρΊοτγ. 

21 Ἐδ να δηὰ ουὖυνῦ ἔδίδειβ '40 ἴον, οἷν" 
Ιδηριυ ἢ οὗ 81. ἀΐϑεδϑεβ: δὰζ δεσλιι8ε 
οὗἨ υ 5ἰηπεῖβ ποι 8|δἷς Ὀς οδ᾽]εά 
τ ογΟ αι]. 

32 ἔογ ἴξ τβου ᾿μαϑὲ ἃ ἀεβίγε ἴο τον, δε 
ἢανα ΠΙΕΙΓΟΥ͂ ὕροη 0.3) ἴποιι 841 Ὀὲ ᾿ 
ΟΔἸ]ςἀ πηετοϊι, ἴο 8 πδπλεῖγ, δαὶ 
ἢλνε ἢο νου οὗἉ τρῃτθουηε88. 

.23 Βὸγ τῆς ͵υϑέ, ννϊ ἢ πᾶνε πιδῃ 
πε νγοῦΚ8 1214 ἃρ τ τῆσδε, 582]} 
ους οὗ τῃεἰς οὐ ἀεεάβ γεςεῖνς Γα- 
νγλγά. 

24 ον ψῆδὲ 8 πιδη, δας ἴδοιι 
8ῃοιυ 68 (ακε ἀϊβρίεδϑιγε δὲ ἢἷπὶ ἢ οὐ 
ὙγΠαΐ ἰ5. ἃ σογγαροθ!ε ρεπεγδιίοη, δῖ 
ἴδοι 5ῃοι άεβε Ὀς 30 Ὀιτεῖ τονγαγὰ ἰεὺ 

245 “Ἐογ ἴῃ {τ ἢ τΠογα ἰ8 Π0 ΠΊλη 4: Κι: ἃ, 
δηοησ ἤδη) τπλὲ θὲ θογη, θυῖ δε κ᾿. 
δίῃ ἔα Ὑν]οΚ αΪγ ; δηά δηλοηρ τῆς 36 
ΓΑ] τΠδτα ἰ8 ποης ψἢϊο ἢ ἢδίῆ ποῖ 
ἄοης Δ11138. 
6 Εὸγ ἰπ εἴ, Ο [Ιοτὰ, τἢ 

ΠρΡΒεουδη688 Δηά [ΠΥ ροοάῃςεϑ88 8021] 
δε ἀςοϊλτεά, ἱ τῃοιι ἔς το τς] υηΐο 
τπεπὶ ἢ δανε ποῖ της ᾿σοηβάςηςςε "τ, ἐκό- 
οἵ ροοά ψογΚ8. ᾿ 

47 ΤΏδη δηϑιγεῖοὰ ἢ πε, ἀηά 
8814. ϑοηπις τὨΐηρβ πδϑὲ του βροΐίκεῃ 
Αγρῃς, δηά δοοοσάϊηρ ὑπο τῆ τγογάβ 
1ξ 5814}} Ὀς. 

248 ογ ᾿πάεοά 1 π}}} ποῖ τὨϊηΐς οἢ 

[πῸ “ἱποοιηργομοηϑῖθ]ε οὗ ἴδε Αἰδδηδείδη 
Οτεεά, 
Δ. ως «εγ.υΐκ.}1 ὌΠς ἀϊνϑίοη ἱἰπῖο 

ΥΟΙΒΟ5 βοπιεῃδίὶ οὔϑουχοα (π6 θεηϑε. ΤῈ6 
ΟΣ “γηο86 ΠΟΙ γχοίοσβ ἴο τπ6 δηροΐὶβ. 
186 8.π|6Ὸ ψοσγὰ 'ἴπ συν. 21 δηά 23, ἴο Οοά. 
ον [δ ὀχρτγοβϑϑίοη σοραγα 8. εἶν. 4. 

428. ΤῊ νοῦβθα 18 ὑγεβεσυθα ἴὴ ἴῃς “Α 
δἴο!!ς 2] (οηπϑι τυ οηϑ᾽ (υἱϊ!. 7) ἴῃ τ86 ἀὐἰεραὶ 
Οτθοκ, Το ἰδϑὶ οἰδυβο 28 ἴῆεσε κίνθη, καὶ ἡ 
ἀλήθεια μένει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀο68 ποῖ 4ιυϊῖϊα 
δξτος Ὑ1} τδ6 1,4, ε; συεγῆδας ἐστ βοαίν. 

217. 1δὲ «υἱεξεά, (5 ..}] ἘοΥ ἐηρία φεπέΐμηι 
“ἰμάλα τἰῃς ἴσια τεδαϊηρ 15 ΡΥΓΟΌΔΟΪΥ ὑπρίε ἀρὲν- 
ἐΐωηι, εἰς., 85 ἴῃ 11. 2.ο. ΕῸΣ “ " χολὰ 
4“ ἢδλγα Κορί." 

48. φεεογαϊρ 19 ἐδ «υἱ].ὕ} Ἀδΐδμοεν, ἐδ 
μᾶγθ ΜΠ ΡῚΥ δοκηονϊεάχεά. 

29. ἐδαὶ δαυε εἰεαγίν ἐαωσδί] ΤὨθ ψνοσὰ 
Τεπάογεα “΄ ΟἸΘΑΥΥ, ΠΔΙΊΟΙΥ ρίας, Ῥοϊηῖβ 

ἴο λαμπρῶς 85 (8 οτἱρίηδί, υϑεα 45 'π Αδοβοἢ, 
“Ῥχγοπι. 833) ΟΥὙ 245 “ῥπάία ἰα ἴῃ Ηογ. 
4“Ο δ. ἵν. 7. 21. 

81. ἀο ἰαηριὼδ φΚ «μοῦ ἀΐσεασε5.1 ΨΪς. 
ἑαλδιω νιογδὲς ἰαηρωοσ. ΤῊΘ Γαδ! »8 ΠΟΙ 
ΥὙΑΙΥ͂ στοδῖ γ. ἘΤΙ Ζϑοῆθ δηὰ ΨοΪ Κυλατ ἀστος 
ἴῃ ῥγείδοσσίηρ Τα όις »πογίδι ρίας, “' ᾶνὰ 
δείεα ἰη δῃςἢ νν156.7 

88. ΗΙ]ροηίο] ἃ αυοῖοβ 8Δη ἀρροβίίδ ραβϑϑᾶ 
ἔτοπι ἴῃς ὁ Αροςδὶ. Βαγυςδὶ,᾽ χὶν, 12: “" Ἰαδε 
Θηΐμλ Ὀδη6 βρογδηΐ ἄπο), οἱ δἷπο {ἰποσὸ δὺ 
Βος ἀοιηίςεϊο ρΡτγοβοϊβουπίυγ, αυἱὰ μΒαῦδηξ 
δρυά ἴα νἱπι ὀρογι οσυπίοα!δηλ ἴῃ [Ποβαυγί8,᾽ 

84. φσεπεγαομ.) ἘΔίδΠοΥ, " Γάςο," ἐ.6. οὗ τθη. 
86. 28εὲ εοηβάεπεε. 1,Αἴ. “εδεέαπαηε, Ὁτο- 

ὈΔΌΪΥ τοργοβοηϊίηρ ὑπόστασιν, ἀηὰ ἀεποῖπς 
1:6 ὈΔ5815 οὐ ψὮΙΟΒ [6 πορε οὗ ΤΊΕΓΟΥ͂ νγὰ8 ἴο 
6 ατουπάο, ΟΟπΙΡ. υ᾿ 33. 

98.. Σὸν ἱκάεεά, 57 ΤὍΤΒὲ 86ῆβε οὗἉ {{|5 
γοῦθ6 18 ἰοδὲ ἰη ἴῃς Επα 5} γεγδίοη, [Ιπβιοδά 

12 
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τς ἀϊβροβιτίοη οὐὗἩἨ ἴὨεπὶ Ὡς ἢ μᾶνα 
βἰπηδά Ὀείογε ἀφ, Ὀείογε ᾿μάἀρτηεηῖ, 
Ὀείογε ἀεβιγυςτίοη : 

490 Βυῖ “1 ν}}}} τε)οῖςσβ. ονεῦ {ῃε 
ἀἰϑροδίτίοη οὗ τς τἰρῃίεουϑ, ἀπά 1 
Ὑ71}1 γεπιεηιθοῦ «ἷ8ο τῆοῖγ ΡΠ ρυπιᾶρε, 
Δῃηά τἢς 8αἰναίίοη, δηὰ ἴῃς τγενναγά, 
τδας {ΠΟΥ 383}4}} ἢᾶνα. 

40 [{|π|͵|ὲ 4851 πᾶνε βροΐζκεῃ Ποῦ, 30 
8}}} ἴ ςοπῖς ἴο ρ488.. 

41. Εογ 48 τε Βυδοδηάπιλη βϑουγεῖῃ 
τῶυςἢ βεεὰ ὑροη ἴῃς ρτοιηά, δηά 
Ρἰδηῖεῖ ΠΙΔΩΥ ἴΓδ68, δηά γεῖ τῆς 
την τῆλ 18 ϑοννῃ ροοά ἴῃ ἢ8 βεδβϑοῃ 
οοιῃθίῃ ποῖ υὑρ, πεϊϊῃες ἀοί 4}} τῆλε 
ἰ5 ρἰδηϊεά δῖε γοοῖ : Ἄν 80 18 ἴξ οἵ 
(δηλ ἴτπαῖ δῖα βοῇ ἱπ ἴδε τὑουἹά : 
[ΠΕΥ 5}|41}] ποῖ ἃ11 Ὀς βανεά. 

42 1 αῃϑυνετεά τῆεη δηά βαϊά, 161 
ἢδνε ἰουπά ρτᾶςς, ἰεῖ π|6 βρβαῖς. 

43 [εἶκε 25 τς Πυβρδηαπιλη᾿ 8 ϑεοα 
ΡεΠΒμεῖῃ, ἰξ ἴτ σοηὶς ποῖ ὑρ, ἀπά 
γεςεῖίνε ποῖ τΥ γαὶπ ἰῃ ἄμα 86Ά30ῃ ; 
οὐ ἰξ τῆεγε σοῦλς ἴοο τους ἢ γδίη, πὰ 
Ὀογγιρῖ ἴτ: 

44 ἕνεῃ 80 ρεγιβϑῆει δ πιᾶῃ 4530, 
γνὨΙΟἢ 8 ἰοσπη ἀ νυ ]τἢ ΤῊΥ Παη άπ, ΔΠ4 [8 
οΔ]16ἀ τπϊπε ονγῃ ἱπιᾶρα, θεσδιβα ἴἢοι 
ατ ᾿ἴκε υῃπῖο δηλ, ἔογ ψνοβα βάκα 
ἕῆοιι. ἢαϑῖ πιδλάβ 411 τῃϊηρ5, δηὰ ᾿Ἰκοπεά 
πἰπὶ ὑπο τῆς Ὠυβθδηἀπιλη᾽8 βεεὰ. 

45 Βε ποῖ ντοῖβ στὰ ὦ, δυῖ 

1. ΕΒΌΒΑΒ. ΝΠ]. ν. 39---52. 

'ΒρΡΆΓΕ [ΠΥ ρῥβορὶθ, δηά ἤδλνε πιθοῦ 
Ὃροη τῆς οὐ ἱπδμεγίζαηοε: ἴοσγ 
ἴπου ῇί πηογοῖδι! πηΐο ΓΠΥ ογαδίυγα. 

46 ΤΤΠεη δηϑυγεγεά ἢς της, δηΐ 
8814, ΤὨίπρβ ῥγαβεης ἃ ἴοσ. δε 
᾿Ῥιεβεηῖ, ληὰ τΠΐπρβ ἴο σοπ!α ἔργ δυο ἢ 
48 Ὁδ ἴο ςοῃῃδ. 

47 ἔογ “τοὺ σοπιεδὲ ΔΓ ϑβδοτζῖ 7, 5.33. 
τπδὲ τοι βῃουϊάεβε ες «0]α ἴο ἰονε 
ΤΥ οτγεδΐυγε πλοῦ πη 1: δυῖ ] 
ἢανα οἰείπηε8 ἀγάνγῃ πἰρῃ υπίο ἴπεε, 
δῃἄ υπῖο ἰξ, θυῖϊ πενοῦ ἴο τῆς υἢ- 
τιρῃΐζοοιιβ. 

48 ἴῃ 1ἢ18 Αἷϑο ἴῇου ἀγὶ πιᾶγνο]ουϑ 
δείογε (ἢς πιοϑὲ Ηρῃ : 

49 ἴη ττἢδλεὲ τῆου δαβὲ δι ]εὰ 
(Ὠγ 56], 48 ἴξ θεσοπλεῖῃ ἴδε, ἀηὰ Παβῖ 
ποῖ ᾿υάροά {ἢγ86} τψογγ το δὲ 
ταυςἢ ρἰογἢεά διγοηρ ἴῃς τρῃίεοιιβ. 

50 ΕΓ ΙΔΩΥ ρτοδῖ πιϊβεγὶο8 5841] 
δε ἀοπβ ἴο ἴπεπὶ τπᾶῖ ἴῃ (ἂς ἰλιῖογ 
τἰπγε 8ἢ2}} ἀνγς]] ἴῃ ἐπα τνου]ά, θεσδυβδε 
ΠΕ δᾶνα νγαὶϊκοά ἱπ στεδῖ ρῥγάα. 

δι Βυῖ υπάετβίληα τδοιῖιι ἕο [ἢ γ- 
861{, δηὰ 8βεὶς οὐδ τὴ6. ρἱοιγ ἔοσ βυςῇ 
85 ὃς [ἰἶκς (ἢδ6. | 

52 Βογ υηἴο γοιι ἰ8 ραγδάϊβε ορεπαά, 
τς (τεα οὗ ̓ ξ 15 ρἰδηῖεά, τῃς τ1π|6 ἴο 
Οοπα 18 ῥγεραγεά, ρεηϊεουϑηεβ8 ἰ8 
τηλάβ γεδάυ, ἃ οἰ 8 δι] ε, δηά 
Γεϑὲ 18. δοννεά, γεᾶ, ρεγίδος ροοάῃθβϑ 
δηά νυϊβάοπι. 

οὗ πο ὑεγε 6 ὈοΒΕ ἾΜ55. ἢανε ὑεγε πο; δῃηὰ 
ἰηϑιοδὰ οὗ “πίε, σἰξ ἴῃ 41} [ἴγθΘ ρίδοθθ Ἐδηάου: 
“ἘῸγ ἴη τγυτῆ [}}} οῦ Ποοα οἰ ποῦ ἴΠπ6 οτοδὕοηῃ, 
οΥΓἹ ἴδιο ἀφαῖι, ον ἴῃς Ἰυάρτηρηΐϊ, οὐ ἴδε ἀσϑίγιιο"- 
ἴοη, οὗ ἴδοῖὰ τ πᾶνε 5ἰπηθὰ; ὃυϊ, ἄς. 
Το νοσζά τοηάοσρά “ αἰβροβιτίοη "ἢ ἴῃ (ἢ18 δηὰ 
[πο ποχί νοῦβα ἰ8 δίχα ἰῇ ἴῃ οὔθ οᾶ56, δηά 

ἴῃ ἴῃς οἴδεῦ; ΒΟ εἐχργεβϑίησ ἴδ 6 
ζοστιίηρς οὐ σγεδίίοη οὗ πιδῃ οἱ ἴΠ  ἔγβί. 

41. ἀαποὴη Ἐδάτιρ οοιηρασοβ Βυκίον 8 
4 ΑΠΔΙΟΩΥ,, ἰ. ὃ 5. 

45. νά γεοεῖυε πο] ΤὍῆο θεῖ τεδάϊην ἴῃ 
ἴδε Δ 8 πορ ἐπέρε σε; [15 θεὶηρ ἴη- 
ϑετίοἀ ρδυθηςΠΘΈΟΔΙΥ 85 ἃ τεᾶϑου ἴογ (Π6 
σταΐη ποῖ μανίης οομῈ ὉΡ. 

44. ΤῊΪβ6 τοῦβα βδοιϊὰ μβουῆδρβ ὃε τοδλά 
ἰηϊοττοραῖνοῖυ : κ οΪἢ τπδῃ 4͵30 ρεσίβῃῃ ἴῃ 
Ἰ[κ σηδηηοῦ ̓ ἢ ὥἄε, ΕῸΓΣ “ 18 δι δά [ἢΐηθ ουνῃ 
θα ρο" τς 1,Δη 15 οὐ ἐμ οἱ παρὸ πορέπαί, 
“ δῃηᾶ δου νναϑὶ οδἰ θὰ ἴδε παρὸ (ΟΥ̓ Ῥαξςίζογ) 
ἔογ πἰπι.) [ἃ ψουϊὰ βδθῖλ 25 1ὅ [86 ΕἸ 15} 
(γδηβίδίοσς δὰ σεδά ἑωξ ἴὸσ ἐμ εἰ. 

41. δι 1 ῥαυε Τῆδ δεδῖ Μϑ5. τεδὰ ἐκ 
αμέεηι, ὅζς., “ἼὝΒοΙ διδοῖ οἴ Εἰπιεθ ππδάθ {Πγ-κ 
8ε 1 πα σἱῖὰ 186 υηγξῃίοουπ, που ἢ ΠΕΡΟΓ 
τ χὨίθουβ ΤΠ γ8ε} Εἶτα δδὰ ἰάἀεπεβεοὰ 
Πἰπιβ6 1} τὰ ἢΪ8. βιηἢι} 6] ον-σουηθγπιοη. 
ϑδυςἢ ἀρρϑᾶσβ ἴο θὲ [86 βεῆβϑὲ, ὃυῖϊ ἴῃς ἴοχὶ ἰβ 
ΥΘΙΥ͂ υποογίδίη. : 

48. »"αγυεϊοι..] ἘΛΔΙδοΣ, “ δάτηίγδο]ς.ἢ 

49. οεὐονἹ). ΤΒΟῚ ἴῃ 158, “ δηὰ βαϑί ποῖ 
υάφοα (τεςΚοηδα) ῆγ56}} διθοης ἴδε σὶρ ῃϊσ 
ΘΟΥΒ, 80 ἃ8 ἴο ὃ πιυςὶ ρον ἢοὰ ;᾽ἢ ογ, “"'" 350 85 
ἴο Ὀοδϑὶ ἴπῸ πιοῖο." ὙΠ 118 Ἰαζῖεν (δε 
Αγσδδῖς ἄρτθθβ: “απᾶ ἀϊοι ηἰςδξ ἄθη Οε- 
Τοοδίθῃ ρ εἰομβο Ζοϑῖ, υπὶ αἷς ἢ ἀοϑίοσηθ ἢν 
Ζὰ Γυδιηοη." ἢ 

51. “τεἢ ομδ δὲ χ΄ογ)γ.) ὍὌβαῖ 185, "" δηᾷυϊγο 
ἱπίο {πε εἰοσίουιϑ ἀεβίηῦ οὗ" ὅς. ἄορ. 
ἶχ, 11. 

ΒΩ. γεσί 5 αἰϊοαυεά,. 1,4ῖ, »χγοδαία.. Βυῖ 
(ὃς Οτγίθηϊδι νογϑίοῃβ ροίηϊ [0 ῥγουίγαία 88 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ [δὲ ἴσυε τεδάϊηρ, ἃ ἔοσοι ες οοῃάεη-» 



ΑΖ, Ῥε τσ. 
ἃ 53. τ. 

Υ. 53--.} 

52 Τῆς τοοῖ οὗ εν!] 16 βεαλϊεὰ ᾧρ 
ἴτοτὴ γουι, ἡνγεάκηςββ δηὰ τὴρ τηο (ἢ 15 
μὰ ἔτοιαι γουι, Δηά ςοττιρτίοη 15 Η6ἀ 
ἱηῖο ᾽Π6}} το θὲ ἰογροζίβῃ : 

54. ϑοζονν8 δῖα ραβϑεά, δηὰ ἰῃ τῆς 
6Π4 18 βϑῃενγεά τῆς ττδᾶβυγα οὗ ᾿πητηοῦ - 
121Υ, ᾿ 

ξςς Απά εδετείοτγα: δεῖς του Ὧ0 
ΤΔΟΓΕ “υοδιίομβ ςοποεγηΐηρ, [Π6 πλ1}1]- 
τυάς οἔτδειι [Πδὲ ρεΓ3ἢ. ᾿ 

56 ον ψδεὴ {ΠῸῚ μιδά ἰδίζκεη 
᾿θετιγ, ΠΕ ἀεβρίβεἀ τἢς πιοβε. ΗἸΡ, 
τῇουρῆς βοογῃ οὗ ἢ18 ἰανν, δῃᾶ ίογς- 
ϑοοῖς 18 νν8γ3. 

57 Μογεονεῦ {πε δᾶνα ττοάάςῃ 
ἄονγῃ ἢΐ8 τρηζεου, 

ς8 Αηὰά “ελι ἴῃ (πεῦ Βεατῖ, τΒαῖ 
ἴΠεῖα 18 ὴἢὸ (οὐ; γαῖ, δηὰ παῖ 
Κηονίηρ ΠΟΥ͂ πγυϑὲ ἀϊς. 

59 Εογ 88 ἴῃς τῃϊηρ8 δίογεϑβϑαϊ ἡ 85}4]} 
γοοεῖνα γοῦ, 80 1π|τ8ὲ δηά ρδίῃ γε 
ΡΓεραγεὰ ωσ ποῖα: ἴογ 1 νγᾶ8 ποῖ 
᾿ὶβ Ψ}}1 τθλὲ πεη δοιὰ οοπις ἴο 
πουρῆς : 

όο Βυῖ ἐμεγ ψιλοῦ ὃς οτγεδίοα 
ἢανε ἀεβὶεὰ τἢ6 πδηλα οὗ ἢΐπὶ τῆι 
τλὰς τπεπὶ, δηὰ νγρῖα υπιδδηκίι 

,ἀπῖο ᾿ἰπὶ ψΙΟ ρῥγεραγεά [16 ἴογ 
τι εη,. 

6: Αμπά τδετγείογα 8 ΤΥ Ἰυἀρηηεηῖϊ 
ΠοΥν δ ἢδηά. 

62 ἼΤΒεβε τὨϊηρβ ἢᾶνς 1 ποῖ βῃενγεά 
ππίο 411 πχεη, θυῖ ὑπο (ῆςεε, δηὰ ἃ 
ἔενγ ἴἶκεὲ εεεθ. ὙΠεη δηϑνεγεά: ] 
Δη4 54], 

1. ΕΒΏΚ.ΑΒ. ὙΙΠ. ΙΧ. 

62 ΒΕ οὶά, Ο Τιρογά, ποὺ μιαβῖ 
ἴδου 5ῃεννεὰ πιὲ {πε παυ]τἰτυάς οὗὨ τὴς 
ννοπάεσϑ, τ Ὡς ἢ τποὰὺ τ] θερίη ἴο 
ἄἀο ἱπ τῇς ἰδβϑὲ τἰπιθ8: δυῖ δὲ ψψῆδῖ 
πιο, ἴδου Παϑὲ ποῖ βῃενγεά ηλχ6.. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 
ἡ Ἦλο «λα δὲ ταναΐ, αγοἶ τοὴσ ποί. τὸ 411 
“4 εὐογία ἐς ποῖο εογγεῤίεα : 22 γε Οοά ἀοίλ 
φαῦό α γεῖυ. 33 21,12 οο»ιῤῥαίκσίᾷ ἐλαΐ ἐλοῦό 
φᾳοτοά τολέολ ξεοῤ Οοά"ς στο : 38 ακἀ τοί ἃ 
τοογεαῦε ἐσγεορεμρ ἐς ας πεζά, . 

Ϊ Ε΄ δηϑυγεγεά πε ἤδη, δηά 5414, 
Μέεδβυγε ἴπου τἢδ εἰπια ἀ1]1- 

ΘΘΠΕΥ ἴῃ ἰἴ86 1: δηά ψννῆδη ἴῆου 86εϑῖ 
Ρατὶ οὗ τῆ 8ἰρῃβ8 ραᾶϑῖ, σῆς 1 ἢανα 
το]ά τες Ὀείοτε, 

2 ΤΏ δη παῖς τῆου υπάετβιδηά, ἐπαῖ 
ἴξ 18 [6 νϑῦγ 84π|6 τς, ψΠογαίῃ τ(ἢς 
Ηἰρδεβὲ νν}} θερίῃ ἴο νἱβῖς (ἢ6 ννογὶ ά 
ὙΠΟ ἢ ἢ πηδάς. 

2 Ὑπμετγείοτς ἤθη ἴπεγε 5}41]1} ὃς 
866 ῃ “ΘΔΓ ΠΩ] Δ Κ68 ΔΠ4 ὑρτολῖβ οὗ τῃς Μρα τ, 
Ρέορ]ςε ἱπ πε νοῦ 

4 ΤΆδη 88η4]ς του ᾿νε }] υηάἀοτϑίδηά, 
(παῖ ἐπε πιοϑὲ ΗἸΡΉ βρακε οὗ τἴοβα 
τπΐηρβ ἔτοηι ἴῆς ἀλγ8 [παῖ ὑγεῖς Ὀείογε 
(ῃςς, Ἔνθη ἔτοηλ τΠ6 Ὀερὶπηΐηρ. 

ς Ἐὸν [ἶκε 48 411} τῆδὲ ἰ8 τηδάς ἰῃ 
(6 ννοῦἹὰ παῖ ἃ Ῥερίπηίηρ, ἀπά δλη 
εηά, ἀπά τῆς επὰ ἰ8 πηδηϊξεϑβί : ᾿ 

6 ἔνεῃ 80 τῆς τἰπλε8 450 οἵ {δε 
Η!ρμεθὲ πᾶνε ρίαίῃ δερίπηΐηρθ ἴθ 
οηάειβ ἂδηὰ ρονεγῆι! νγοῦΐβ, δηά 
ἐπα ΐηρβ ἴῃ οἴξες8 δπά 81|0η8. 

δλιΐοη οὗ ἰδηρυάσο ἴογ “ἃ οοιςοῇ 18 δργοδά 
ὙΥΒΕΓΈΟ ἴο τεβὶ," [ἡ ἴμε Ατδρ., “ ἀΐϊε σε 
((5Ὁ ξεάεοκι. 

68. ὁ» “εαἰοά ωῤ.7 16. ϑεσΌΓΕΪΥ οεἰοϑεά υὑρΡ, 
ἴο ἴγουδ]ς Ἴ ΠΟ τοσα. Βιυΐ ἰξ 18 ἀϊπῆςυϊξ 
ἴο δοϊίεντα (πδίὶ 118 νγὰβ ἴπ6 οτἱρίηδὶ σεδάϊην. 
Τῆς Αγδῦ. π285 σιωρεγοίτεί, “ τοοϊθὰ ουἱ," 
τ ΒΙΟἢ ἀζτεοβ 1 (ἢ6 ΑοΙΠορὶς, δὰ 18 τυ ΓΒ 
δἰ προσ. ὍὙΠα σγοβῖ οὗ [Π6 νοῦβα 15 ἰῇ ἸΏσΟΓς 
τλἸ 17, οὐ δοοουπὶ οὗ με Βιυςθιδίίοηδ ἰπ 16 
1,αὔπ ἴεχί. ον εἰ ἐἔέίποα, “ ἀῃὰ [86 τῃοῦ,"ἢ 
ὙΠΟ ΟΟΠΊ65 ἸΏ ὙΕΙΥ͂ ΔὺΟΓῸΡΕΥ, Μ8. Α. [ιδ5 
ἐχέλπσα (8586 ΒΟΠΒΙΥ͂, Ρ. ἽΡ “ ἸΥΘΆΚΏΘΒΒ 5 
ἄοπο ἀννᾶὰὺ νἱτ. ΤὍΤῆὲ ννογὰβ ἐπ οὐλῥυϊομόρι, 
ντ το [Π6 σοῦβο οηάβ, βδουϊά ὃς οοῦ- 
πεοῖεὰ σὰ τί ΦῸ]]}ονν8: “ ΒΟΙΤΟΒ ἃτα 
Ῥαϑ5εα ἱπῖο οὐϊἰνίοη.ἢ 

57. δίς τι ρδίοοι.] ἘἈλίδοτν, “ ἢ15 τρῃΐθουβ 
οὔ 63.7 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΧ. 

1. ἐπ ἱποἰ] ἘρΥ “νι ρ.ο τῆς θε5ὲ Μ55. 
Τοδὰ ζεριεί 50, “ἴῃ τῆγϑε}," (δὲ 8, ἰη {Π]|πὸ 
ονστὶ πλϊηὰ. 

8. εαγίόφμαζε:. ΤΟ ηδίυγαὶ γοΐογθησο ἴο 
Μαῖῖ. χχῖν. 7 ΤΏΔΥ Ὦδνε συρρεϑῖθα [815 τοηοῖ- 
ἴηξ οὗἉ γιοΐο ἰοεογιῦπ. ἘΒαῖ σεισμὸς οΥ σεισμοὶ 
τῆς γῆς Νου]ὰ ποῖ δᾶνα δε στοηδοσγοά ΟΥ̓ 
ἡποὐ 0 ἰοσογωρι, δηὰ ἴξ 5Βῃουϊὰ σαῖθοσ 6 Τθῃ- 
ἀοτεὰ “50 Ἐ{Ποπηθηϊ (οΥ ἀαἰϊδίυγθαηςο) οὗ 
Τοροη8. [Ιη ἴδ6 θεβοῖ Μϑ558. [Π6 νϑσϑα 18 
οχίοπάδα Ὁγ: “ἀδϑίγεβ οὐ πδίϊοηβ" (1,δΐ. 
εοσίαίίοηδι, 1.6. “' ΔΙ ὈΪΕΟΙΙ5 5οοπΊ65 ἢ), “ ἀ6- 
δοςοη5 οὗ ἰδδάογβ," “ ἀϊκζυγθδηςε οὗ Ρτίποεβ." 
ΗΠ ΣΟΙ Ε] ἃ σοπίραγεβ " Οτδς. 5:10 Υ}1.) 11}. 61ς 
“4ᾳ. ἱ 

Θ. δαυε. ΤΠ νογὰ ββουϊὰ ὈγοῦδΌ ὃὈς 
οτοα, δη [Π6 5βεηΐεηςε διζδηροα : “Εγνθῃ 

11 



118 

ἡ Ἀπάὰ δνεῖῦ οπε ἴπδὲ 8112}} ὃὈς 
δλνεά, δηά 84}} Ὀε δὺϊε ἴο εβϑοᾶρε ὉΥ͂ 
8 τγοῦκβ, δηὰ Ὀγ (ἢ, τ Βεγο Ὁ γε 
ἢανε Ῥε]ενεά, 

8 5})4]} θὲ ργεβεγνεά ἔτοπι ἴῃς βαἰά 
ΡΕΓ118. ἀπά 8114}}] δες ΤΥ βαἰνδίίοῃ ἴῃ 
ΓΥ ἰληά, ἀπά τ] π ΤΩΥ Ὀογάεϑδ : 
ἴογ 1 μᾶνε βαηοζίπεά ἤδη. [ὉΥ τ. 
ἔτοτα τῆς δερὶπηΐηρ. 

9 ἼΒεη ᾽81|4}} {Πεγ} θὲ ἱπ ρἰαξι 
᾿Ά86., ΒΟ ποὺ μᾶνα Δρυβοά ΤΥ 
γΑγ8: δηὰ (ΠεΥ τΠλξ πᾶνε οδϑί ΤΠ 6 ηὶ 
ΑὙΤΆ ἀςϑρι το] 8}}4}} ἄννε}} ἴῃ ἴοτ- 
ΤΩΘΠΏ. ᾿ 

10 Εογ ϑιςἢ 48 ἴῃ {πεὶγ ᾿Πἶ πᾶνε 
γοςεῖϊνοά θεηοῆῖβ, Δηά πᾶνα ηοΐ Κπούχη 
ΓὯΕ Ὶ 

11 Απά {πΠεγ τῆδὲ ἴανε Ἰοίῃοα πὶ 
ἴανν, 8116 πεν Βδά γεῖ 1 ΡεΓΥ, λη 
ΜΒ εη 45 γεῖ ρῥίδος ἐξ, Γερεηΐδηςα νγὰ8 
ορδῃ υπῖο ἔδεπι, υπάετβιοοά ποῖ, δῖ 
ἀεβρίβεά ἴξ ; 

12 ΤῺὩς 8δηι6 πιυϑὲ Κηον ἴζ δἴεσ 
ἀδδῖ ὈΥ Ραΐῃ. 

13 Απά τὨεγεοίοσε δα (δου ποῖ οἱ- 
τίουβ πον ἴῃς ὈΠΡΌΔΙΥ 584}} Ὀς ρυη- 
ἰ8ηεἀ, δηὰ τ πεη: δῖ ὀπαιίγε ἢον 
τῆς τἱρμίεοιιβ 584}} Ὀς βανεά, ψγβοϑβε 

11. ΕΒΏΒΚ ΑΒ, ΙΧ... ἶν» 7τοιο. 

τς νοῦ] ἰ8, δῃά ἔοσ ψβοπι [πὰ τγου]ά 
'8 ογεαίθά. 

14. ΤΠεη δηβυγεγοά 1 δηὰ βαίά, 
Ις 1 πᾶνε 84 Ὀείογε, δηά πον ἀο 

βρεδῖς, δηὰ νν}}} βρεαῖ ἴξ α]5ο ἢεγεδῆεγ, 
ται ἴδετε 6 ΤΠΔΠΥ πλοῖα οὐ {ῃεπὶ 
ὙΠΙΓὮ ρογβἢ., τπδη οὗ τε τὶς ἢ 
8}}}} Ὀς βανεά -:᾿ 

16 [{{κὸ 45 ἃ νγᾶνε ἰ8 ργεδῖεγ ἴδῃ 
ἃ ἄορ. - - 

17 Αμπά δα δηϑννεγοά της, βδυίῃρ, 
τἀκς 48 ἴῆς δΒεϊά 18, 80 18 Σἰλβό τ 
βεοά ; 48 τῆς ἤονγετβ δε, βι ἢ τς τῆς ᾿4πά πσν 
ΟΟΪουβ 4Αἷβδο; 8δυς ἢ 28 ἴῃς υγογϊκπιδη ἐήνε οὐ ἐλε 
δ, ϑι ἢ 4130 13 (πε τγοῦίκ ; δηά 28 (ἢ ουνε, 
Βυβθαηάπηλη ἴβ Ηἰπιβε]ξ, 80 18 ᾿ΐβ ἢυ5- τάγνῖς 
ὈΔΠαΓΥ͂ αἰβο: ἔοσ ἰξ νγὰ8 τῆς εἰπε οὐ δαγίμε εἷς 
τῆς ννογ]ά. δε. 

18 ᾿Απά ποὺ Βεη 1 ργεραγεά τε " ὀμέ εὐᾶσα 
ὑοῦ], νυ] ἢ νγὰ8 ποῖ γεῖ πιλάς, Ἔνθ ἢ τυας νιαάε, 
ἴον τεσ ἴο ἄνγε]! ἴῃ τπαῖ ἢονν ἰἶνα, μή ερίῥθά 
ΠΟ πλῃ ϑρδΐςε δρδίηϑε π|ς. ἐράνων μά 

19 ἔογ τβεῃ δυο οἷς οδογαοά : ερεῦν σμσ 
ἔθυῖ πον [6 πιδηπεῖβ οὗ [πεπὶ Ὁ ὮΪΟὮ ἕενν ἐον- 
ἅΓα ογεδῖδά ἰῃ τΠ}8 ἡγοῦ] (Πδὲ 8 πιδάς "κέ ὃν 
ἃ΄Ὲ Τογγυρίεά ὈΥ͂ ἃ ρετγρεῖυδὶ ϑ8εεά, μεμα 
δηά Ὀγ ἃ ἰδ αἰιοὴ 8 ὉΠΒΟΔΓΟὮΔ0]ε «κά α ἕστο 
τὶ Ἐμεπηβεἶναϑ. κἰηὐέμν χὰ 

8ο ἴΠπο {{π|)68 οὗ ἴῃς Ηἰξδοϑῖ : {Πεῖὶγ δεῖ πηϊηρ 5 
816 ἰδίῃ," ἕο. Βυΐ ναὴη ἀεγ Ν]15 τη Κ8 
(δαὶ “ εἰρῃ8᾽ 5βουϊά δὲ αἰίδομεὰ ἴο (6 ὃ6- 
εἰπηΐην, δηὰ “ ψοηάεγβ ἢ ἴο [ἢ εηά, 

7. ὁ» δὶ: «ὐυογ 42 ΟὐομρΡ. Υἱῖϊ. 33. 

9. ΤΟ τηδυρίηδὶ στοδάϊηρ 15 ἴῃς δοϑῖ; [.4ἵ. 
τἰγαδωπέωσ, ποῖ »δεγεδυπέμγ. 

αὐιωμε. ΑΒ ἴδε 1,41 25 ἴῃς δοσυβδξνςε, 
οἱας »πεᾶς, αἴῖου αδιαι, ἴ 18 ροϑϑίθ]α μδὲ 1ῃ6 
Οτθεὶς νγὰβ ΣΘΔ]Ὺ παρέβησαν, “ΥΔησρΤοΞΒοΩ,ἢ 
ποῖ παρέχρησαν. ἢς Αγαδὶς 15 σεπάοσεά 
αὐϊγγίεη, "' διΓγοὰ ἵτουη.ἢ 

11. ρα ὕϑβϑεὰ [ἰκὲ “τοοτι, υἱίδουϊ 
ἴδε ἀγΈ!ςΪ6. Οομρ. Ηεῦ. χὶϊ, 17. 

18. ἐς ἐγεαϊε.}] ὙΒὲ [1,διίη ἰ5, σέ φωογ 
σειδη, εἰ ῥγοῤίεῦγ φμος “σεμωι, εἰ φμαπάο. 
ψοΪκεασ ψψουϊά τοπλονο με ἢγβί ο, δηα ςοῦ- 
Ὠδςῖ 186 ψοτγάβ (ἢ5: “ δυῖ δηαυῖγα πον (ἢς 
τρβίεουβ (νοϑε ἴῃ νου] 18, δῃὰ ἔοσ ὑυΠοσὴ 
186 νογϊὰ 15) νν}}} θὲ βανεά, δηὰ σψβθῃ ; ἢ 8ὸ 
ἃ5 ἴο τηᾶῖκα (ἢ ΔηἘ{{Π6518 Ὀεϊνοθη 1Π|6 “ Βονν ἢ 
δηὰ τῆς ““ψὨεη.Ἶ 

156. «αἱά . .. “ῤῥεα.}ὺ ὝὌΒοΒα νογάβ νουϊὰ 
Ὧδε Ὀεῖίεῦ (τδηθροϑεά : κ 1 ἤδνα βροΐϑῃ ΓΕ, 
δηῃὰ ἀο 52Υ 1 πον, δηὰ ν"1}}} Αγ ἴξ 4130,᾿ ὅζο. 

16. ἐς σγεὰϊογ.) Τα, τωρ οαί σμβεγ, 
[ῆ6 νεῦγῸ Ὀείηρ ἱη γδηβνο, κὸ πλεονάζει. 86ὲ 
ΒΕΘΏΒΙΥ, Ὁ. 27. 

17. διω 11 ὙὍδὲε Ἐπρ 8 χεδὰβ 50 
ΜΕ}, (μδὲ 11 δεεβ ἃ ΜᾺ ἴο δἰΐεγ ἢ, Βαυΐῖ, ίοσ 
εὐἴωγα, οὐα βοοὰ Μϑ8. [256 δέγία, ἡ ἤθησδ 
ΜΟΙ ΑΓ ςοη]δοϊυγοα ὥγεα: “85 ἰβ ἴῆ 6 Βυδ- 
Ὀαηάπιδῃ, 80 4130 15 ἷἰ5 {γεϑΐηρ- ἤοοσ. 

7 γ ἐ ευα!, ὦ ὙΒοβῈ ψογάβ βΒῃουϊὰ δ6- 
εἷα 186 ποχὶ ϑοηΐθῆῃςθσ. Τὸ ἴοχὲ οὗ [6 
Θηϑυ Ωρ Ραβϑᾶρο 8 ἰῃ 8 ὙΕΙΤῪ υηδοἰε ςοπαϊ- 
ὕοη. [ἴΐ ννουϊὰ θ6 ἱπηροβϑὶθ]ς Πόσο ἴο ἀϊβοιβδ 
[Π6 ΣΊΔΩΥ͂ ναγίουϑ γοδάϊηρβ; Ὀυΐ [6 ἔο]]οννίης 
ἰ5 ἃ τεηῃάοσγίηρ οὗ Εσ ΖΒΟ  ο᾽8 ἰοχί, οογτοοοα 
δηᾶ δι ρρ!επιοηῖϊοα ὉΥ ΒΘΏΒΙΥ (ΡΡ. 29, 30) :-- 
ΦΈΕῸΣ ἴδοῖο νγὰ8 ἃ της οὗ (86 ννου]ά, ὄνθῃ 
ἴθ ἤδη 1 85 Ῥσορδασίηρ ἰ ΤῸΓ (Πόπὶ ταδὶ 
ὯΟΝ ἅτε, Ὀεΐογο [6 τνου]ὰ ννᾶ8 τηδάδ ἔοσ {Π θη 
ἴο ἀννοὶ! ἴῃ: δηὰ ποῆθ ρμαϊηβαϊὰ σηθ, ἴοσ δ 
ἐδαὶ τς ἴποτο γᾶ ΠΟ 1ΏΔ} : Ὀυϊ ον [δδῖ 
ΠΟΥ μάνα Ὀδθθῃ ογεδίοα ἴῃ [815 ηΐσεσβα σηδθ 
ΤΟΔΑῪ ἴοσ τ επὶ, τ ὈοΓδ δὴ πη Δ} πρ 120] 
δηά 83ῃ ὈΠΘΘΔΓΟΝΔ]6 ἰανν, [ΠΒΟΙ͂Γ ΤΩΔΏΠΟΙΒ ἢαγα 
Ὀεσοοῆα οοὐτυρΊ, Αμὰ [1 :᾿οοῃδίἀοτεδ ΤΥ 
ψοσ]ὰ, δὰ θεδο] ἃ 1 1 τγᾶ8 συϊπεὰ ; δῃὰ ΣᾺ 
βασι, δηὰ θεμο]ά ποτα νγὰδ ρετὶ]," ἄζο. 



νυ. 20---35.} 

20 801 οοπεοίδετεά τῆς ννοῦ]ά, δηά, 
ΒΕ ο] 4, τπεῖε νγᾶ8 ρετ] δεσδυβδε οὗ 
16 ἀενίςε8 [πὲ σγεσα σοπλα ἱπίο [1ἴ, 

21: Αμπά [1 δ8κᾳῖν, δῃηά ϑραγεὰ ἰξ 
δτεΔΪγ., δηά πᾶνε Κερί π16 ἃ 'ρτᾶρς οὗ 
ἴῃς οἰυβίετ, λἀπά ἃ ρἰδληϊ οὗ ἃ ρτελῖ 
Ρϑορϊὶε. 

22 [,εἰ τὰς πιυϊείςυ ας ΡεΓ8}} ἔΠδη, 
Ὑγῇῃ ἢ νγα8 θογῃ ἰῃ νδίῃ ; δηά Ϊδῖ πὰῪ 
ρτᾶρε 6 Κερί, ἀπά ΤΥ ρἱδπῖ; ἴοσ 
ἢ στοαὶ ἰάρουγ πᾶνε 1 τηδάς ἱΐ 
Ρεγίοοϊ. 

23 Νενεγίῃα 1688, 1 τπου τυ] σελ86 
γεῖ βενθῃ ἀδγβ πλογθ, (Ῥυς που 88,4] 
ποῖ [253 ἴῃ {ἢ 6 πὶ, 

24 Βυϊ ροὸ ἱπῖο ἃ δβεϊά οἔὨ ἤοννετῖβ, 
ΠΕ ΠῸ οι ἰ8 θυ] Δεἀ., δΔηά εδὲ 
ΟΩΪΥ ἴδε ἤοννεῖβ οὗ (ες βεϊά ; [δβῖε 
πο βεβη, ἀγίηϊς πὸ σης, δας οὶ 
βοντεῖβ ΟὨΪγ :) 

25 Απὰ, ΡΓΑΥ͂ υηῖο (ἢς ΗἸρδαβὲ 
οοπτίηυδιγ, τῆεη ψ0}}} 1 σομὴς δηά 
«]ῖς στῇ τῆες. 

26 8ο 1 νεπξ ΠΥ ὙΧΑΥ ἱπίο τῆς 
Βεἰά τῆς ἢ 18 Τα] ]εἀ Ατάδιῃ, {60 23 
δ ςοπηπιδληάεά τς ; δηά (Πεῖς 1 δῖ 
Δλοηρ ἴδε ἤονγεῖβ, δηά ἀϊά δδί οὗ 
τς Πειὸβ οὗ τῆς ἢΠε]ά, δηά τε πιοδὶ 
οὗ τῆ βάπι|ς 84:ἰβῆθα πΊ6. 

27 Αἴεσ βενεῆ ἀδγ8 1 82ὲ ὕροη 
ἴδε ρτῶ88, Ἀπ ΓὩΥ μεαγῖ νγὰβ8 νεχϑὰ 
τίη τς, ἰκὰ 25 δεΐογα : 

11, ΕΒΏΚΑΒ. ΙΧ, 

28 Απά 1 ορεηεοὰ ΤΥ τοοιἢ, Δπά 
ἴο τΔ]1}ς Ὀείοτε ἴῃς πιοϑβὲ Ηρ, 

δηὰ 5841ἀ, 
29 Ο [κμογά, δοιὰ παῖ β8ῃεννεϑέ 

ἘΠΎ ΒΕ] ἀπίο 5, ἴδοι νγαβὲ ἤββεννεά ὃ Έχ. :ο.9. 
απο οὖν δ πεῖβ ἰπ τῆς τυ] ἀεγηςβ8, ἰπ Τέως. ὡς. 
ἃ ρῥἷδος τ βεῖε πὸ πιδη "τεδάείῃ, ἰῇ ἃ ᾿" 
Ὀάτγεη ρἷδος, ἤθη ΠΟΥ σάπια οιμῖ οὗὨ ορηκρί. 
Εργρί. 

20 Απά (δου 8ραἴκαβῖ, βαγίηρ, Εἶελγ 
τὴς, Ο Ιβγλε] ; Δη4 στηλιῖς ΠΥ ννογάϑ, 
ἴδοιι βεεὰ οὗ Ϊαοοῦ. 

21 Βοτ, θεἢῃο]ά, 1 8ονν ΓᾺΥ̓ ἰδ ἴῃ 
γου, ἀπά 11 5Π4}} Ὀγίηρ ἔτυϊς ἴῃ γου, 
δΔηά γε 38}4}} Ὀς Βοποιυγεά ἰῃ ἰξ ἴοσ 
ΘΟΥΘΓ. 

22 Βαυϊῖ οὖν ἔλίδετῖβ, ψῃ]Οἢ τοςεῖνοα 
(ἢς ἴανν, κερί ἰξ ποῖ, δῃά οὐὔβεγνθά ποῖ 
(ΠΥ οτγαϊηδηςαβ : δηά (πουρῇ τῆς ἔταϊς 
οὗ (Υ ἰανν ἀϊὰ ποῖ ρεγίβῃ,, παι Ποῦ 
ςου]ά 1ἴ, ἔογ ᾿ξ νυἂϑ τῆϊης ; 

23 Ὗει {πὲ} πᾶς τεσεῖϊνοά ἰξ 
ΡεΠβο, Ὀδοδιιϑε ΠΟΥ Καρί ποῖ ἴδ 6 
«Ὠΐηρ τπδῖ νγᾶ8 βούψῃ ἴῃ τῃ δηλ. 

34. Απά, ἴο, ἰξ ἰβΒ. ἃ ουβίοπῃ, ἤδη 
τῆς ρστουπά δῖ τεςεϊνεα 566ά, οὐ [ἢ 6 
8ε8 Δ ϑ8Π|ρ, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ να5586] πγοᾶῖϊ ΟΥ̓ 
ἀπηῖ, τπδῖ, τπ δῖ Ὀδίηρ᾽ ρεΓ ΒΘ ποῦς 
ἴῃ 1 νγᾶϑ ΒΟΎΤΏ ΟΥ̓ Γσδϑβῖ 1ηἴο, 
ς Τμαῖὶ τῆϊηρ αἷδο ψῆϊς νγᾶβ 

8ΟΨη., ΟΥ οδϑί (πεγείη, οὐ τεςεϊνεα, 
ἀοτῃ ρεγβϑἢ. δῃηά σεηγδίμεῖῃ ποῖ ἢ 

ΑἹ. ρσγεαϊ "ἢ 1,αἴ, σααἷάε; Ὀυϊ ΒΘΗΒΙΥ 
τοβῖοτοϑ υὐκ υαἱάε οτὰ Μ5. Α., τὨϊοῖ συ 8 
1Π6 86η96 ὑείίεν, δηὰ ἀρτεοβ ἢ [ἢ6 ΥΟΓΒΙΟΏΒ. 
ΎΠῈ ΟΥ̓Δ] ΤΑΥ͂ δᾶνε θεοῦ πάνυ μόγις, 
“ὙΠ ρτεδὲ αἰ ΠΥ." 

“1 ὙΤΐβ 15 ἴὰ6 τίρῃς τοδάϊης: Ὡοΐ 
“ ἔν ἃ85 ἴῃ [1Πὴ6 πιαῦρῃ. ΤΤῃθ ψογά 
τεηάδογοά “ξταρο (σείημ) Οσουγβ ἰῃ [δ6 
γυϊν. οὗ Νυπηῦ. Υἱ. 4. 

Ῥεορί. Ἐδίμον, “ἔογοϑι ;" ἴδε 1,αἴ. ἡγίδιω, 
τεηὰ “ρΘΟρΪς," Ὀεΐῃρ Ῥ]ΔΙΩΥ ἀυθ ἴο ἃ 
τοϊϑίδκο οὗ ὑλῆς ἴον φυλῆς. 

43. ποῖ 75...}1ὺ ΟΟΙΡ. νἱ. 35. 

ἘΟΌΚΤΗ ΥΊΒΙΟΝ (οἷ, ἰχ, 26---Σ, 6ο). 

46. “γα: ὙΤῆδ 5ρε]]πης οὗ τηἰ8 ψνογὰ 
ὙΑΓΟ5 ΣΤΟΔΙΥ ἰη [6 Μ55. [ἡ ἴδε ϑγσγίδο δὰ 
Δειορὶς νεγβίοηβ ἰὲ 15 Αὐρῃδά, ὑνμ]ς ἢ σΟπΊ68 
ὯεαΣ [6 ῬΒοηπίοίδη Ασυδὰ (" Β͵δος οὗ Εςὶ- 
ἄνεβ ἢ, ἘΖεῖ., χχυΐϊ. 8, Ὀυυϊ Π48 ῬΓΟΌΔΟΪΥ πο 
εοῃῃεοοίίοη ΜΠ ἃ, ΤὙδὸ ἴοστῃη Ασρὶιδὰ ἷ8 

ἴουπά ἴῃ [δ Α, ., οὗ 1388. χχχνυΐ. το, χχχνυὶϊ. 
13, βετς (6 τἷδοα τηοδηΐ ἰβ5 ἃ αἀϊϑίγὶςς οὗ 
δΥσίΔ. [Ιἢ |[6γ. χίϊχ 23 ἰΐ 15 σξίγθη 45 Αγρδά. 

49. ἐδοιρ ἐραὲ “ῥεαυε:.1] ὍΘ 1,4. οφέεναθη 5 
Οεἰεησ 5 δ, 18 ὈΪΔΙΠΥ δὴ δαιϊϊναϊεης ἔοσγ τς 
ςοπμῆοη Ηοῦτον ἰάϊοπι, ἰουπα ἰῃ 1. ΧΧ. 
δηδ Ν. ΤΌ ἈἘἈεηάεγ: “ἼὝΒοι ννᾶϑῖ πιδηϊ- 
[εϑιθὰ ἴῃ οὔὖν τϊάϑιὶ ἴο οὐγ ἐογοίδί μους, ἄζο. 

«αὐδέγε πὸ ὑπαὴ ἱγεαάεῖ δ) ὌΠ τηδγρίηδὶ 
τοδάϊηρ, “ΠΟΙΕ Ὸ πηδῇ φοιηοί," δβοιιηάβ 
1κὸ (86 οτἱριηδὶ οὗ Τοηηγβοη᾿β 

“ἃ ψϑία ἰδη, Ὥδσα ὯῸ ΟἿΘ ΘΟΙΏ65 
Οὐ δαί οοῃλο, βἷῃος ἴα τηδϊεῖηρ οὗ ἴῃς ψου]ὰ ;᾽ 

δυῖ ἴῃς 1,Δϊη 18 5ΙΠΊΡΙΥῪ ἐπ ἀδεεγίο φωμοά πορ εαἷ- 
ἐα οἰ ἰημείμοιο, “Δ ἃ Ὀάττεη δηά υῃ- 
ττοάάδῃ ἀεβεγί.ἢ 

84. δαὶ, ἐδαῤ δεὶπρ ῥεγδεά, 6.1 ΤΟ 
Β6η56 8 ἰοβί ἴῃ [86 ΕῺΡ 5} Μογθίοη. [ἢ ἃ 
881} ΤΟ Πά6γ5, ἰἴ 15 ἠοῖ [86 568 ψνΠΐοἢ ΡΟΓ 865, 
δυῖ {πὸ Ξη]ρ. Ἀοηάεῦ: “ἤδη ἰὰ Βᾶ5 σοζὴθ 
ἴο Ρᾶ55 [παὶ ᾿νιδῖ ννᾶϑ 30, ΟΥἨ Ἀβ8εηῖ, ΟΥ 
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Ζ οὗ, τὸ. 

8: δυῖ γι ὺδ ἴ δαῖῃ ποῖ Παᾶρ- 
Ρεμαά 80. 

426 ἔογ νχε (δε μᾶνε γεςοϊνοά τἢς 
ἰλὺν ρεγϑἢ ΌΥ 5ϊ:π. ἀπά οὐγν ἤεαγί 4͵30 
ὙΠΟ ἢ τεςεϊναοά ἱς, 

47 ΝοινἌιληάίηρ τῆς ἴλνν ρεγ8ἢ- 
οἷ ποῖ, θυ τεπιδπείῃ 1η ἢ 8 ἔογος. 

48 Απὰ ψῇςεη 1 δράκα τῆεβς τ ηρβ 
ἴῃ ΤΥ Βολτί, 1 Ἰοοϊκεα θδοῖς νἱἢ πγΐης 
εγεβ, ἀπά ὑροη τῆς τίρῃς 5:46 1 5807 
ἐᾷ ΜοϊΏΔΗ, Δπ4, Ὀεμο]ά, 86 πιουγηδά 
δηὰ ψερῖ ἢ 4 Ἰἰουά νοῖςα, Δηἀ νγᾶϑ 
τυ οἢ ρτονεά ἴῃ ἢοαγῖ, δηα ἢοΓ ο] ΟΠ 68 
γεῖα τοηῖ, δηά 8ῃε δά δϑῆδβ ὕροῃ 
ἢεῖῦ ἢςδά, 

49 ἼΠεη ἰεῖ 1 τὰ τπουρῃῖθ ρῸ 
[δὲ 1 νγᾶϑ8 ἴῃ. δῃά τυγηθά τῆς υπῖο ἢοΓ, 

40 Αμπά κ5«ἰά υππῖο ες, ὟΝ πεγείογε 
νγεερεϑὲ ἴδου ἡ ΨῈΥ ἃ ἴποιι 80 
συενοά ἴῃ ΤῊΥ πλϊπὰ ἡ 

41 Απά εἰς βαἰά υηῖο της, δίγ, ἰδεῖ 
τὴ δίοπε, ἴδ 1 ΤΙΔῪ θανγαῖ πιυϑο]ξ, 
δΔηά λαά υπἴο ΤΥ 80ΓΤΟΥ,, ἔογ 1 πὶ 
8ΒοΙῈ ναχϑᾶ ἴῃ ΤΥ πλϊπά, δΔηά ὑτουρῆξ 
ΨΟΙΥ ἰονν. 

42 Αμά καἰά υπῖο δεῖ, ὟΝ δὲ 
ΔΙ]εῖ ἢ τῆες ἡ τΕ]}} της. 

43 ὅ88}ε 5414 υηΐο π16. 1 (ΠΥ βεγνδηῖ 
ἢανε δεδη Ὀάίτεη, Δη4 πδὰ το ςδ]ά, 
ουρῃ 1 πδά δὴ δυβραπά {(διτγ 
6ΔΓ8. 
44 Απά τἰοβε {ΙΓ γελῖβ 1 ἀϊά 

ποιβίηρ, εἶδε ἀδὺ δηά ηἱρῇϊ, δῃἀ βνεῦγ 
δου, Ἑυὶ ΠΛΆΪ ΙὨΥ̓ ὈΓΑΥΕΓ ἴο τῆς 
Ηἰρβαϑι. 

45 Αἴεγ τ γ γεᾶτβ Οοά Βεασγά 

τεοεϊνεά, 15 ἀεβίγογεά, γεῖ {πε τεςερίδοϊεβ οὗ 
ἴοπὶ τεπιδίη. Ταῖ 15 ἴο 54Υ, ἰῇ ἴϊε δβεεά 
Ῥεγίβιεβ νυν] οἢ ὯΔ48 Ὀδοη βϑοῦνῃ ἴῃ [6 στουπά, 
ΟΥ ἃ 5:10 Του 6 γ5 γῃ οἷ 845 Ὀδοη σοπηη τε 
ἴο τὰς 568, οΥὁ ἔοοάὰ ἰ5 νναϑίοὰ ΠΟ Π458 Ὀεθη 
Ρυΐ ἱπίο 4 νεβϑβεῖ,---τβουρῃ ἴδε [Πηρ τεσεῖνεα 
15 ἰῃ ὁδοὶ ᾿ᾶϑο ἰοβέ, ἴῃ 6 γϑοεῖνοῦ οὗ 11 15 ποῖ 80. 
Βυϊ ἴῃ οα86 οὗ ἴπε ἴανν γεςεϊνοα Ἰηἴο [πε τη ηᾶ8 
οὗ ΕΖΓΔ᾽5 σουιηϊγγτήθῃ, [με τοσείνίηρ πιϊηὰ δά 
Ὀεδοοσλθ σογτυρῖεοά, ἢ ]]6 [6 ἰανν σοτηπι εὰ 
ἴο ἰΐξ γειηδιποὰ ἱπίδςΐ, 

88. α «υογαη.] [πίογργεϊεὰ ἴῃ Χ. 44 ἴο θὲ 
δίοῃ. 
48. ἐδίγγ γεαγ..}1 Ἐογ ἴδε δρρ)!οδίίοη οἵ 

, 866 Χ, 48. 
44, Το ἰγδηϑίδιίοη οὗ {Π18 υθῦθα 18 υἱρὸ- 

τουβ, θυΐ 1658 οἶοδϑο [Βδὴ υδϑ08]. ὙΠ Νυϊραῖο 

1. ΒΒ ΑΘ. ΙΧ. Χ. 

τὴς τῆϊης Βιαηάπηχαϊά, Ἰοοϊκοα Ὡροη ΤΩ 
ΠΛ ΒΕΓ, Οοηϑιἀογεά τὰν ττουθῖς, δηά 
δᾶνε τὴη6 ἃ 80η : Δπα 1 νγᾶβ νεῖν ρἷδλά 
οἵ ἢΐπι, 80 νγβ ΤΥ δυβθδηά 4150. δῃά 
411} τὴγ πέϊρῃθουγβ: δηὰ ψε ρᾶνς 
σίελὲ ποποὺγ ππίο [ἢ ΑἸπλρ ἢ τγ. 

46 Απά 1 ποιυτγβπεά ἢΐπι νὰ 
στεδῖ γᾶνδὶ]. 

47 ὅὃο ψ ἤδη ἢς στὸν ὑρ. 4πά σης 
ἴο τῆς ταὶς ἴπαῖ ἢς 8ῃοιυ]ά Βᾶνα ἃ 
να. 1 τολάς ἃ [εδϑβῖ. 

ν. 36----. 

ΓΗΑΡΤῈΚ Χ. 

1 252 εον»εογίεά δέ τυογεαρ ἐπ λό πεῖ. 27 
δ. ναπέτλείά ἀτυαν, αμα ἃ εἷέν σῤῥεαγείλ ἐμ 
ἄδγ δία. 40 7146 αἀηρεὶ ἀεείαγείλ «ἄξεε 
τορι ἐς ἐλφ Π εἰ, 

ΝῺ τ᾿ 80 οᾶπιὲ ἴο ρᾶ388, [δαῖ 
δ ΤΥ 80η νγὰ8 δηϊεγεά ἰηΐο 

ἢ15 νγεάάϊηρ, σπάθα, ἢς [6]1] ἄοννη, 
Δη4 ἀϊεα. 

2 Τδεη ψγχὲ 4]1] ονεγί γεν (δὲ 
᾿ρπῖ5, ἀπά 41] ταῦ ᾿πεὶρ θοῦ ΓΒ ΓΟΒ6 ῸΡ 1 Οτ, οριν- 

ἴοοκ ΠΥ τεϑῖ ἔς 
86᾽) 3. 

ἴο ςοπγίογε πΊ6: 80 
ππίο ἴΠ6 βαςοπα ἀδΥ δὲ ηἱρῆϊ. 

Απᾶὰ ἴτ ολπια ἴο ρᾶ85, Ψἤεη 
{ΠΥ ΠΔ4 8]] Ἰεξξ ΟΕ το σςοπιίογε πιδ, ἴο 
τῆς ἐπ4 1 πλίρμς ὃς αυϊεῖ ; τῇεη τοβς 
[αὖ Ὁ πίρις, δηά θεά, ἀπά οδπιε 
ἈΠ εν ἰηῖο τἢ]8 Π 6], 45 τῃου βεαϑβῖ. 

4 Απά 1 ἀο ποῦ ρυγροβεὲ ποῖ ἴὸ 
γεΐυγη ἰηῖο τῆς οἰἴγ, Ὀὰς ἤδγε ἴο 5 Υ, 
αηὰ πεῖμεῦ τὸ εαὶ ποῦ ἀτηἷς, Ὀυῖ 
βὐπύδονο ἴο τοῦ δηά ἴο ἔδϑε ὑπ} 

ἀϊε. 
ς ΤἼΠεη ἰεῖ 1 τῆε ᾿πιεάϊ δι ο5 »ϑη; 

τολάβ: Ἐρο επὶρι ῥὲγ σἰπρμίας δογας οἰ δὲγ 
σἰησΐζος αἰϊδε σέ (ἰ. 11) ἀππος, εἰς. τῷ “" Απά 
ΘΟΥΕΙΎ βίηρίε Πουγ, δηαὰ ΘΥΟΥΥ ϑἰηρὶς ἀδυ, ἴὺγ 
ἴΠοβα {ΠΙ ΓΕ γοαγβ, ἀϊὰ 1 τῆλε ΤΥ Ῥσγάγεσ, ὅζε. 

ΓσΟΗΑΡΤΕΚ Χ. 

1. δὲ 7:1} ἀοαυ".}] Ἑογ [6 ἰηίεγρσείδίίοῃ, 
866 η7)7, ἃ ο΄. 48. 

2. ουεγίδγεᾳυ. ΟΥ̓ “ρυϊ ουῖ ;᾽ὔ «έν 15ε- 
ἐπ, Αταῦ. Ἑοσ [6 οὐυκίοιῃ οὗ ᾿ἰνῃῖ5 δ 
νοδάϊηρβ, σορ. Ϊογ. χχυ. το; Μαῖί. χχυ. 7; 
Δηα (6 ἀὐίϊοῖα ΜΑΒΒΙΑΘΕ ἰὴ “ Ὠ]ςοῖ. οὗ τς 
ΒΙ0]ς,᾽ νοὶ. ᾿ϊ. Ρ. 251. 

δ. »πεἰἐα!οη..}ὺ ΤὨΪ8 15 [6 ψνογάὰ είνθῃ 
ὉΥ τῆς Οτδηϊδὶ νογϑίομβ.Ό ὍῃῈ [,Αἰΐη διδ5 
σογμοησε. ΟΟΣΡ. ἃῦογο, ἰχ. 39. 



Ι Βκωξ λε 
“αγίξ 
αὐέεν ἐλέ 

νυ, 6---22.} 

ννῃεγείη 1 νγᾶβ8, ἀπ βρακε ἴο δεῖ ἱπ 
Δηροῖ, ΒΔ ]ηρ,, 

Του ἰοο Ἰ8ἢ σχοιηδη ἂἀρονς 4]]} 
οἴδετ, 8εεβῖ του ποῖ οὔ του ΓηΙηρ,, 
δηὰ νγὴἢδὲ Ὠδρρεπειὰ ππἴο υ8ὴὲ 

ον τῆλι ϑίοῃ οὖγ πιοῖπεῦ ἰ8 
οὔ 4}} πιελνίπεθθ, ἀπά τλυςὴ 

Ἀυπιθ]εἀ, πηουγηίηρ; νΕΓΥ 8οζε ἢ 
8 Απά ποῦν, βεδίῃηρ' ὑγὲ 411 πιοῦγη 

δῃηά δα 8211, ἴὉγ γχὲ γα 4]] ἰῃ ἢφανὶ- 
Ὠς88, ἀτῖ που ργίονεά ἔοσ οης 8οῃ ἡ 
Ὁ Ἐγγ δὲ τῆς εδγῖῃ, δηά 8ῃς 584]} 

(611 τῆς 6, τη ἴξ 18 8η6 ψν]Οἢ οὐρῆϊ ἴο 
τοουγῃ ἰοῦ τῆς [Δ}] οὗ 80 πηᾶηγ παῖ 
σίονν ὕροη ΕΓ. 

10 Εογ ουὖΐ οὗ ΠεΓ σδηιε 41] δὲ {πε 
ἄγϑῖ, δῃά ουκ οἵ δεῖ 85}4}} 4}} οἵπεῖβ 
οοῃα, ἀπ4, δε ο] 4, {ΠῈῪ νγαὶκ αἰπιοβῖ 
41 ἱπίο ἀεσβιγυςτίοη, ἀπά 4 παυϊτυάς 
οὗ τῃεπὶ ἰ5 υτίογγ 'τοοϊεά ουξζ, 

11: ὟὟΠο τδεδη 85Που]ά πγαῖζα ποῖα 
τηουγηΐηρ; τῃδη 5.6. τῆλς ἤδίὴ ἰοβὲ 80 
στελῖ ἃ πὐυϊπτυάε; δηά ποῖ δου, 
ὙΠΙΟΝ Ατῖ ΒΟΙΓῪ δυῖ ἔογ οἠε 

12 Βυὲ ΙΓ ἴῆου βαγεϑῖ ὑπίο [Ώ6, 
Μγ |δυλθηϊδιίοη 15 πος ἰἶκς ἴῃς δαγ ἢ ̓8, 

ρηυτῃ Ὀεζαυβα 1 πᾶνε ἰοβὲ τῆς ἔγυϊξ οὗἉ ΠΥ 
4“«σἀδνεΣπζο 
ἐλενγεσεκέ 

μεκέεἑμιεῖσ Ὀ21Π 5, ἈΠ ὈΑΓα ὙΠ ΒΟΓΓΟΥ͂,Β : 
3 

αξαΐπ, ὅς 
2) εα νεῖ 
ΟΝΖ. 

νοι, νος 1 Ὀγουρῆς ἔοσι νὴ 

12 'Βιυῖς [πὲ δλγἢ ποῦ το: ἔογ τῆς 
τα τυὰς ρῥγαβαπὶ ἴῃ ἰδ δοσογαϊηρ 

7. αἱ] ῥεαυΐπει.. ἴῃ ἴδε Ὀδεβὲ ἰοχίβ, ἴῃ 6 
νοταά “ 4}} ἢ 15 τχηδάς ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ψῆδῖ ζοεβ 
Ὀοΐογο: »πηπα  ποεῖγα οηρἐτ77ι τ κ' ἸΏ6. ΔΟΙΒΘΓ 
οἵ υἱ 411. ΟΒιγίοη ΔΡΕΥ σοιήραγεβ (δ). ν. 26, 
“ Τογ 8] πὶ ΠΟ 15 ἄρον... τς ἰ8 [ἢ 6 
τηοῖδοσ οὗ υ8 8}}.᾿ 

8. .α4. .. ἱπ δεαυίπε. ἢ ΤΤΒε ποχὰά ἰ5. [6 
ϑά1ηὴ6 ἴῃ ὈΟΙὰ ὈΪΔς68 ἴὴ (μ6 1,2: οοπέγἐαΓί. 

10. ἐς ὠδεγὶν γοοίφά οἱ] Ἐρογ ἴπ6 ἐν" 
»πρη δὲ οὗ ἴῃς Ννυϊραῖε ἴῃς δεβὶ Μ55. ᾶνε 
ἐπ εχί. δὲ Ξξ “ αῃὰ (δε του]θϊζυάε οὗ [Πθτὰ σοπλα 
ἴο ὕες τοοῖϊξά ουῖ;" δληά 50 ἰἴ 5ἰδηάβ ἴῃ ἃ 
υοίαδιίοη οὗ [Π}]|8 ραϑϑᾶρε ἴουῃά ἴῃ ΑἸηῦτοθϑο, 
“6 εἐχοθβϑὰ ϑδῖυσ,᾽ 1. 2. αίεγημημλώγ 15. ἃ 
νοσγὰ οσουγτίηρ, ϑομὴθ εἰρδί ΟΥ ἴδῃ {ἰπ|6ὲ58 ἴῃ 
6 Μυϊραῖς οὗ [06 ΑΡροοτυρδα, θυῖ ποῖ ἴῃ 
τμδὶ οὗ [Π6 σδηοηϊςδὶ θοΟΚΒ. 

18. 1 15 ποΐ ΘΑΞΥ͂ ἴο 566 τγβδῖ τοχὶ {δὲ 
ΕὨς 5 υδηϑίδῖου παά δεΐοστα πὶ ἴῃ 1ἢ18 
γοῖθο. [ἔνε ον ΕΥ [25 ῃε᾽5 τοδαϊησ, [πὸ 
8566η386 ὙΠ] 6: “Βυΐ ἴε οατῖμ (15) δῇέεγ 
[ἢ6 ΨΑΥ οὗ ἴῃς δα ; δηά ἴπῸ τυ τυάα 
Ργεϑεηῖ ἴῃ ἱξ Βδίμ ἀδρατίοα ἴῃ [ἢ6 νΑΥ ἴπαξ ἴἴ 

Π, ΕΡΏΒ. ΑΒ. Χ. 

ἴο τῆς σουγο οὗ [Π6 δΆγ ἢ ἷ8᾽ ροὩςδ, 
88 ἴΐ σΆΠ16 : ἷ 

14. ΤΏεη 88Υ 1 υπίο ἴῃες, {Κα 28 
του πα8ὲ Ὀγουρῶς ἔογιῇ τχιτἢ ἰλθουγ ; 
Ἔνεῃ 80 [6 βγῇ 4180 ἢδῖ ἢ σίνεη μέγ 
ἔγαϊς, πδηλεὶγ, πιδη., αναῦ ϑποε ἴπ6 
Ὀερ!πηΐηρ;, υπῖο ἢϊηὶ τῆλ τπηδάς ἢΕΓ. 

15. Νοῦν τδεγοίογα ἴζθαρ [ὮΥ 8ΟΥΤΟΥ 
ἴο {ἢγ861, δηὰά ὕεαγ ψ ἢ 4 ροοά 
σουγᾶρε ἴἢδι ννϊςἢ Παῖῃ ὈΕΙΔ]Ἔη εἶθ. 

16 ἔογ ἰξ τθου 85Π4]: δοκπον]εάρα 
τῆς ἀεξετγαγίπαιίοη οὗ ΟΟὐ ἴο ὃς [{ι5ῖ, 
ἴπου 8ῃα]ς δοζῇ τερεῖνα ΤΥ δοῃ ἰπ 
τίπγα, δηά 5041: Βα ςοηχηεηάεά Δηλοηρ, 
ΜΟΠΊΘη.. 

17 (Ὁ [ἢγ ΨΑΥ ἴπεῃ ἰηῖο τῇς ΟΥ̓ 
ἴο {πΠη6 Πυβρθαῃά. 

18 Απά 816 8514 υπίο της, ΤΠδῖ 
ΨΨ1ΠΙΛ ποῖ ἀο: [1 ν1}}} ποῖ ρὸ ἰπῖο τῆς 
οἰτγο δυῖ Παῖς ψ1} 1 αἱα. 

10 80 ἷ ρτοςεεάεά ἴο βρεαΐ ιγίμεσ 
Ὁπίο Ποῖ, δηά δὶ, 

20 ἢῶο ποῖ 80, Ὀυξ ὃς ςοιπ586]1εἀ 
ὈΥ πῆς :- ἔογ μοῦν ΠΊΔΩΥ ἂῇδ [8 δάνογ- 
5ἰτἴε5 οὗ δίοῃ ἡ δὲ σοπχίογτιβἀ ἴῃ γερδγα 
οἵ τῆς βοσγονν οὗ [εγιϑα θη. 

21 Εογ ἴδοι 8εεϑὲ πὲ ΟἿ 84η6- 
ΓΌΔΙΥ 8 ἰδἰ4 νγαϑίβ, ΟἿ αἰϊαγ Ὀγοίκβῃ 
ἄονγη, ουν τορὶε ἀεϑιτογαά : 

22 Οὐ ρϑβαϊξειγ ἰ8 ἰδϊά οἡ τῆς 
στουηά, ΟΌΓ 8οηρ 18 ριιζ ἴο 8ἰ[δηςα, 

οδπλ6. Ἐὸογ τὸ ἐν αὐτῇ παρὸν ἴῃ6 ΟΥ̓ΘΕΙΪκ ΠΊΔΥ͂ 
αν Ὀδοη τὸ ἀεὶ, ὅἄζα. Ξε ἴ[ῆ6 τηυἹίυάς [ῸΓ 
[16 ἄπιε θείην, οδοῖ διισςεβϑῖνε σγοόσίῃ οὔ 
Ἰπ δ Ὀϊ δηί8.᾿ 

14. Τρεη “αν 11] Ἀδίδογ, “" Αηά 1 588γ." 

16. [ἡ [Π158 γεσϑα ἴῃ Α. Ὗ. ξοϊ]ουνβ ἴμ6 δοϑῖ 
τοδαϊηρ, 845 ἴἴ 15 ἴῆ ΑμΊῦγοΟβο, μόξ σωῤ.,) δηᾶ ποῖ 
(86 Νυϊραῖς, ψῃϊςοἢ 18 φυϊο αἰβογοηῖ, ΤΟ 
Ὑοτ 8 “ δοκπουϊοάρε ἴο θὲ 7υ5ῖ " “11 56 γῪ6 
ἴο ἐχρἰαίη [Π6 “7 5117" οὗ Τυ Κα νἱῖ. 15. - 

19. ῥγοεεράρα.) 1.4ῖ. ἀρῥοσμἷ, ἃ νετῪ Ἰἰΐεταὶ 
τοηάοτης οὗ [6 Οχεεῖκ προσέθηκα (Η!ἰρεηξ), 
ΟΥ̓, ἸΏΟΤΕ ΡὈΓΟΌΔΌΪ,, προσεθέμην, 85 ἴῃ [ΚΘ 
ΧΧ, 1Δ. 

ΩἹ. ταπείμαγ.1ἢ Τα βαὴς 1,δἴη ψνογά, 
“απεοϊϊβεαϊο, Μ“ου]ὰ βεετῃ ἴο Βαανα Ὀθθη υϑεὰ ἴο 
ΤοηοΥ ἁγιασμὸς δῃἃ ἁγίασμα. ὅεε δδογε, 
υἱ. 22. Ηεῖὸ τὸ τῖρῃῖΐ βάν οὄχρεοίοά 
“ασογαγίρη. [ἴ Μ1}} θ6 ποϊςεὰ ον ἱπάρρτο- 
Ῥτίαϊο [15 ἰδησυᾶζε 15 ἴο [δ6 Ηἰδίοσίοδὶ ΒΖΓ 
ΟοπῬ. 1}. 1. ᾿ 

ΩΔ. ον εἰ ἰάγοπ. Τὸ 1,4 δορὶ. ποσῖγὶ 18 

11 
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οὐ τε]οϊοΐηρ 8 δὲ δὴ δηά, τἢς Ἰίρῃῆξ οὗ 
Οὐ σΔηα]εβιοῖς 18 ρυζ ουἵ, ἔς αἵ οὗ 
ΟουγΓ οσονδηδηΐ 8 8ρ01]16, οὐγ ΒΟΪΥ 
τη ρβ λτὲ ἀςἢ]εά, ἀπά τπ6 ἤδηὶς τηδὲ 
8 ΠΔ116ἀ Ὡροη ι1.8 18 αδἰπιοβὲ ργοίδηβά : 

11. ΕΒΏΒ.ΑΒ. ΣΧ, [ν. 23--34. 

ΟΠ ἀρρολγεά υὑηἴο της ΠΟ ΙΠΟΓδ, 
Ῥυς {ποῖα ννᾶβ Δ οἱΥ ὈυϊΠἀεά, ἀπά ἃ 
λρε ρίδος βῃενγεὰ 1186} ἔτοπχ (Π6 
[ουηάλιϊοῃϑ : [ἢδη νγὰβ 1 δίγαλιἀ, δηά 
ογθὰ τὰ 4 ἰουά νοῖςς, Δηἀ 5414, 

28 ὍΒεῖε ἰ8 “ὕτε] τῆς δηρεῖ, “οἱ. ς «. 
ῆΟ οσδης υπῖο πε δ τῆς ἤγβε ὶ ἴοσ 
ἢς Πδῖἢ οδυβεά τὴς ἴο [1]] ᾿Ἰπίο ΠΊΔΗΥ͂ 1 Οτ, ἑπέ 
[ΓΆΠος8, ἀπά πιΐίηε ἐπά ἰ8 ξυγηεά ἰηῖο ἐβελονί 
Τςογγιρίοη. ΔΠ4 ΤΥ ΡΓΆΥΕΓ ἴο τοῦ. ἐπόπεε 

οὐγ οἰ άγεη τα ρυῖϊ ἴο 8Πλπ|6, ΟἿἿΓ 
Ρτϊεβίβ ἂγαὲ δυτηῖ, οὖγ 1 ον τε8. δῖα 
ἔηξ ἰηῖο σδρν!, οὐ νἹγρῖ 8 ἅτῈ 
εΠ]εὰ, δηά οὖ χιῖνοβ γαν ϑῃθά ; οὔ 

τἰρῃζεουβ πλθη σΑγγ ἃ ἀυγᾶν, οὐ {{π||6 
ΟΠ68 ἀεβίτογεά, ΟΣ γοιηρ πε ἅτε 
δγουρμε ἴῃ Ὀοηάαρεα, ἀπά ΟἿΥ ϑίγοηρ; 
ΘΠ ἅτ Ὀδοοηης τγολΐς ; 

23 Δηά, νης ἢ 18 [Π6 ρτεδῖεϑε οὗ 
411, εἢς 8:8] οὗ δϑίοῃ Βαϊ ποὺν ἰοβὲ ἢοῦ 
ΒοπουΓ ; ἔογ 8δε 8 ἀεἸἸνογοά ἰηΐο τῆς 
διαπάβ οὗ {πδηλ τἢδε Παίς υ.8. 

24 Απά επεγείογε β8ῃδκε οἱ τὴν 
διελὶ ἢδανίῃςϑϑβ, δηά ρυῖ ἅνΑΥ τῆς 
ταυ]άτζυαε οὗ βογγουνβ, [ῃδϊ τῆς ΜιρηΥ 
ΤῊ 6 πχετοῖι! ὑπο (ἴδε Δρδίη, 
δηά τῆς Ηρ εβι 8841} ρίνε [δε τεβῖ 
Δηά 6886 ἔγτγοῃχ [ΠΥ ἰδθουγ. 

2ς Απά [ἴξ οδλης ἴο ρά58, ΨΗΠς [ 
νγ8 τΑἰκίηρ ἢ ἢογ, ὈεΠοΪά, ἢεῦ 
ἔλεε ὑροὴ 4 βιάάδδῃ βῃϊπεά ὄχοεεά- 
ἵηρῖγ, δηά με σουηΐεηδηςς ρ]βιεγεά, 
80 [δι 1 νγλβ δίγαϊά οὗ πεγ, δῃά πχυβεά 
γνδί 1 πιὶρῇς Ὁ. 

26 Απὰά, δε ο]ά, βϑυάάςξηϊγ 8ῆς πιδάς 
Δ δτοδῖ ΟΙῪ ΨΕΙῪ ἔεαγίι : 80 ἴπδὲ τῆς 
ΦΑΓἢ 8ῃοοῖ δὲ [ῃς ποΐϑε οὗ [ῃς υγοπίδῃ. 

27 Απά 1 Ἰοοκοά, δηά, Ῥ6Πο]4, τῆς 

Διηδίρυουθ, 45 ἴἴἃ ΠΙΔῪ πιθᾶῃ εἰΠΟΥ ὁ“ ΟὐΓ 
οὨΠ]άγοη ἢ ΟΥ̓ “Οὔγ ἔγεε τηθη. Τῆς Ατσδδὶς 
ΒΌΡΡρογίβ ἴῃς Ἰαϊζοτ, 976 7γείεη Ἐδεΐπ; Ὀυϊ ἴῃ 
ἴῃς ρμᾶβϑᾶρο οὗ Απιῦγοβθα δεϊοσεσαυοῖοα [ἰ 15 
͵7ωυεπει. 1ἴ 18 ἀἰβῆσυς ἴο 8.66 δὲ Οσεεκ 
ψογὰ σὴ δανα Ὀεδη ἰδκεὴ 80 ναγϊουβϑὶγ. Οἱ 
ἐλεύθεροι ἡμῶν (ΗἸροηΐΕ]4) οου]ὰ ποῖ. ῬεΣ- 
ΠδΡ5 ἃ εὐρήπῖδα οἔ οἱ εὐγενεῖς «1 οἱ ἔκγονοι 
ΤΏΔΥ δοςουῃῖ ἴοσ ἱξ, 

28. ῥαϊδ'᾽ ποαυ [ο“ὶ, ϑ..}͵)ἁ Ἀδίδον, “ δηά, 
νΠδί 15 ποσὰ τΏδη 4]}, [πε 8οδὶ οὔ δίοῃ, ῃονν 
[μαῖ 58ὲ Βδ1} σεβίρῃεα Ποὺ φίουγ, 15 ἀεϊνογοὰ 
ὑΡ," ἄς. Το 1,δἴϊη οὗ [18 γοῦϑο θεδγβ ρἰ δίῃ 
ΤΏΔΓΚ5 οὗ Οτεεκ ἰάϊοη. Εὸσ τὰς ᾽ ὉΓ 
δἰρηεῖ- της, ἃ5 [Π6 ΘΙ] θτι οὗὨ Δυ ΠΟΥ ΕΥ̓, σοΠΊΡ. 
Ἐβίῃ. 111. το, “" Απηὰ 86 Κίηῃρ ἴοοῖ 5 τίησ 
ἔγοπι Ηἰβ μβδηὰ, δῃηὰ σάνε ἴἴ υπίο Ηδιηδη, ἄς. 
δηὰ ἴΠ6 Ρ458ΔρῈ85 [μετὰ φιοϊοά ἴῃ ἴΠδ6 τηλτρίη, 

27. 7ονε ἐδὲ 7ουπάα!ομ..} Ἐμοῦ, “ δηὰ 
ἃ Ρἶδοε ννᾶδ βῃεινεὰ τὴς οὔ Ϊγρε Τουπάδιοιηςβ. 

29 Απά 48 1 νγᾶβϑ δρεακίηρ [ἢ 686 
ννοσάβ, θε 014. ἢς σᾶπιε τἰπῖο πγ6. δηά 
ἰοοϊκεά ὕροη πιε. 

20 Απὰά, ἰο, 1 ἰδὺ 48 οὴς ἴπαϊῖ πδά 
θεδη ἀεδά, ἀπά πλῖης υπαεγβίδπαϊηρ, 
νν23 τΑίζθῃ ἔγοπι πὴ : Δη4 ἢς ἴοοῖκ πὲ 
ὉΥ ἴῃς τίρῃς Βδηά, ἀπά σοηπγίογίεα π16. 
Δ 86εῖ πὰ ἼΡΟΩ ΤΩ ἔξεῖ, Δηά 8414 
ὉΠΙΟ ΠΊ6. 

21 Υ͂μαὲ αἰϊεῖῃ τπεε ἡ δηὰ ψὮΥ 
ΔΙῸ ἴποὰ 80 ἀϊϑαυϊεῖεά ἡ Δη4 ΨΥ 18 
τῆϊπε υπάετβεδηάϊηρ ττου δε, δπᾶ 
τῃς τῃουρἢτ5 οὗ της Βεαγ ὶ 

22 ΑΠά 1 5.14, Βεσαυβε ἴῆου Παβὲ 
ἔουβάκβϑῃ τε, δἀπά γεῖ [1 αϊά δοςογάϊηρ 
ἴο τὴν ὅνγογάβ, ἀπά 1 νσχεπῖ ἰηῖο τῆς ὅ «". 5. 50. 
Πεἰά, πὰ, ἴο, 1 Βανε 8εεῃ, δηά γεῖ 
866. ἴῃδί [1 δηλ ποῖ 40]6 ἴο Ἔχρύξϑβϑ. 

33 Απά ἢε 8αϊά υπηΐο πιε, διδηά 
ὉΡ ΔΉ ΠΠΪγ, δηὰ 1 νν}}} λάν!βς τῆ δα. 

24 ὙΒεη καἰά 1, ϑρειρκ οὔ, [ῺῪ 
Ἰοτά, ἴῃ πιὸ; ΟΠΪΥ ἔογβακε πὲ ῃοῖ, 
ἰεβὲ 1 αἷς ἐτιιβίγδές οἵ πῇῦ Πορς. 

28. ἐπίο 27 ἰγαπεἢ ὙΒ6 πηλγρίηδὶ 
τελάϊπηρ 5 ἴ6 τοσε [16 1,1ἴ. νεπῖγο ἐπ 
μι μάίπονι (αν. -ἰηοὺὴ ἐπὶ ὀχεσσσς τισηί 
ῥιΐα. Ἐρογ ἐπ χε ἴτ6 τοδάϊηρ δμουϊά 
ῬΓΟΘΔΌΪ ὃδ6 ἐπ ὀχεξιδ Ξε εἷς τὸ πλῆθος τῆς 
ἐκστάσεως κ. τ. Δ.) “ ἰῃηἴο 50 ΤΏΔΗΥ εὐϑίδβιοβ οὗ 
1195 ΤΥ τηϊπὰ. ΤὍδὸ Ασδρὶς σοδάβ: “ ννᾶϑ 
[1635 ΘΓ τηϊοἢ ἰῃ ἀϊοθθῦ ρύόβϑθῃ Οεἰβίε9- 
Βοβγοοκθῃ ἱκοσηπιθῃ ἢ ἢ 

29. δὲ εα»ι..}]ὺ Τῆς δεδὲ Μ55. δᾶγνθ, πιοσα 
ἔῸ]Υ, “ ὈΘμοΪά ἴπογα σᾶπης ἴο τὴς ἴδ6 δηρεὶ 
Ψ 0 Πδὰ σοπλα ἴο τλὸ αἵ (με ἢγϑϊ. 

80. «υα: ἑαξεη γον» »ιεἢ [,δἴ, αἰπεπαΐ 
εἰ. Οορ. Ὠδη. ἵν. τό: “1,εἴ Πἷ5ϑ Βεατί Ὀ6 
οδδηρεά ΠΌΤ τηΔη8.ἢ 

83. »παηλ ἢ Ἐμοῦ, κἾκὸ ἃ σηδη. 
1,᾿ῖ. “ἴα μὸ υἱγ. ΟὐοΙΩΡ. Υἱ. 13. 

84. ἐπ »ι9.} Ὅῆε ΕΠ] 15) Ὑ γβίοῃ ϑθοῖη5 ἴο 
σοπλθίπο ἴνο τοδάϊηρβ οὗ (Π6 1,δ[]η : ἠοφμθγε 
“ονράπε γε, ἐμ ἐπὶ γῖθ; ποῖϊ, εἰς. (Νὰ 18.), δὴ 



ν, 35--52.} 

4ς ογ 1 δαᾶνε 8εεῃ ἴπδλὶ 1 Κπὸν 
ποῖ, Δηἀ ἢεᾶγ (ἢ: 1 ἐο ποῖ Κηονν. 

16 Οὖἵ ἴβ ΓΩΥ̓ β86η8ε ἀεροεῖϊνοά, ΟΥ̓ 
ΤΑΥ͂ 800] ἰῃ 4 ἀγεδηὶὶ 

 Νὸον τδεγείοσε 1 θεβεθοῖῦ ἴπεα 
ἐδὶ του ψὴϊς 8ανν ΤΥ ϑεγνδηῖ οὗ 
(18 ᾿νίβίοη. 

48 Ηε δηβϑννετεά τὴς ἴδεη, δηά 
βλϊ, Ηδελὺ πῆς, ἀπά [3011] ἱπίογιῃ 
ἴῆος, δΔηά τε} {πες ψῇπδεγείοτε ἰδοιὶ 
τὶ αἰγαϊά : ἔογ {πε Ηρ ςοϑὲ ψν}}} τανεδὶ 
ΤΑΔΏΥ 8εογεῖ [Ὠίηρ8 τππἴο (ἢ 66. 
39 Ης μιαῖῃ βθεη {πὶ ΤΥ 'ΑΥ [8 

τρῃῖ : ἕογ τῆδι ἴπου βογγονγοβϑῖ ςοη- 
Εν ΤῊΚΕ ΠΥ ρεορὶες, δηᾷ πιδκεϑὶ 
στελῖ Ἰλπηθηϊδίίοη ἔοσ ϑίοη. 

40 Τηϊβ τπεγοίοτε ἰ8 (ῃς πχεδηΐηρ, 
οὔ (ὃς νἱβίοῃ ὑγθΐο ἢ τοι ἰΔίοὶ Υ 
βανγαβῖ : 

41 ΤΒοιι βανγεϑὲ ἃ ὑγοπιδῃ ΠλοΟΌΓῃ- 
ἱπξ, πὰ τοι Βεραπηδϑὲ ἴο οοπγίοτί 
οΓ: 
42 Βυῖ ποῦν 8εεβϑὲ ἴδου {πες [{κ6- 
" οὔ τς ψοπηᾶη πὸ τῆογα, δυΐῖ 

οἴῈ Δρροαῖεά υπῖο ἴδες ἃ οἱΐ 
δι ἀδάνς Ἵ 

2 Αῃά ψβογθᾶβ 8ῃς το]ά δες οὗ 
(86 ἀεαῖβ οὗ Ποῖ δοη, {8 ἰ8 τῇς 

Ιἴφὴν ὥπεξο᾽ν. ι ᾿ Φ μἰιδήψῃ βο[ιεἰοῃ : 
44. Τι5 σοπδῃ, ὑγβοηι ἴδοιιϊ 84ν7- 

εϑῖ, 15 δίοῃ : δηὰ ψῇἤεγοδβ βῃς 841ἀ 
πηΐο [ἢ 66. ανεη 8ὴς6 ᾿νῆοπι (δοιι 8εαϑῖ 
8 ἃ ΟΙἿΥ δυ]]ἀ6ά, 

ἤοφμεγε, ἐἰο»εἶπο τι; ἐαπίμρε ηι6 ποίδ, κἕε., 
Μ τί ̓25 ἴῃς Βεϊζοσ δι Βοσ γ. 

87. υἱἱοπ.) ἘΔΙΒοῦ, “Ἢ δοβῖδϑυ," ΟΣ 
“τδηςε;" καῖ, ἐχοέισμς, ἴμ6 βᾶπης ψοσὰ 85 
ἸΏ τ 28. 

99. «υα).7 1,δἴ, υἱα». Ἴ86 τρλδυρίηδὶ ναῦῖδ- 
οῃ 56 ετ5 ὉποΔ]]εὰ ἔοσ. 

44. απά4 «υδεγεας: “δε “αἱά μπίο ἐδεε.)ὺ “ΤῊϊΪ5 
οἴδυβε βῃουϊὰ ῥγοῦδοὶυ ΡῈ Ἰεῆ ουΐ, 45 ἴῃ ἴδ 
Οσίεηῖϊδὶ νεγβίοβ. ὍΤἢ6 κεηΐθηοα ψου]ϊὰ [ἤθη 
τυ: “ΤΙῖβ πτοϊηδὴ ποῦ [Ποὺ βανγοϑί 18 
δίοῃ, σθοσα ἴδοι. πον Ὀεδο] ἀδβὲ 8 ἃ Ὀυϊάεὰ 
εἶἴγ. Απά ἩΠοΙΘΔβ 816 5δἱὰ υηΐο ἴδε [δαὶ 
86 πδί!! Ὀθεη,7 ἄς. (νυ. 45). 

46δ. 2δο:ε αγὸ {δὲ ἐδὶγίγ γεαγ.ἢ Ἐμοῦ, πὶ 
15 Ὀδοδι56 ἴδοσο ἅτε," ὅἄζο. [ηϑίεδά οὗ ““ {π᾿ Γίγ,᾽ 
ἴμο τοδάϊηρ οὗ ἴ6 Νυϊραῖο, ἔννγο οὗ τῃ6 Ὀοϑὶ 
Μ455, ἢανὸ ““1ἢγεε," 816 τῆς Οσϊθηΐδὶ νοσ- 
δ'οῃβ βανε "ἴγες βουβά, ΤῊς νασίδίίοη 
ταὶ ἢς ΘΒ} δτίβε, εἰ μοῦ ΟΥ̓ βυρροκίηρ ,γ πιῖ5- 

11. ΕΘΏΒ.ΑΘ. Χ. 

ς ΝΒετεδϑ, 7 :4γ, 886 8414 υπῖο 
1π66. τῃλϊ Ξῆς δίῃ θαδη ΓΙ ΓΕ γεᾶγβ 
ῬΑΙΓαη: ἴποβα ἅτε τῆ6 {ΠΙΓΓ γελιβ 
ΥΒογαῖη ΤΠΕῈΙῈ νγᾶ8 0 οἤεγίηρ τηδάς 
ἴῃ ΠΟΙ, 

46 Βυὲ αἴεγ {π᾿ ΠΥ γεᾶγβ ϑοϊοπιοῃ 
δυΠάεἀ εἢς εἰΐγ, Δηά οῇετγθά οἤεσίηρβ: 
δηά (Π6η ὃάᾶτε ἴπς Ὀάγγεη ἃ 8οῆ. 

47 Απά ψῇἢεγϑδβ δῆς το] ἃ τἢες (δῖ 
βῆς πουγϑῃ θά πὶ ἢ ἰδοῦ : τΠδῖ 
γγὰ8 ἴῃε ἀννε]]ηρ ἰῃ [εγυβα] 6 η. 

48 Βιιῖντπεγοαϑ 886 5414 πηΐο ἴῃ δε, 
ἼΠδῖ ΠΥ βοὴ σοηχὶπρ ἰῃῖο 8 Π1ΔΓΤΊ- 
ἃρε σμδιηδεῦ Ὠαρρεπεά ἴο Βᾶνα ἃ (]}], 
δηά ἀϊδά : 1τῃ]5 νγὰβ τῆς ἀεαδίγιςστοη 
τῆδὲ οδιὴς ἴο Γεγυβαίεπῃ. 

49 Αμπά, Ὀεἢο]ά, τπου βανγεβὲ Ποῦ 
[|Κοη658. δηά Ὀεδοδλυβε δῆς πηουγησά 
ἴοσ Βεῖ 8οη, ἴδοιι δεραηησβί ἴο σοηγίοσί 
Βεγ: δηὰ οἵ {Πε8ς τπ]ηρ8 ΒΙσἢ δάνα 
σμδηςςά, {Πε8ε ἀγε ἴο θὲ ορεπϑά υηΐο 
1ῃες. 

50 ον ποὺῦ ἴα τηοβὲ Ηρ 8εεῖῃ 
(παῖ του τὲ ρηδνοά υπέεϊρηραϊγ, 
Διὰ ϑβυβεγεβὲ ἔγοπι ΤΥ Ὑγ80]6 Πραγὶ 
ἴογ μεῖ. 80 δαί ἣς βἐῃενγεὰ τῆςς [Πς 
ὈΓΠΡΉ τη 688 οὗ ΠοΓ βίου, δηά τς σοπλε- 
᾿ἰἴπ6885 οὗ μδὺ θεδυῖγ : 

ξῚ Απά «τδετείοσε 1 ὑδάς δε τὸ- 
τδῖη ἴῃ ἴμ6 βεϊά ψῆεγε πὸ Ποιβε 
νγὰ8 Ὀ0}46ἀ: 

52 ΒΟΥ 1 Κπεν τῆδς τῆς Ηἰρἢοϑὲ 
νου α βῆενν (ἢ]15 τηῖο τΠ 66. 

ἴλκδη ἴοῦ γ᾽, οὕ “σομία ἐγιρίπεα ἴοΥ αππὶ ἰγιρίπία. 
ΤΠετε νουϊὰ 4150 θ6 ἃ πδῖυγαὶϊ ἰθῃάεηοΥ ἴο 
τηλῖκα [η6 ΠΟΥ ΒΑΙΤΏΟἢΪΖΟ ΜΠ} ἴῃ6 ΤἈΙΓΙΥῪ 
γεᾶγβ οὗ ἔπε Ὑγοτηδηβ᾽.}} 6. Η]]ρεηξεϊά επίεγβ 
Ιηἴο βονοσδὶ σοϊηρυίδιοηβ ἴο δοσουηΐ ἴον ἴπ6 
οχᾶςῖΐ ζοοο. τοι [δ6 (γεδίοη ἴο (ὃς ΕἸοοά 
ΤΟΥ Σοοκοποά 1τό56 γεΔ18 ; ἔτουι ἴΠ6 ΕἸοοά ἴο 
186 (8]}] οὗ Αὐγαμάμα, 36ς ; ἴογ {Π6 (δρενῦ 
ἴῃ Εργρῖ, 430 οΓ 4οο; ἴδεποος ἴο [6 Βυ!Π]Πάϊης 
οὗ (ἢς ΤΟΙΏΡΪΟ, 592: τ Κίηρ ἴῃ 41} 3043 ΟΥ̓ 
3013 γοδγβ; ἴ0 ΨΏΪΟΙ 20οο 15 ϑϑιυβιηοίοηϊ 
Δρρσγοχι πλδίίοῃ. 

46. 26ε εἰ.1 Ἅνμνε ταῖρῃξς παν οχρεοϊεὰ 
“Π6 ἴοχηρὶο: δυῖ ἴο (ὃς νΤτίϊοῦ 5 πιϊηᾶ (6 
ἔχο ψουϊὰ δε αἰπιοδὲ Ἰάθηιῖοα!. ΟΥ̓́ΣΔΙ ΒΟΥ, 
[86 ἱπιρογίδηςς οὗ [6 ὈυΠαΐης οὗ 6 Τοιορὶς 
σουὰ τπρᾶκο ἰξ ονεγϑηδάον δηά ἱῃοϊυθ [Ὡς 
τοϑῖ. 

48. 1ραὶ »» “05.} Οτ “ ΤΠδῖ; ἢ δηὰ ἴοσ 
ἐς μερροπθὰ ἴο πᾶνε 8 ζ2]1, αῃὰ ἀϊεὰ," τεδλὰ 
“ δὰ ἀϊοά, δηὰ οδἸδτ ΠΥ δὰ ὈεΔ]δὴ ἢἰπ|.᾽ 
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53. Ὑεγείογε { Ἴοπιηχληδεά τες 

ἴο ρὸ ἱπίο τῆς βε]4, ποτε πὸ ἑουπά- 
δίοη οὗ ΔηΥ θυ] ἀϊηρ, νν8. . 

54. ἕογ ἴῃ τῆς ρΐδος τυ δβεγείη τῆς 
Ηἰρμεβὲ θερίηπεῖ ἴο 8Πανγ ἢ18. ΟΙ(Υ, 
Πα οΔΠ ΠῸ πηδη 8 δι] ἀὴρ 06 406 
ἴο βίαπά. 

ςς Απά {δετγείογε ἔδασ ποῖ, ἰεῖ ποῖ 
{ππ6 Βεδτῖ δὲ δβτρμιοά, θυ ρῸ ΓΥ 
ὙΨΑΥ ἴῃ. ΔΠ4 86ς ἴῃς Ὀδδιγ δηὰ ρστελῖ- 
Π688 οὗ [πΠ6 δυ]]ἀἸηρ,, 45 πιὰ ςἢ 48 ΤΠ] η 6 
ογε8 Ὅς δϑϊς ἴο 866 : 

ς6 Απά τἢεξῃ 8μΑῖς τοι ἮΘΑΓ 48 
ΙΓ 85 τη ΘΔΓ8 ΠΊΑΥ ΠΟΙΏΡΓΟ- 
Βεηα, 

ς7 Ἐογ τδοὺυ ἅγὲ δ]εββθεὰ δθονε 
τσ, ανέ ἸΏΔΗΥ͂ ΟΠεΙ, δηὰ 'δγί Ἵἂδ᾽εά ψιἢ} τἢς 
φα ἶσα ἐο δε 
ΟἿ, δ᾽. 

ἔν, σα: 
ἐλέπρε. 

. ΔΠΟΙΒΕΙ͂, 85 ἢ6 σοπηηδηοα τη. 

ΗἸρπεϑβῖ ; δηά 80 ἅγεα διιῖ ἔειν. 
58 Βυῖ ἴο πηοῖτοῦ δὲ ηἰρῆε του 

84] γεπχδίηῃ ἤθγα : 
9 Απά 80 5}4]1] τῆς Η!Ἰρἢοϑὲ δπεν 

ἢες νἰ 5ίοῃβ οὗ {πε 'Π ἢ τη ϊηρβ, ψ ΠΟ ἢ 
(ἣς τηοϑὲ ΗἸΙΡῚ ψ}|}} ἀο υὑπῖο τδεπὶ 
(δὲ ἄννε}] ὑυροη ολτἢ ἴῃ {Πε Δ: ἀδγϑ. 
δὸ [ 8ἱερῖ (δῖ ηἰσῃξς δηά δηοίδεσ, ἰἶκς 
48 ἢδ ςοπῃηπηδησοά Π16. 

δ4. ον ἰπ, ἢ ἈἘδίδον, “"Ἑοσ ποίποσ 
οοὐὰ ΔηΥ σοτὶς οὗ τηδηβ δυ]ἀϊηρ δηάυγο, ἰῃ 
ἴπε ρίδοθ πυβοῦε ἴῃς οἰ οὗ [με Μοβὲ Ηϊρὴ 
ἴγ88 ὈσΕΙΠηΐηρ ἴο ὃς 5μοννοά, 

δ6. Οοιρ. ΤΟΡΙ ΧΙΙ!. 16--18 δηὰ τ Οοτ. ἰ. 9. 

57. εαἰϊεά «υἱ δ. Ἰ1.,4ἴ. σποσαΐς 6, ἀρωδ. 
ὙΠΙ5 πιδύ Ὁε ἰηἰεγργείοα 45 ἰῃ ἴδε τηλγρίῃ, οὐ 
ῬΕΥΠΔΡΒ 1 ἴΠ6 8686 οὗ “ ΤῊΥ παπὴθ 15 Κηονῃ 
ἴῃ [6 ργοδθῆςε οὗ ὙὍὙμὲ Ατδῦϊς ἰ8 ϑωρίου: 
“πη θεῖαι Ηδοδιδίοη σοηδπηΐ ᾿ψῖς εἷῃβ ὦδτ 
Κιπάεσ. 

59. δὶ ἐῤδίησ:.] Ἰ.Αἴ. σωῤγεπιογῦπ. ΟἿδ 
Μ5. [85 “μρι»ριογι, ἈΠ ΔΠΟΙΒΟΣ σο»εμοΓΊωι, 
ψδοησΘ ΝΟΪΚΠΑΓ ννουϊὰ τοδά “ὐδίοπες 
σοριπογισπ. ἘΒυῖ ἴς Αγδῦϊς, ἴῃ νυ δ δ νοσ- 
δΊΟΠ, Αζγο 65 ψ 1 ἴμ6 ΕἸ ρ 158, 

8ο 1 «ἰ.,}.} [ἢ τῆς 1, τίη (18 8 οουπίεοά 
8ἃ58 υ. όο. ἴη Μ5. Α. ἴξ 15 ρίνεη ποσὰ ΠΥ 
(μδη ἴῃ [Π6 γοϑῖ: "80 1 δ]ορὲ {παὶ ηἰρῃξ δηά 

Απὰ [ἴ οϑπλς 
ἴο Ῥ458 οἡ ἴῃς βεσοηά πἰρῃϊ ἂπά δῃοΐποσ, 85 
ἢς Παὰ 821 υηΐο της, [δαὶ 1 5807 ἃ ἀγεδηι, 
ὅς. (χὶ, 1). 

ΓσΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

ΕἸΡΤΗ ΨΊΒΙΟΝ ((Β. χὶ, 1-ἰλ, χΙΐ, 10). 

2, “2 ηονε 126 “εα.}] Α5 ἴῃ ὭὍδῃ. υἱΐ. 3: ον. 

1. ΕΡΏΚ.ΑΒ. ΣΧ. ΣΙ. [ν. 53--ὅ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 
" “οἵδ ἐξ ἀξ ἀγεανε ἧ ͵ 
Ἵ: γράβη, ἐμ κα α ον "δ τὴ Η ἀρεύχβαρ τ 
ζο ἐλε καγίε, 

ΗΕΝ βεαψ1 ἃ ἄγεδῃι, δηά, ὃδ6- 
ΒοΙά, ἐδεγα σλπὶα υρ ἔτουι τῆς 

8.( Δηὴ ΘΑρ]6, ψὮΙΟΝ Πλὲ τεῖνο 
[ελιειεὰ νίηρβ, Δπ4 τῆτες Πεδάβ. 

2 Απά ΦἘὁ[ΠΦ[οΠ 8δνν, δηά, ὑεῃοϊά, 8ῃς 
βργεδλὰ Ποὺ ννἱηρβ ονοῦ 4]1 (ἢς ελυίῃ, 
Δηά 411} τη6 υυϊπάβ οὗ τῆς δἱγ δίενσ οὔ 
Βεῖ, δηὰ σχεῖε ραι ῃεγθά τορεῖδοσ. 

2 ἀεὰνν 1 ῬεΠ6]ά, εὐ οιξ οὗ δεγ 
[εαῖμεῖβ τπογα οἴδεῦ οοη 
[ἐλ ῃεῖβ : δηά ἘἸΠΕΣ Ὀεοδηια μὴν 
[ξλῖῃεῖϑ δηά 3π|2]]. 
4 Βυὲ δεῖ Βεδάβϑ ᾿ψεσγὲ δῖ τεβ : (ἢς 

Πεδὰ ἴῃ (ἢ. πλιἀϑὲ νγδβ ριδαῖεσγ (ἤδη 
τῆς οἴδιοῖ, γεῖ τγεβιοὰ ἢ στὰ Ἐἢ6}Ίαῖ. ἐλε. 
Γεϑίά τς. 

ς Μοιεονοῦ 1 Ὀεἢ 6] 4. ἀπά, 1ο, τῆς 
εαρῖὶε ἤεν νὰ Πα ἐξδίβεῖβ, δηὰ 
τεϊρηθά ὑροὴ ελγῖῃ, δηά ονεῦ {Ππεπὶ 
τῆλ ἀνεὶς (πεογείη. 

6 Απά1 εἂν τι 21} τΐπρβ ὑη ἐγ 
Βεάνθῃ ὑγεῖα βυῦ᾽εος υὑπίο Ποῖ, δηά 

ΧΙ. τ. ἘῸΓ ἴΠ6 ρσεησσγαὶ ἰηϊογργοϊδῆοῃ οἱ (ἢ 15 
νἱδίοη, δο6 ἴ[ῃ6 ΑΡρϑηδὶχ δὲ {Π6 δηά, 

Ε͵ ἐξείφβίν «αυἱηρ:. 1.Αἱ. αἰσβεπκαγιοπ. ΤὮΘ 
ἀϊξίοη οὗ ρεηπαγωρι, 885 Ν ΟἸκπιδν Γΐη 5, 18 

εἰ μον ἴο αἰπτϊηρυϊϑὰ (Π6 νυ 5 ἔγοτῃ [ἢ νη} 8 
οὗ δῇ ΔΙΙΩΥ͂ (ΞΌΓΕΙΪΥ υηηφεάςά, ἴῃ οᾶ56 οὗ δῇ 
ΘΔ 516), ΟΥ 15 ἃ τῇογὸ ροείϊοδὶ ΟΥ̓ ΠΔΠΊοηξ, 

Ω. απ «ὑεγε σαΐῥδεγεά ΣἼ᾿ἰορείδεγ ὮἾ ΤΏδ 
Οτεηίαὶ νογϑίοτβ ὅν “" πὰ [ὴ6 οἰουάβ ΕΓ 
σαϊμεγεά ἰορείποῦ ἴο πον. 80 [Π6 Ατδϑϊς: 
“ υῃὰ ἀϊο ΨΝ ΟΙΚοη 5ιςἢ υτὰ ἰῃη 5διηπιο θη. 

8. 2ῥδεγε φγαυ.) Ἐδῖδον, “' ετὰ στονίηρ.ἢ 
ἴη [Π6 Ἔχργοββίοη "σοΟΠίΓγΑΙΥ ἔθ Ποῦ," εοπέγαγὶς 
έηπα, 1 5ε6πὶ5 ἀοιι ιδι! νυ βοΊ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ 58[Γ658 5 
ἴο ὃς Ἰαϊά οὐ [δε εριτδεῖ ερπίγαγέα. ΜΟΙ ΚπιαΓ 
(Πΐηκα τῃδὲ {π6 οτίρί αὶ ννὰ8 ἀντίπτερα, οττηοὰ 
κα ἀντίπετρα, ἴο ΟΧΡΙδ58 “]ηρ- Κο ἢ 
Ἑτονἢβ, νυ Ὡ]Οἢ σᾶπῆθ ἴο δ6 πτερύγια, “ ᾿|{π|6 
ἩΠΏρΡ5, ΟΥ Ὀἱηίοηβ, Ὑὴ5 Υἱὸν ἰ5 βιιρρογίοα 
Ὁγ (86 δεῖ [δὶ [06 πιυπηθεῦβ ττεγὸ ἀϊογεηῖ, 
θείης ηοῖ οὔς ἴοσ δᾶςἢ, θυὲ εἰγῆξ 88 δραίηϑι 
ἔνεῖϊνε (υ. 11). 

4. γε γοείεά 72 ὙΠῸ τηδυρίηδὶ στοδάϊηρ, 
“5306, 183 ἀπε ἴο {πε ἔδπη! ηἶης ἔοστη, ῥα, Ὀεϊης 
υδοὰ ἰη 16 1,4. ὍΤΠα ροηδοῦ 15 ἴο ὃ6 ἃς- 
σουηίοα ἴοΣ ὈΥ [86 ἱπβυσηος οὗ [ἴῃς Οτεοῖ 
νοσὰ (κεφαλή). 



νυν. 7-23.} 

ὯΟ ΠῚΔΠ βράϊζε δρδίηδ ἢδῖ, πο, ποῖ 
ΟὨδ ογεδΐυγε προη ελγῇ. 

7 Απά 1 δεδεῖϊά, δηά, ἴος τἂς 
Θᾶρ θα τοϑ8 ὕροη μοσ τδίοῃϑβ, δηά βρδαϊζε 
ἴο Ποῖ ἐβδίμοιϑ, βϑαγίηρ, 

8 Ὑνδιοῖ ποῖ 4]] δὲ οὔςβ : β'εερ 
ΘΥΟΙΥ͂ οὔς ἰπ 8 οσῇ ρἰᾶσα, δηά 
νγδίοἢ ὉΥ Τοι86: 

9 Βυῖ ἰες τῆς Πεαάβ θὲ ρῥγεϑεγνεά 
ἴον 186 451. 

10 Απά] Ὀεδεϊά, ἀπά, ἰο, πε νοἷςς 
νεηϊ ποῖ ουζ οὗ ποῖ ἢεδάβ, θυς τοῦ 
1Π6 πιάϑὲ οὗὁἉ Ποῦ θΟΟΥγ, 

11 Απά 1 πυπιρθεγεά. ΠῈΓ ΘΟΠΈΓΔΙΥ 
ελῖπετβ, δηα, ὑεῃοϊά, τπεῖα ὑεῖς 
εἰρῆς οὗ ἔπε πλ. 

12 Αμάὰ [ Ιοοκεά, δηά, ὈἊΠο]ά, οα 
τς τίρῃξ 546 τῃδτα ἀγοβε οπε ἔεαλίδεγ, 
ἃη 4 τεϊρῃςεα ονεσ 41] τῇς βγῇ : 

13 Απά 80 ἰξ νγᾶβ, ἴπαῖ θη ἰΐ 
τεϊσηεά, ἴῃς επά οἔὗὨἉ 1ξ ολπιε, ἀπά τὰς 
ρίδος τπεγοοῦ ἀρροαγεά πὸ πλοῖα: 80 
(6 πεχὶ ἐ]ονσίηρς βἰοοά ὑρ., Δηά 
τεϊρηοά, δηά Πδά ἃ γσγεδῖ {{π|6 ; 

14 Απά ἰξ Παρρεπεά, πὶ ψεη ἰΐ 
τεϊρηῃςά, τ(ἢς εῃά οὗἉ ἰξ σδπιε 450, ᾿ἰκς 
88 ἴῃ6 ἢϊβῖ, 80 τῃαῖ ἴξ ἀρρεαγεά ἢο 
ΓΆΟΓΕ. 

11. ΕΒΏΞΒ ΑΒ. ΧΙ. 

Ις Ἴδη οδιὴς ἴδετε ἃ νοϊσα ὑπο 
1, δηά 54, 

16 Ηξεαγ ἴδοι τπδὶ παβὲ Ὀοτης τὰὶς 
ονεῦ ἴπ6 δαγ 80 ἰοηρ: [18 1 ϑΑΥ͂ 
ππῖο τες, Ὀείογε μου θερίῃπεϑὲ ἴοὸ 
ἄΡΡΘᾶγ ΠΟ. πΊογε. 

17 ὙΕΙ͂ 582} ἤομε δἴεγ πες 
δἴίδῖη υπίο τῆ πιο, ΠΕ Π6Γ ὑπῖο τὴ 6 
ΒΑΓ τπεγεοί. 

18 ἽΠ θη ἀἴοβα ἴτε (ἰϊγά, «ηά 
τεϊρηεὰ 45 ἴῃς οἵδοῖ Ὀςξέογε, δηά δρ- 
Ρελιοά πὸ τῇοΓα 8Ϊ5ο. 

19 80 ψεηῖ ἴ ἢ 411 τὰς τεβίάις 
οὔθ δἴζεσ δηοίποι, ἃ8 [δὲ δΥΘΙΥ 
ΟὨδ γεϊρῃθα, δηά {πε ἀρρεάγεά 20 
ΤΏΟΓΟ. 

20 ΤΒεη 1 Ὀεμο ά, δηά, ἴο, ἴῃ 
Ρίοςεϑ8 οὗ εἶπε {πε ἐεδίπει τῆι [0]- 
ἰοννεά βίοοά ὑρ ὕροη {πὰ τῖρῃς 8ἰάς, 
ἐἰλῖ ΠΟΥ πλρμς τυ]α 4180; δηά 8οπγδ 
οὔ τε σγυϊοά, Ὀυς τη 4 8116 
ΠΟΥ Δρρελγεά πο τοζγε: 
. 21 ἐν 8ο!6 οὗ {π6πὶ ΕΓ 86ῖ ὉΡ, 
δυς τυ]εά ποί, 
ι. 22 Αἤεγ (Πϊ8 1 Ἰοοκεά, δηά, ὃ6- 
Πο]ά, τς ἴνγεῖνε δδίμειβ ἀρρεαγοά 50 
τηοῦς, ΠΟΥ ἴῃς ἴννο {π||6 ἐδεδίει: 

223 Απά τδεῖὰ νγᾶ8 ΠῸ ποτα ὈΡΟΏ 

7. “ραζε. ἘἈδῖδοσ, “ ογεᾶ, οὐ “ υἱϊεγοά 
8 ΟὟ’ 1,Δἷ. »εδεὶξ σοσοηι Ξε ἀφῆκε φωνήν. 

9. 2γενεγυεά 70. δὲ ἰα11.1 ἘἈαῖπον, “ Κορῖ 
ἴο Ἐἰε 45," ἐ.ς. βᾶνς {Π6]γ ἴυγη 115ῖ, 80 186 
Αγαῦὶς : “ ἀἷο Ηδυρίες δῦεσ 50 1]16ἢ Ζιυΐϊοζί 
ὙΔΟΒΟΏ ἢ 

10. πο ομδ 9Γ δὲγ δεαά;,. Ἐχρδϊποᾶ δ6- 
ἰονν, Χχὶϊ, 17. 

18. δα α σγεαὶ 1,»ι..}] Ἐδῖπεν, “ Βεϊὰ 
ΒΥΔΥ ἴοσ ἃ ἰοης {{π|6.} 

14. “πῶ “ ἀπ᾿ εὐβονοὶ ΤΒο ἐοηδηο85 οὗ 
τὰς ΕΏΡ 5} ἰγδηϑίδίοσ ἔοῦ σπδηρίηρ ἷ5 τηοάθ 
οἵ ἐχργδβδβίοη 888 θεθη ποϊςεα Ὀεΐοσαε. Τῆς 
Δηῃᾷ 80 1 νγὰ8 7 οὗ υ. 13, ἀπά (Π6 ρῥγδβθηΐ 
Ρῆγαβθε, ὅσ Ὀοῖι τεηάοσίηρβ οὗ [ἢ6 σοσηπιοῃ 
εἰ ,αεμρ ἐπ Ξξ καὶ ἐγένετο, “ δῃηὰ ἴξ σᾶς ἴο 
Ρα55.; 

17. σἰαὶπ ὠσΐο 12) 1ρη6..} Ἰ1,Αῖ, ἱομοδὶξ 
ἐορ5 ἐμώτε Ξε δ ὨΟΪὰ ΘΥΝΑΥ ΤῸΓ (ΠΥ πηο;ὔ 
ἐσ. ἴου 8ὺὸ ἰοῆξςῷ ἃ ἔπιε 45 ἴῇου,. (ΟΡ. 
Ὁ. 18, δῃὰ ΧΙ, 1ς. 

10. γεεἰάμ6.1 Μυϊρ. αἰδδν, ττΏϊ ἢ ΤΩΔΥ Πᾶνα 
Ὀεδῃ εαϑὶὶγ αἰϊογεὰ ἔγοπὶ αὐζς, "' ψἱηρ5᾽ (6 
τελάϊηρ οὗ Τ.). . 

Ζο. ἐδε γίσδέ “ἐά6ε.1] 80 ἷπ {Π6 Γ,Δ[1η. 
Βυϊ ἴῃ τῆς Αγδῦὶς, δεςογάϊηρ ἴο Εν], “’ προη 
τῆς Ἰεῆ 56" (των ἄπέομ ϑεῖδε), στ ἢ του]ὰ 
βοοῖὴ ἴο 811 [ἢ6 ϑοῆϑε Ὀοίζοσ; δ8 ἴῃς “ ἔδα- 
1Πεῖ5 τπδὲ ἕο! ]οννεα "ἢ ὨΔΙΌΓΤΑΙΥ τηθὰηα [86 
“ὁ ξΟΠΙίΓΑΤΥ ἔξδίθε γ᾽ οὗ Ὁ. 11. 

αυὐῥίη α «υδὲϊ.1 ἈἘδίδεν, “του τ," 48 
8130 ἴῃ υ. 26, νΠΟΓΟ ἴδ6 βᾶπιθ γογὰ σὐαλὶος ἰδ 
τοηάογεά “' 5ῃοσί γ. 

ΑἹ, διῶ τι πο! 1.2. ἀϊὰ ποῖ τγτείδίη 
[πεῖν βουεγεί ΚΏΥ ; 1.41, “44 πο ἑεπεδαηὲ ῥγὶπ 
εἰβαρΉ. “»ᾳ 

4. ἐδὲ ἰαυο.1ὺ ΤΠ υϑὲ οὗ [6 Δγίοἷς ἴῃ 
τμὶ8 δηὰ [Π6 ποχί νεῦϑα 18 ϑοιῃοννηδι σοηδιβίης. 
Τ2ε ὕτοῖνε πτὴρ8 μδΔα αἰδαρρεαγοά, δηαὰ ζεσο 
οὔ ἔδο εἰρῆϊ 5ιη4}}σ. Νοιδίηρ τεπιαϊηθά δῖ 
ἐδε ἴῆγος δοδλάς, αηὰ δἷχ οὗ [πὸ οἰρμς δηλ! ]οῦ 
ὙΠΏΡ5. 

Τμοῖ ἴῃς ἔνεῖνα ννϊηρβ βῃοι ἃ δεῦτε ὃ6 
οΔ]]ο4 ““[εδίπογβ 15 ποῖ ἴῃς ἴδ }1 οὗ [πες Α. Υ..; 
[Π ννοτὰ δοῖηρ ῥέηπα ἰη ἴΠ6 1,δ[η, 85 4130 ἴῃ 
τ. 5, ΜὮΟΤΟ '᾿᾿6 5Βοιυ ἃ μανο ἐχροοϊοα “’ ψηρ 8.7 
Τΐδβ υ8ὲ οὗ [86 ἴννο ΞΥΠΟΠΥΤ ΟΌΞΙΥ σοη θυ ΐε5 
ἴο ῥγονα ἴπαὶ ηο ἀϊεγεησε, Ὀεγοηά [παῖ οὗ 
ἷΖθ, 18 ταθδηΐ ἴο 6 υπάἀογοίοοά Ὀδεΐνεεῃ τὰς 
. “ὁ χηρ5 " δηὰ “ὁ ΠοΠΈΓΑΤΥ ἰδίου. 
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(ἢς εΔρ]ε᾽8 Ὀοάγ, δυξ τῆτες μεδά8 (ἢδὶ 
τεβίεά, δηά εἰχ π||6 τνίηρβ. 

24. ΤΠ εΩ 840} [1 α͵80 ἀτὲ νο {π|ς 
ελίθεῖβ ἀἰν!ἀεἀ Ἐπαπηβεῖνεβ οπὶ (ἢ ς 
ϑῖχ, δηά τγαηγχδλίπθάἀ υὑπάογ (ες Πελά 
(δῖ νγᾶβ προ [Πς τίρῃϊ 5146 : ἔογ τῇς 
ἔουγ σοπεπαεά ἴῃ (Πεῖγ Ρῥ͵ᾶςα. 

2ς Απά [ Ὀεμεϊά, δηά, ἴο, τῆς 
(δαῖθοῖβ ἴπδὶ σεῦ ὑπάογ τῆς την 
(Βουρῆς ἴο 86ῖ ὕρ {Παπηβοῖνοβ, δηά το 
ἢανε τῆς σταϊς. 

26 Απά 1 δεξδιοϊά, δηά, ἴο, ἔβεγε 
νγ88 ΟἿ 86ῖ ὉΡ. Ὀαζ 5ΠΟΓΕΥ ἴ ἀρρεαγοά 
ΠΟ πῖοζγε. 

27 Απά {Πς βεοοηά νγᾶβ ϑοόπογ 
ΑΥΤΑΥ͂ ἴῃδη (τς ἢγβῖ. : 
κ᾿ Απά 1 θεῆς], δηά, ΪΙο, τῆς 

νο τπδλὲ γεπημδίπεά τπουρῆς 450 ἰῃ 
{ΠΘΠΊ5εἶνεβ ἴο τείρῃ : 

29 Απάὰ ψῇῆβη {ΠῈΡ 80 τποιρῆξ, 
θέε ο]4, {πεῖε ἀννακεά οὴς οὗ τῃἢς 
Πολάβ τἢδλὶ ὑγεγα δὲ τεϑῖ, πδηλοῖγ, 1 
τῆλ νγᾶ8 ἴῃ τῆς τηΐάϑθι ; ἴογ τῆλ νυγδϑβ 
στολίογ [ἤδη τΠ6 ἔνγο οἵμεαγ ἢεδάβ. 

40 Απά {δε 1 88» τπαΐ τῆς ἴνο 
οἴδοῦ μελάβ νχεγε Ἰοϊηβα ψχίτὰ ἰξ. 

21 Απά, Ὀεμο]ά, τῇς Πελά ννγδβ 
τυγηςἀ ἢ τῆεηὶ τπδλὲ χε ἢ ἴξ, 
Δη4 ἀϊά εδῖ υρίδε ἴννο ἐβαδαίμειβ ππάεγ 
τῆς ψίηρ τπδξ νου] ἢᾶνα τεϊρῃβά, 

11. ΕΒΏΒΚΑΒ. ΧΙ. [ν. 244-39. 
.242 Βυῖ τ1Π1ἰ8 Πελὰ ρυὲ ἴῃς τ ἢοΐε- 
δλγῖ ἴῃ ἔξαγ, δηἀ Ὀάγα συΐς ἰῃ ἰξ ονοσ 
41} (Πο86 (παῖ ἀννεῖϊξ ὕροη τπ6 δα ἢ 
τ ἢ πυςσἢ Ορρτγεβϑίοη ; δηά ἴξ ᾿δά 
τῆς ρονογηδηος οὗ [86 τοῦ ὰ πγοτα 
(ἤδη 811 τῆς νχίηρβ τ(μδῖ ἢδά θεδη. 

2 ΔΑπὰ δίϊεσγ (18 1 Ὀεμε]ά, δηά, 
ἰο, ἰῆς Πελά τπδὲ νγᾶβ ἴῃ ἴῃ ηγίά ει 
βιἀἀἜη}γ ἀρροάγοά ἢὸ πῖογα, [ἰἶῸ 48 
τῆς νν]ηρ5. 

24 Βυῖ τἢεγα γεηχδίηθ ἃ {πε ἔνο 
ἢελάβ. τ ῃοῦ Αἷδο ἴῃ ἰἰἶζα βογὲ γυ]οά 
ὉΡΟη ἴΠ6 δαγίι, δπηά ονϑοῦ ἴμοβε (ἢδῖ 
ἀν εῖς τῃεγείη. 

45 Απάϊ] Ὀεἢεἰά, δηά. ἴο, τπΠ6 Βελά 
ρου (ἢ τρῃΐϊ 5ἰ4ς ἀενουγεά ἱξ (παῖ 
νγ88 ὕροη ἴῃς ἰε 5146. 
ἕὰ ΤΠεη [1 Πελιὰ ἃ νοῖςθ, ψῆϊςοἢ 

βαϊ ἃ υπῖο πλε, [,οοἷκ θείοτε ἴδες, δηά 
σοηϑίάεγ τῆς τῆϊηρ τῆδξ τμοῖι 5εεϑί. 

27 Απά 1 δεπμεϊά, δπά ἰο 48 ἰξ 
ψγεγα ἃ τοδγίηρ Ἰίοῃ ςΠαβεά ουῖξ οὗ τῆς 
ψοοά: δηά 1 8λνν (Πδῖ ἢξ βεπῖ ουΐ ἃ 
ΤΩΔΠ 8 νοῖοα ὑυπῖο [ἢε εδρὶβ, δπά 85]. 

48 Ησλν του, 1 νν}}} τἀ] ψπἢ 
(Π66, Δπά τῆς Ηἰρἤεβε 8114}} 84Υ υηῖο 
(ῃοο, ᾿ 

40 Ατί ποῖ του ἰξ (Πδὲ τγοπιλίποϑῖ 
οὗ τῆς ἔουγ ᾿6λϑίβ, νῆοπι 1 πχδάς ἴο 
τεῖρῃ ἴῃ ΤΥ νοῦ, (παῖ (6 ἐπά 

28. ἐὄτε ῥεαά.. Ἐδῖπον, δ ἴηῆ6 ἴἧγες 
μοδάβ8. Τδὸ Νυϊγαῖς [48 ὦμο, ὙὮΙΟΝ ΤΩΔΥῪ 
Ὀεὲ οχρ αϊπθὰ ΕΥ̓͂ Ξυρροβίηρ, νι ΜΟΙ Κπιδν, 
(μδὲ ἴΏογα βῃουϊὰ δὲ ἃ βἴορ δἷὴεσ ἰ : “" ὙΒεῖὸ 
ΜΒ ὯῸ ΠΟΤΕ. . . δυῖΐ ὕνο ((Ὠϊηρ8); πε 
βελὰβ ταὶ 'γεῦεὲ χεϑιίηρ, δηά οἰχ {{{||6 
ψὶηςβ8.᾽ 

46. ἐδε γεαϊδεγς δαὶ «ὐεγεέ ὠπάερ 12 
«αυἱηρ.}] ἴπ [,Αἴ. “ὠδαίαγες ΟἸΪΥ, υηάδεγβίδηά- 
ἴῃς 2έπρμε ΟΥ̓βεηπασμΐα :---ἃ ἰηη6 ἔοσγῃι, 
}εππαομίς Ὀεΐὶῃρ υϑεὰ ἴῃ “. 24, ἰουρι [ἢς 
5114] ὨοΌ ΟΣ ἔοστα ῥεπηαομία ἈΡΡΟΆΓΒ ἴῃ Ὁ". 23. 
ἼΤΒο86 ἅγὲ ἴδε ἔουγ [δὶ τοπιδίη, δον ἰδκίηρ 
ΔΥΨΑΥ͂ ἴῃ6 ἴπτο ἴῃ Ὁ. 22 δηά ἴπ6 ΧΟ ἴῃ Ὁ. 24. 
ΤἼΘ ἘΧΡΓΟβΘΙΟΏ “ ὑπάον [ἢ6 νυνἱηρ8᾽ 15 11105- 
{ταϊεά ὉΥ χίΐ. 1:9. 

7. «υὑαΨ 200,8 ααυαγ.}] ἘἈδίθον, “ ἀϊπλρ- 
Ρολγεὰ πιοσα ΡΠ] ;᾽ 1.δῖ, τνεἰοοί . .. ΠΟΗ 
ΦΟΡΩΓΩΪ. 

29. «ουδὲ δὲν “ο ἐδοιρῥ!.} 1,Αῖ. ὧι ἐο εμρι 
εοβίαγεπὶ, “ αἱ ἴ[πς γεΣῪ της οὔ ΤΠοῖν (Ὠἰηκίηρ.᾽ 

80. 2δε ἑαυο οἶδεν δεαά:, 45 .}1ὺ ὍὌΒε Νυΐς. 
[85 φωομέαηε οορηρίσία σωπὶ ἄμο εαρίδα σερωρε; 

δυΐϊ ἴδε ἰγδηβίδίου ἀρρεᾶγβ ἴο μᾶνε γεϑά ωο»ρε- 
}ίεχα, ΜΈΙΟΝ ἰ8 ἔουπα τη ἴπε Ὀεϑὲ Μϑ88., τακίπρ 
Ιἰ ραϑβϑϑίνεϊγ. Ἐσοδάϊηρ δὲ (τοτὰ 8.) ἴοὸσ σεσέ, 
ὍῸ ΤΔΥ ΓΟΠάύογ: “Απᾶὰ πο 1 δὰ. δον 
(φμογιοάο) ἰὲ Ἰοϊηοὰ ἴῃς (οἴμεῦ) ἔνψο μεδάϑ 
τ ἴτ᾽ 2.6. ἴοοῖς [6 πὶ 48 αϑϑοοίδῖεδϑ.ὶ Τῆς 
ξοηάδεν οὗ εοογηρίεχα, νι ϑυθ͵οςς ἐαρι, ἰ5 
δοςουπίρα ἴογ ΌΥ͂ τεπιετη δοίης ἰμδὲ (6 πογὰ 
ἴῃ Οτεεκ ψου]ά θὲ ἔεηληϊηο. 

81. δὲ ἐτυο 7ξαΐδεν: ὠπάε' ἐδὲ «αυἱηρ. Ἰ,Αῖ. 
ἄμα: τωδαίαγει; ἴ.6. ἴδε ἴνο υηάογ.  }8 
το] οηοα ἴῃ Ὁ. 28. 

82. ἐπ1.}] ΤὙδάδα πογάβ ὅγτὸ ουἱ οὔ ρἷδοο, 
οὐίηρς ἴο ἴπ6 ἰῃβοσίίοη οὗ “"ἴἢς δαστί ἢ (οἢ 
ὙΠΟ ἢ 566 ΒΘΏΒΙΥ, Ὁ. 21). Ἀρδά; “θᾶτὸ τυΐο 
ΟΥΟΡ 811 (ἢοϑς (Π41 ἄννεῖϊ! ἰη ἱξ.᾽ 

ἐξ δα. ἘἈδίδεσν, “1 μ6]4,᾽7 οὗ “ ραϊποά;," 

87. εδασεά.}] [1.Αἱ. εοπείλαΐς, “ τυβῃΐηρ.Ἶ 
80 [86 Αγδῦϊο: “ δίς βογνογξεγΖῖαε, 

απὰ 1 “44“υ Μυϊρ. εἰ υἱά!. ΤὍΤΒΕ τοδλάϊησ 
οΥ Α. ἰ8 εἰ αμάρυὶ, “δορὰ 1 ποατὰ," 866 
ΒΕΏΞΙΥ, Ρ. 27. 

39. 266 ὕὥϑμν δεα::..1] ΟΟμΏΡ. χὶϊ, 11. 



ν. 4ο---4.} 

οὗ {πεῖγ τἰπγ68. πιρῃς σοῖς ΓΠγουρἢ 
τπεηχὶ 

40 Αμπά (δ6 ἰουπἢ οσδηϊα, δηά 
ονεοδηθς ἃ11] (Π6Ὲ Ὀελϑίβ πὲ ννεγε 
Ραϑῖ, δηά δά ρονγεῦ ονεῦ τῆς νγοῦ] ά 
τ ρτεδί ἔδαγἤιηθ88, δη ονεῦ (ἢ 6 
ψοἷς ΤσοπΊρᾶ88 οὗ ἴῃ6 δα στἢ 
ΤΏ ἢ τιοκεά ορργεββϑίοῃ ; δπά 80 
ἰοηρ ἔπιε ἀνχεῖς ἢς ὑρορμ ἴδε δατὶ 
ἢ ἀεςεῖς. 

41 Ἐογ (6 οδὐγ ἢιλεὲ ἴοι ποῖ 
)υάρεοά νη ττυτῆ. 

42 Εογ ἴδοι ἢλ8ὲ Δ) οις4 τἢς 
ηθεἷς, τπου Πλβὲ ἢυτί τλ6 ρεδοεᾶδῦ]ε, 
του ιαϑὲ Ἰονεὰ [112γβ, ἀπά ἀεβιίγογεά 
τῆς ἀννε]]ηρβ οὗ τποπὶ τῆδὲ Ὀτουρῃς 
ἴοτἢ ἔπι, δηά πιαϑὲ οδϑὲ ἄονγῃ τῃ6 
ννΔ}]5 οὗ δυο ἢ 48 ἀἸἀ4 {πες Ὧο Βᾶγπι. 

43 ὙμΒογοίοσε ἰ8 (ΠΥ ττοηρῆὶ 
ἀεδ!ηρ σοῦ ὉΡ ὑπο τῆς Ηρ ἢεϑβῖ, 
δηἀ (ΠΥ ρῥγάς υηΐο τὰς Μίρμγ. 

44 Γμς Ηἰρμεβὲ αἷ5ο δίῃ Ἰοοκεά 
ὕροη ἴδε ρῥτουά ετἴπλε8, δηά, Ὀεποϊά, 
ἴΠ6Υ ἃζε οπάβά, δῃὰ ἢΐβ Δροπι Δ] Οἢ8 
ἂς ΔΙ] Π]1εἀ, 

45 Απά τδεγείογε Ἀρρεᾶσ πο πιοζε, 
του δαρΐθ. ποὺ τὰν Βουγθ]ε ττίηρβ, 
ΠΟΙ [ῊΥ ννοκεοά ἐδαῖβεῖβ, ΠΟΥ (ὮΥ 
τηδιοίουβ ᾿ιθδάβ, ποῦ (ΠΥ Ἀυτγίβι 
αἶλννβϑ, Ποῦ 811} τῇγ ναί δοά 
46 Τδαῖ 411] ἰἢς εὐτῖν ἸΔΆΥ Ὀς 

11, ΕΘ .ΑΒ5. ΧΙ. ΧΙ]. 

γείτεβηθα, δῃά πιᾶὺ τεΐυγη, δείηρ ἀε- 
Ἰϊνετοά ἔτοηλὶ ΤΥ νἱοΐεηςος, ἀπά ἔδπαῖ 
806 ΠΊΔΥ ἢορε ἰοῦ 186 ἰυάρπιεης δηά 
ἸΏΕΙΟΥ͂ οὗ Πἷπλ [δῖ πιδάς ἢςτ. 

ΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙ, 

5. ΖᾺ; σίδυνι ν ἐπασρρεῖακ᾽ 57 ΑΝ Ὁ διά τ 
τόδ ἀὲξ οὐείοηεΣ, 30 αμα 1ο γασί, ἐλαξ ἀξ 
ἽΜΩ, δὲ Μογέ, 46 44ῖ|ὲ ἀοίλ εονογέ ἐλονΊ 
ζλσέ τοέγὸ ξγίσυαΐ 70» ἀὲξ αὐδέροξ. 

τ α ἴξ οδπις ἴο ρ4538. ν᾽ 8168 τῃς 
Ἰοῃ βρακα ἔπεβε ψνογάβ υπῖο 

τΠς ελρῖς. 1 88νν, 
Δ Απά, ὈεΠο]ά, τῆς Βελά (παῖ τὸ- 

Ταλίηδἀ δηὰ τῆς ἔουγ ψψίπρβ ἀρρελγεὰ 
ΠΟ πίογα, δηά τῆς ἔννο ψψεηΐ υππίο ἰξ, 
δηά 96ῖ {Παβοἶνε8 ὉΡ ἴο τείρη, δηά 
τι εἶς Κίηράοπι νγᾶ8 85π12]}}, δηὰ (}} οἵ 
ὈΡΓΟΔΓ, 

3 Απά [1 8νν, δηά, Ὀεμο] 4, ἘΠ εῪ 
ΔΡρεολίεά πὸ πιοῦε, διά ἴ[Πεὲ ψθοΪς 
Ὀοάγ οὗ [6 οαρίς νγῶ8 δυγηΐ, 80 ταὶ 
τῆς δα ννᾶβ ἴῃ ρτολὲ ἔξαγ: (ἢεῃ 
ανγακοὰ  οιἍδίεηιοῦ τῃ6 ττουδῖα δηά 
[δῦσα οὗἁ ΤΥ τη, δηά ἔγοηιχ ρῥτεαῖ 
ἔδαι, λῃὰ βδϊα ὑπο ΤΩΥ͂ 5ρι  Πἰ, 

4 ἴ,ο, τῖ5 ἢλϑὲ τῆῇου. ἄοπς υπίο 
ἴῃς, ἰπ (δὶ (ποιι βθλγοῆαϑὲ οὐἱ τῆς 
γγᾺγ8 οὕ τῆς ΗἸρΒεβῖ. 

δεῖν ἐξγνιο..1] Ἐλδῖπον, Κ [η6 Ὀχη65,7 οὐ ἰης 
ἘοΓ 71, ΟἹ [Π6 Δι ΠΟΥΙΥ͂ οὗ [ὸ νεσβίοῃβ. 

40. αά οευεν ουεγ.)] Ἐαΐπογ, “' Ββεϊὰ [ῃς 
ψΟΙ] ἃ ἴῃ ϑυναγ." ΟομΏρ. Ώ Δη. Υἱ!. 7. 

41. Μοτε 1 ογΆΪΪγ, “ δη ᾿αϑὶ Ἰυάρεά (δες 
δα ποῖ τ Ὦ τὰ. 80 ἰη ΟἹ οπλο βίο 5 
γε βίοῦ : εἰ ξέγγῶηι σἷπο ἡ ὐδἔα γεχ. ὍΣ 
δεςοηα ρεύβοῃ 13 βοσὸ σεβυμηθα ἴῃ [6 δἀάγο585 
ἴο ἴδε εαρ]ςθ, αἴτεον με τεϊγοβρεοῖῖνε ραγεηῖαβὶ5 
ἴῃ τ. 40. 

42. ἐδαὶ ὀγομσδὲ Ξογίδ δ. 1,Αἴ. φω 
ἡ)ιαϊδεαδαηὶ. Ἔμε τεδάϊηρβ "εἰ 80 ΨΑΙΙΟΙ5 
Κσουρβουΐ (18 γοσβο, ἴμδὲ ἰΐ 15 αἰβίουϊς ἴο 
ἃττῖνο αἱ κῇ ἐὐγὰγ νοι 88 ἴοπείοχί, ΕΥ Ζϑο 6 
Ποποϊυάεϑ, ἔτομι ἴδε ῥσίῃοῖρὶα οὗ ρδγα]]ε]- 
ἰδ δηὰ ἔγοτῃ [Π6 ουϊάθρηςο οὗ ἴπ6 γογβί οῃβ, 
παῖ (Ποῖα 5 οὔθ οἶδιβϑε νυδηϊίζηζ; δηὰ 50, 
δῇοσ “186 816," Βα ἰηϑοσίβ “"δηὰ μιαϑῖ 
Βαϊοά ἴπε σιρῃΐζοου8. ὙΝΙ τοραγὰ ἴο ἔπ ς 
Ῥγδςοῖϑε τηθδηΐηρ οὗ φωΐ “3 μελξβεαδαπέ, Μ οἷἶΚ- 
ΤΑΙ Β Δ55ι τρί Ίου [Πα 1 ΞΞ τῶν τελεσφόρων, 
“ῃ6ηὶ [δὲ ρμαϊὰ {τθυῖο,᾽" 15 ρἰδυίδῖθ. Βυῖ 
(Ἰς νογβίομδ σαῖμεσ ροϊπί ἴο “ἴδε ἰμι5ι.᾽ 

ΤῈ Ατδῦὶς 15 τεηδεγεοά Ὁγ εν" σμσεδεδέσεη, 
“ {ῃ6 ᾿ηοῆρηβινο. 

44. δὲ ῥγομά [ΐ»ι64.1] [ἴ 566 18 ΥΕΙῪ ὑγοῦ- 
ΔΌ]ς τἴπδὲὶ ἴμ6 σωβεγόα οὗ ἴῃε Ψυϊραῖς ἰ5 ἃ 
Τηϊϑγοδάϊηρς οὗ μα. ἴδῃ ἀογ Ν]15 ςοη͵εοϊυγε 
σωρεγίογα; Ὀυϊΐ “ὦ ἄῦτοεβ τ [(Π6 νογϑ ΟΏ8. 
Τῆς Αγαρὶς μᾶ5 “πὰ ον Ηδο βία δ] οκῖς 
διῇ βείης Ζεϊζοη. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒΝ ΧΙ. 

Ὡ. Τῆς Νυϊραῖίς τοδαϊης ἰ5 βοσα ὑἱδίηγ 
οοστυρί. ΕσιίΖϑοιο δάορίβ {86 οτηοηάδιίοη οὗ 
Ἄδη ἀδγ ]15, τυ ἱςἢ 15 ϑυρροτίεὰ δῪ Μϑ. Α. 
ΤΟ 86η86 Μ1}} [βοὴ Ὀὲ: “Αηά Ὀεδοϊά, 16 
μοδὰ πδὶ δὰ τοιπηδίηθα δρροδσγεὰ ὯῸ ΙΏΟΓΟ ; 
δῃὰ τ6 ἴνο νἱηρβ (δαὶ ψνεηϊ υηῖο ἰΐ 5εῖ 
Ἐποιηϑεῖνοϑ ὉΡ ἴο τείρῃ," ἄς. Ἴδα ποδά ἰ5 
[δὲ πιοη[οηδὰ ἴῃ χὶ. 35, δὰ ([Π6 ἔνο σἱηρ5 
(ἢοϑο τηθοςοησδά ἰῃ χὶ. 24. 

4. ἀοηε μρΐο »16.} ῬεΥθαρβ σδίδοσ, “ θ6- 
δἴοννε Ὡρο 116. 
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χ28 

“ δ. 7. 
΄. 

ς Ἶἴ,ο, γεῖ Δπ 1 ἩΨΘΔΓΥ ἴῃ ΓᾺῪ πλϊηά, 
Δηά γΕΙῪ Ὑγεὰῖς ἴῃ ΠΥ βρὶῖ; δηά 
{π|||6 βῖγεμρτῃ 18 τπδγα ἴῃ πλθ, ἕογ τῆς 
στεαῖ ἔξαν ἡ βεγονν ἢ 1 τνὰϑ δ ρμιοά 
1}15 πρῃζ, 

6 Ἐμπεγείογα ψ}}} 1 ποὺν Ὀεβεεςῇ 
τῆς ΗἸρδεβι, τπαῖ ἢ6 ν}}}} σοπλίοτί τὴ 
υπΐο τῆς ἐπ. Ἷ 

7 Απά 1 8καϊά4, Ἰοτὰ τῆλε Βελγεβῖ 
τυὶς, [1 Βαανα ἰουηά ρτᾶςς Ῥείογε τἢΥ 
δἰρῃτ, δηά [1 δπὰ ᾿υδεϊβεά τγτἢ (ἢ δε 
δείογα ΤΠΔΠΥ͂ οἴδεῖβ, δηά [Ἐ ΤῊΥ ὈΓΑΥΘΓ 
ἰηάεεά 6 σοπδ ὉΡ Ὀεΐογε (ΠΥ ἔλςα ; 

8 Οὐοπιίοτι πὶς ἴδεη, ἀπά 8ῃδνν π|6 
(ῊΥ βεγναηὶ τῆς ἱπιεγργεϊδιίοη δηάᾶ 
Ῥίδίῃ ἀἰβδγεηςα οὗ {18 ἐδξαγῇ!!} νἱβίοῃ, 
(πὲ ἴῆου πιᾶγεδὲ ρεγίβοςγ Τοπίοτγι 
ΤΩΥ 8ου]. 

9 Εογ τῆοιυ π48ῖ [υάρεά πιε γογ 
ἴο 8ῆενν π16 ἴῃς 481 [1Π168. 

10 Απά Βε 8414 πο της, ΤῊ 8 8 
τῆς ἱπεεγργεδιοη οὗ τῆς ν]βίοη : 

11 Τῆς εἀρΊς, ττῆοπὶ του βανσαϑὲ 
οοηῖα υρ ἤοηι [ἢ 568. 8 (ἢ ΚΙηράοπι 
νυ ον νγᾶ8 86θη ἴῃ (Π6 “Υἱδίοῃ οὗ ΠΥ 
Ὀγοῖπον [δηϊεὶ. 

12 Βυῖ ᾿τ νγαβ8 ποῖ Ἄδχρουπάεά υηΐο 
Ηἴπι, τπογεΐογα πον 1 ἀξοΐαγα ἰξ υπίο 
{Πεα. 

13 Βεἢο]ά, τῆς ἀδγ8 νι} σοπια, 

11. ΕΒΏΒ ΑΒ. ΧΙ]. [ν᾿ 4-2:. 

(παῖ τμεγα 8}}8}} τίϑα ὑἃρ ἃ ἰσπράοτι 
ἼρΡΟΩ δαγίῃ, δηά ἰξ 5}4}} δε ἐδαγεά 
δῦονε 411 τῆς Κίηραοιπμ)ς (Πλξ σγαῦα 
Ὀείοτε ἴτ. 

14. ἴῃ τς β8λπι6 302}} τγεῖνα ἰεΐπρϑ 
Τείρῃ, οπς δἴζεγ Ἀποῖδεγ: 

:Ις ὉΝΒετγεοῦ [ἢ βεοοηά 5}}4}} δερίῃ 
ἴο τεῖίρῃ, δηὰ 83}4}}] ἤᾶνβ πλοῦς {ἰπ|6 
[δη Δηγ οἵ (ἢε τψεῖνα.. 

16 Απά τ}18 ἀο (Π6 τγεῖὶνα τσίηρδ 
δἰρηϊ, τ ΠΙς ἢ ἴῆου βαυγεϑῖ. 

17 Α58 ἴογ ἴδε νοῖος νι οΒ τῆσυ 
Ἠολγάσϑβι βρεαλΐ, δῃά τπδὲ ἴδοιι ϑανγεϑῖ 
ποῖ ἴο ρῸ οὐυξ ἥοπι τῆς πελάβ, δυῖ 
ἔτοπι τ πικίάϑε οὗ τἢ6 ὈΟΑΥ {Πετοοῖ, 
(18 ἰδ τῆς ἱπιεγργεϊδιοη : 

18 Ὑπαῖ δίϊεγ τΠ6 τἰπὶ]ς οὗ τῇδέ 
Κίπράοπι τἢεγα 8341] λιῖβε ργεδί βιγὶ- 
νίηρϑβ, ἀπά ἴξ 5}}}} δἰαπὰ 'π ρεπὶ οὗ 
[Δ]]ΠἸπρὶ : πονεγίῃε 688 ἴξ 8841} ποῖ (ἤθη 
[1]1, θαξ 3})41 θὲ τεβϑιογεά ἀρδίῃ ἴο εἶδ 
Ὀερ!ηηΐηρ. 
ἼΟ Απά ψθογεδβ που βανγεθὶ [ἢς 

εἰρῆς 8π|41}} ιιπάδθγ ἔβα εῖβ δε Κίηρ, ἴοὸ 
ΠΕΓ νΐηρβ, 1818 15 [ῃς ἱητογργεϊδιίοῃ : 

20 Ἴδαῖ ἴπ πἰπι ἴπεγα 8141} γῖβα 
εἷρῃε ἰαπρϑ, νγῆοβα τἰπγ68 8514}} Ὀς δῖ 
8112}}, ἀπ {πεῖν γεδῖβ 91. 

21 Απά ἔνο οὗ τβεπὶ 5141} ρεγβἢ, 
τε τα ἀ]6 ἴἰπλς Δρργοδοδίπρ : ἔουγ 

δ. 19 Ἐδῖδοτγ, "' οῖ Ἔνθ ἃ ΠΠ{π|6; 1,δῖ.Ψ 
πες γποάέσα, ὈΙΑΙΏΪΥ ΤΟΡΓΟΒΘΏ Πρ οὐδὲ μικρά. 

7. α»ι ἡ ἐ[ξεά.) ΟΥ᾽ γαΐμογ, ρβουθδρβ, 
“ ἀφοιηδὰ ὑτατςς Υ76 Δ5501Ω6 ἠξιώθην, τὶ 
ποΐ ἐδικαιώθην, ἴο ἢανε Ὀδοη {πε οτἱ ρίηδ] τνοσάὰ. 
Το [1,δἴίη 18 ἐμ πεαίμς ση, Μ ΉΪ6 (6 Αταῦ. 
δηά Δείμ, θοῖδ μᾶνς “' δ]εβϑθά.᾽ 

8. 2ἰαἷπ ἀἠεγομος.Ἷ 1.41, ἀἱεεϊπιελίοπερι, τς 
ἀεηριδίηρ οὐ ἀμεογηγηοη οὗ [Π6 νἱβίοῃ. 
ΤΠΘ ψογὰ “σοτηΐογῖ," ὑσῖος ιϑο ἴῃ 1815 
γ6Γ86, ΓΕΡγοβοηῖϊβ ἵνο αἰεγεηΐ [,αἴη ννογάβ, 
(1) Ξξ "βίγοηρίῃςη," (2) Ξξ “ςοῃϑβοϊο.» 

11. σδε ἀὶπρφάομι.) ὍΠὲ Οτίεηϊδὶ γὙεγβίοῃβ 
τοδὰ “186 οιπτῃ Κιπράοπι," δηὰ 1τἢ}15. 15 8.0» 
πρό ρα ὈΥ ΜΆ. Α. (Βεηϑ)γ, Ρ. 390). ὙΠὲ σὲ - 
ἜΓΘΏςΘ 18 ἴο ζ3η. ΥἹὶ. 7. 
12. ἐδεγεΐογε] ἘἈδίμεσ, "45 ἴ πον, ἄς. ; 

16 νοσβίοη ἴῃ 16 ἴοχὲ σεηάοσίηρ ποίῖμοσ [ἢ 6 
φιοπίαηι οὗ ἴῃς Νυ]ραῖε, ποΣ [ἢ6 Ὀεςοῦ γοδάϊηρ 
φμο»μοκο. 

18. ὶ “δα}} δὲ Ξαγεά. Τμὲ Ψυϊχαῖα Πδ5 
εἰ εγὶξ εὐρῖοῦ αογίογ. ΜΟΙ Κηγδτ᾽ 5 οοη͵οσξιχα οὗ 
ΖΟΥΩΖΙΟΣ τ “ τοσα ἴδαγεα," ἴῃ ρΐδος οὗ ἴπ6 
ἰλϑὶ ἴνο ψοσάϑ, ἰ5 σοηβιτηθαῖ ΟΥ̓ [86 τεδάϊης 

ΟΡΑΓΟΠΕΥ ΠΟΤῈ ΔΤ 

ἐμ πογαίίο Τουπὰ ἰη Α. (ΒΕΠΒΙ͂Υ, Ρ. 61). ΤΒα 
ϑςοοοάϊηρς σοηϊίῖνε νου Ἱά δε Ἔχρ δηθὰ ὃγ [δε 
ἱπῆυσδηςο οὗ ἴμ6 Οτοοῖ Ιἀΐοθ. ΤΠ τεηάοσγίην 
ἴῃ ἰῃὸ ἰοχξ δϑοβ δἰπιοϑί ἴο δηιοὶραῖε [818 
ετηοηάδίϊοῃ. 

14. 15 δὲ “α»πὸ, 5.1] Ἐδίδοσ, " Απά ἴδοτὰὸ 
8Π8}} τείχη ἰη ἱξ.ἢ 

16. ἢῥεγεο 1 Τῆς 1,4ἴ. ἰ5 παι, ἃ τεηοτίης 
οὗ δέ (ἀςοογάϊηρ ἴο ΗΠ ΟΠ Ε]4), 45 ἴῃ ἰν. 34. 
Ἀοδά: ““δηά [δε βεοοηά," ἄο. 

Τῆς Ασαρὶς ἢ,48, 80» 
'γ ἴο [με 86η56, “ ἴῃ ἴῃ) 6 

τηϊάβί οὔ ἴδο {{π|6," -- σι εν ΜΜΠ116 ἀν Ζεὶξ ἡεπος 
Κείεδες. 80 αἱ ἴδε εηά, ἰηδίοδα οὗ “"“ἴο ἢ Ἶ5 
Βασίπηΐϊηρ," ἴθ Αγαδὶς 28, ποτα 808], “ ἴὸ 
15 ἴοσιηοσ. ἀοπιπηίοη," ---πὼ σεἰκορ ζγδογη 
Ηεγγεεᾳ. ὍΙα αἰθογεησς ῬγΟΔΟΪΥ ἅτοβο, 
ἃ5 δη ἀογ Υ]15 ροϊηΐβ ουΐ, ἔγοῃ ἴμ6 ἀουδὶς 
τηοδηΐης οὗ ψδῖοῖ εἰς τὴν ἀρχὴν που]ὰ δα 
ἌΡΑ Ϊ6. 

19. “ἐοξὶηρ.] Ἐδίδεσ, “ δἰϊδοϊιεὰ ;»" 1,Αἵ. 
εοδαγεπίες. ΟΟΠΙΡ. Χὶ. 3) 11. 

20. ᾿5 δί»ι ἘἈδίδεσ, “ἢ ἵ," τεξοστίης ἴο 
τῆς “ Κιηράοπι ᾽ οὗ συ. 18. 

18. αν ἐδε ἐΐηιδ. 



Υ. 22--- 35. 

88.411} θὲ ἰκαρί ὑπὸ] τοῖς ἐπα Ὀερίῃ 
ἴο ἈΡΡτΟΔΟἢ : θαξ ἴνγο 584}} θὲ ἱκερέ 
υπΐο [ἢ επά. 

22 Απά ψῇογθδβ ἴῃου βανγαβί [ἢ γεα 
Πολάβ γεβϑι!ηρ., (18 18 ἴῃ6 ἰητογργοῖδ- 
τίοη : 

23 [τ 8 χβϑὲ ἀδγ8 5841} τς πιοϑί 
ΗἸρ ταῖβα τρ τἄγεα Κιηράομῃβ, ἀπά 
ΓΘΠΘΥ ΠΊΔΗΥ͂ (Πΐηρ8 (Πογείη, δηὰ {ΠΥ 
8841} ἢανε [πε ἀοπχίηίοη οὗἩ ἴῃ δαγίῆ, 

24. Απά οὗ τμοβε τΠδὲ ἀννε}] {πετε- 
ἴη, τι πλυςἢ ορρτγεϑϑίοη, ἄῦονς 4]] 
[ποβ6 {πα γγεγα δαίοσα παῖ : τῃδτα- 
ἔοτε ἀγα {Π6 } οδ δά τῃ6 Ποδάβ οὗ τῆς 
6Δρ]8. 

25 Εογ 1686 ἅγε {ΠῸῪ παῖ 5}2]]} 
ΔΟΟΟΠΙΡ 5 ἢΪ8 νυ οϊκεάπεβ8. ἀπά τῃδῖ 
8114}} Πη 50 ἢϊ5 ἰλϑῖ επά. 

26 Αμά ψβεγεδϑ ἴποι βανγεϑὲ τΠδῖ 
τηὴ6 ρτεδλῖ ἢ6δά ἀρρεαῦεά πὸ πῆοζα, ἰξ 
ϑση! πεῖ τῆδῖ οης οὗ τΠδπὶ 38}4}} ἀἷς6 
ὈΡοη 8 Ρε4, Δηἀ γεῖ νυ ἢ ρδίη. 

27 Ἐὸογ τῆς ἔνγο τῆδϊ σεηηδίῃ 58]]} 
θα 5]λίη στ τἢς δννογά. 

28 Εογ (δ βϑυνοσά οὗ [ἢ6 ομϑ 5}]]. 
ἄδνοιγ (86 οἴποῦ: δυῖ δὲ ἴῃς ἰδϑβί 
8411} μα [8}1] τἄσουρὶ τΠ6 βυνογὰ ἢῖπι- 
861}. 

290 Απὰ ψβογεαβ ποι βανγεϑῖ ἔννο 
δαῖμοῖβ ὑπάεγ {πΠ6 ψηρ8 ρδϑβϑὶῃρ 

Ω1. κ1}} ἐῤεὶν ἐπά, 4. ὙΠῈ 1 δίῃ 458: 
Ωγ ἐπεϊῥἰεὲ γοῤίπηφμαγο ἐορι οἶς τ 
"παίων, ἐν δὰ Ὡς τς ἴογ πε [6 Κιηρ- 
ἀοπι) ἴο Ὀ6 οπάἀθα 5}|4}} ὈΘρίη ἴο δρρσγοδοῖ." 
ΤΗΘ Ερ] 8 {Ὑδηβιαῖοσ ἢ858 δηξςϊραϊθα νη 
ἀογν Ν]158 αἰϊογσαϊΐοῃ οὗ εὐω ἴο δογε. 

48. 15 δὶς ἰσεὲ ἀα»..1 ΤᾺὨς υδὲ οὗ [δε ρῥσο- 
ὨΟυῺ5 ΠΕΙῸ, 85 ἰῇ στ΄. 21 Δηἀ 2ς, ἰ5 ΠοῃΠιβίηρ. 
Ιη ἴΠ6 1,411 1 ἰ5: 25 πουῤσιπὶς εις τἰσοαδὶξ 
“Μιἰύνσις ἐγία γέσπα, εἰ γευοοαδὶίξ (αἰ. γεπο- 
στναδίξ) ἐπ εα τιμία. ΤὮῺΘ δα τεΐεγβ ἴο “ Κίηρ- 
ἄοπι ᾽ (186 ψογὰ θείηρ ξειαϊηΐηθ ἰὴ [86 Οσοοκ), 
πὰ [πε Ργεσθάϊηρ ὀὐμ [Βεγείοσε ἴο 18 βᾶπλβ. 
Βο]ονίηρς ἴῃς νεγϑίοῃϑ ἴῃ τεδαϊηρ ἐγέ: γέβε: 
ἴον ἐγία γοζπα, [ῃ6 ραϑϑαρε σου ]Ἱά τυ : “ Ἰὴ [Π6 
ἰλϑῖ ἀδγ8 οὗ 1ἴ ([δε Κιηράοτῃ) 5141} ἰς Μοϑῖ 
Ηἰςξ ταῖϑα ὉΡ ἴδτεθ κίηρϑ, δηά {με γ 584}} 
τοηονν," ἄε. 

45. πεεον»ρ 6. 1.81. γεεαρίδωϊαδωρῖ, Ὀ᾽ΑἸΠΪΥ 
τηθαηΐ ἴο σεηάεγ ἀνακεφαλαιώσουσι, “ 584}} Ρυΐ 
(6 σορίηγν-ϑίοηθ ΠΡΟη,᾽ “ 584}} σοηϑυτηπηδίο.᾽ 

δὲ: «υἱεξεάπε:..ἢ [τ τηοάσσῃ ΕΏρ 58} “ ἢ 15 
που Ἱάὰ δὲ “ 115, τοίουσίηρ ἴο 186 οαρὶθ. Βυΐ 
88 ἴῃ χὶ, 2 σ΄φ. ἴα οαρὶς νγὰ8 βρόκβθη οὗ 88 
ἐεηγπίης, [δ σπᾶηρο 18 Π115]6 Δ] ην. 

“42.ε.---- Ἰγοί, 7. 

11. ΕΒ 45. ΧΙἧ]. 

οΥνοΓ τῆς Ππελά (ῃαΐ 18. οἡ {6 πρῃϊ 
8146 : 

20 [{5ἰρηί ει ἐπδὲ {Π 686 γα {παγ, 
ψιοσ τῆς ΗἰἸρῃεβε πδῖ Καρὶ υπῖο 
(Ποῦ ἐπά : (}}18 18. [ῃ6 5118}} ΚΙηράοῃι 
ἀηα [}]] οὗἉ του ]ς, 45 τοι βανγεϑῖ. 

21 Απά τῇς Ἰίοη, ψΒοιι ἴποι 8ᾶνν- 
αϑὲ γβίηρ θρ ουΎ οὗἩ ([ἢς νψοοά, Ὧπά 
Γοατηρ, ἀπά ηλῥρδε," ἴο ἴῃς ΘδρΊς, 
δΔηἀ γεῦυκίηρ' ΠῈΓ ἔογ Πεῦ υητὶρῃΐζθοι!8- 
Π688 ὙΠ 411 τΠ6 τγογάβ ψῃ] ἢ ἴδοι 
᾿ιδϑὲ ῃεαγά : 

22 ΤῊ 8 18 τΠ6 'αποϊηεεά, τυ οὶ (ἢ δ Γαι. 
“ὐἱναΐ, ΟΥ̓, 

ΗἸρμεβὲ Παῖῃ ἱκερὲ ἔογ 16 πὶ δηά ἴοσ ιν. 
ΠΕΣ. το κεάμεβθ ὑπῖο (Π6 ἐπά : Πε 
8041} τϑργονς τῃδπὶ, δηά 3411 ὑρϑγδίά 
τ6πλ σγἢ (Π δἰ γ σγαο ἐγ. 

.43 Εογ Πα 5}4]1 8εῖ τῆθπιὶ Ὀεΐοσγε 
ἢἰπὶ αἷϊνα ἴῃ Ἰμαρῃχεηῖ, Δηἀ 814} γα" 
θυζκςε τῆεηϊ, δΔηά οογγεςῖ [ἢππι. 

34. ὸγ [Π6 σγεϑὲ οἵ ΠΥ ρεορὶα 582]] 
ἴθ ἀεἰῖνοῦ ἢ πλθγου, τΠοβ6 τῆδὶ 
ἢδνα Ὀδθη ργαβεγνϑά ὑροη ΠΥ δογάοι8. 
Δπὰ ἢα 5814] πχδκα τΠδῖλ Ἰογίμϊ ὑπ} 
[η6 σοηγίηρ; οὗ [6 ἀδγ οὗ 1υἀριηθηΐ, 
ννπετγεοῦ τὰ ἘᾺ ΒΡΟΚεῶ υὑηῖο πες 
ἔτοτῃ ἴῃς Ὀθερίηηϊηρ. 

4ς ΤΠ8 18 τὴ6 ἄγεαπι ἐπδὲ τῆου 
βανγεϑῖ, ἀπά {Ππε86 ἅγὰ τῇς ἱητεγργεῖδ- 
[[0Π8. 

26. φγεα!.] Ἀδίβεοσγ, " ξγεαΐεν "Ὁ [,δί, γεαύμσ, 

29. “εαΐδεγ: ὠριάεγ ἐδ «υἱπρ:.}] 86εὲ ποίεϑ 
ΟἿ ΧΙ. 25, 31. 

81. 286 ο".1] ΟομΡ. χὶ. 37. 

82. 2δὲ αποίπίε}1 ὙὍ86 χτοδάϊηρ οὗ [δε 
ψυϊκαῖο, σεπέωμς ΟΣ ὠὡπείς, οἡ ὙΠΟ [Ὧ6 τηΔΓ- 
ξἰπαὶ τεηάοσίηρ 15 ὑαβϑθά, ἢ88 1688 δῖ ΠΟΥ Υ 
ἴδῃ (Ὠ6 οἴμεσ. [Ἷῖη [ἴῃς νευβίοῃβ 4 οἶδιιϑα 18 
δἀάεοά, “πο 5141} αὐίϑες ἔτοπὶ (Π6 βορὰ οὗ 
Πανὶ ά. (ὐομραγα ἴδ6 ποίθϑ οὔ ὙἹ]. 28, 29. 

ὠῤόγαδά ἐῤε;, 49...1 ΤὙὍΒ6 ἰοχί 15 Βοτα υῃ- 
οογίδίη. Ὅς θεβῖ Μϑ. 849 ἡπηϑῃδθήωξ ἴον ἐπ- 
εμέ οὶ, ἀπὰ “ργείίοπε ἴον ἀϊεεγρέίοποι, νἰτὰ (ἢ 6 
Ἰάφα οὗ ““ βοαρίηρ ὮΡ Ὀδίογο (ἢεὶγ ὄγοβ {πεὶσ 
οοηίεηρί (οὗ ἢ]158 σοτητηδπάπιοηϊ35)." ΨΜῈΒ 
1Π18. 186 Ατδϑϊς ῬΑΓΕΥ͂ ἄρτεαβ: “ ἀΕΥ ἴἧγὸ 
Καδυδρεϊύπίε νοῦ ἀϊα Αὐυρεὴ δυΐξη ψἱτὰ.ἢ 

84. ὠρορῃ πα} δογάεγ. 1.6. τὴς Ὀογάοτβ οὗ 
(16 Ῥτοσχηϊβεὰ ἰδπά, Βυῖ [πὸ Ασαῦὶς 845 
“ὁ ὩΡΟῚ ΓΑΥ̓ ΠΟΙΥ τιουηίδίη," 48 ἰξ ἐπὶ τῶν 
ὀρέων δὰ Ὀεεη τοδά ἴῸΓ ὁρίων. 

85. 2δε:ε αγε.1ἢ ἴῃ Μὅ. Α. [86 τοδάϊηρ ἰ8 
εὲ ῥκε ἱπέεγργείαϊίο δγωσ, "“ δῃᾷ [815 18 [Πς ἴη- 
ἰεγργείδέοη οὗ 1" (ΒΘΏΒΙΥ, Ρ. 33). 
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120 1. ΕΒΚ ΑΞ. 

Οτ, 
ῥεσῤιφ. 

26 ἼΓΠοιι ΟΠΪΥ πᾶδὶ ὈῬδδη τηεεῖ ἴο 
Κηονν 118 βεογεῖ οὔ τῆς Η!ἸρΠεβῖ. 

27 ὙΤπεγείογε ψυγιῖα 4}} τλ 656 τῃϊηρ8 
τῆλε ποὺ ἢδβδὲ βδθεῃ 'π ἃ Ὀοοΐς, δῃά 
ἢϊάς {Πεπὶ : 

248 Απά τολοῖ τπεπὶ ἴο {ἢ6 νυῖβα οὗ 
τῆς ρεορῖς, ννοβε μεαγῖβ του Κηον- 
δῖ ΙΔΥ σοΙρΓεπεηἀ δηά Καερ (Πε86 
δεςγεῖβ. 

49 Βυῖ νγαῖξ ἴοι Πεῖα ἘΠ γ56} γεῖ 
βαγεη ἀδτβ πλοῖα. ἴδαῖ ἰξ τΔῪ ὃς 
ϑῆοννεά τῃεε, Ἡυνμδίϑοενεσ ἴἴ ῥ᾽] εδβειῇ 
τε Ηἰρδεϑὲ ἴο ἀδοίλτε υπίο ἔπε. 
Αμπά νι παῖ Πα ννεηξ ἢ18 ὙΧΑΥ. 

40 Αμά ἰξ οᾶπιε ἴο ρᾶ38, ὑνηεη 41] 
ἴῃς ρεορὶς δᾶνν {παῖ τπ6 βανεῃ ἀ4γ9 
ὑγεγα ρδβῖ, δῃὰ 1 ποῖ σοπὶα ἀρδίῃ ἰῃΐο 
(86 οἰΐγ, {ΠΕ ραιμεγεά τπ6πὶ 411 το- 
αεῖδετ, ἔτοηι (Πα Ἰοδδῖ ὑπο {πε ργεδῖ- 
εϑῖ, Δη4 ολπιῈ πηΐο πλ6, Δηά 5414, 

41 νμαῖ Βανε ψε οβεπάεά τῇδε ἢ 
δηὰ ψῆδὲ εν] πᾶνε νγα ἀἄοῃς δραϊηβ 
ἐἢε6, [δὲ ἴδοι ἐογβαίκαϑβς 18) πα 581ἴ- 
δῖ Βαῖα 1η {}]18 ρἰαςεὺ 

42 ἔογ οὗ 811] τῆς 'ργορῃε ἴδοι 
ΟΠΪΥ. αγὶ Ἰἰεῖξ υ8,) 48 ἃ οἸ]υβῖοεγ οὗ (ἢς 
νἱπῖαρε, δηὰ 28 ἃ Ἴοὐπάϊβ ἰπ 4 ἀδγί 
ὈΪλοα, δηὰ 88 ἃ πᾶνε οἵ ϑ8Πὶρ ρῥῖε- 
δεῖνεά ἔτοηι (Π6 τοπηραϑῖ. 

43 Αἴὰ ποῖ δε εν} 8 νος 8416 
᾿ομλα ἴο τι. δυδιςίεηι ὃ 

44 Τῇ του. 5141: ἔόγβακε 8, πονν 
πλυςἢ δεζίεσ μδά ἱξ θεθη ἰοσ υ8. ᾿ἔ να 

᾿αἶβδο μβαά Ὀεεῃ θυγηεά ἰπ (ἢε πρ!άϑι οὗ 
διοῃ ἢ 
45 ον ψὲ δῖε ποῖ βείζεγ τἢδῃ 

{πεν τῆι ἀϊεά ἐπετε.0 Απά {πεγ Ψερῖ 

ΧΙΙ, ΧΠΙ. Ιν ἐξεεῶ: 

ἢ ἃ Ἰουά νοῖςΒ. ὙΒεη δηϑιγεγεά 
[τἢεπι, ἀπά 5Αἱά, 

46 Βε οἵ ρφοοά ςοπιίοτι, Ο 1ετδεὶ : 
ἃηΔά 6 ποῖ μεᾶνγ, ἴμοιι δουβε οὗ 
]Άςοῦ: 

47 ἕον τὸ Ηἰρβεβϑὲ παῖ γοῦ ἴῃ 
Γαπιεαῦγαηςα, ἀηά τῆε ΜΙρμΥ μδῖἢ 
ποῖ ἰογροζίθη γοῦ ἴῃ τεπιριδιίοη. 

48 Α5 ἴογ πιο, 1 ἢᾶνε ποῖ ἐογβαΐκεῃ 
ζου, ΠΕΙΈΒΟΥ πὶ 1 ἀερατγῖοα ἔτομῃ γου : 
ιἴ 8πὶ σοπια ἰηἴο [18 ρ͵δςθ. ἴο ῥΓὰ 

ἴον τὴς ἀεϑοϊδίίοη οὗ δίοη, απά τῃδῖ 
τηῖρῃς 86εὶς ΠΊΘΓΟΥ ἔογ τῃς Ἰονν εϑίδίε 
οὗ γουγ βδποϊυδιγ. 

49 Διά πονν ΡῸ γι ὙΓΑΥ͂ ΒΟΠΊΘ 
ΘΥΘΓΥ πδη. Δηἀ Δἴεσ {Πε86 ἀδγ8 ν}}} 
[ςοπιε υπίο γου. 

50 80 ἴΠ6 ρεορῖε ψψεπὲ {Πεὶγ νγᾶῦ 
ἱπῖο {Π6 οἰτγ, Κα 48 1 ςοπχπιδηάδεά 
1Π6πὶ : 

81 Βυῖ 1 τεπιδλίπεά 5111 ἴπ τῆς 
Πε]4 βενεὲη ἀδγ8, 48 {π6 δηρεὶ Ἴοπ- 
ΓΔ ἀοα τη6; δηά ἐϊἀ4 δὶ οἠΪγν ἰῃ 
[Ποβ6 ἀδγϑβ οὗ τῆς βονγεῖβ οἵ (6 ἐεα, 
δηά δά πὴγ πιοᾶῖ οὗ ἴῃς ΠΕΓΌ8. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚ ΧΙ. 

1 172 τεοίλ ἐπε Δὲ ἀγεανε ὦ ὑπᾶρ εορεῖηρ᾽ ομέ οὗ 
“λε “ὦ. 25 724 ἀδίαγαϊίογε Οὗ ἀΐς ἀγέαρε. 
54 4272 ἐς Τγαϊεά, απα Τ»οριεεοα ἔθ 566 ῬΈΟΥἐ. 

ΝῺ [τ ςᾶπιε ἴο ρ838 δῆϊεζ βενξῆ 
ἄλγβ, 1 ἀγεδιηθά ἃ ἀγεᾶπὶ ὈῪ 

ηἷρῃῖ: 
2 Απά, ἴο, τῆεγα ἅἌσοβα '8 ὑψὶ πα 1 οενέαέη 

ἔτοπι τς 868. ἴπαῖ ἰξ πιονεὰ 411 (ῃς τὰ τοίνά, 
ψνᾶνοβ τπεγεοῖ. ὅϑους 

87. Οοπιρ. χίν. 26. Τὸ τεηδεπης “ μὰ 6 
1Π6πὶ 15 ἰηδάσηυδίε ἴο (δε 1,Δ[1η,͵ εὐ 2οη6 ἐὰ 
ἐπ ἰοοο αὐδεοπάδο, Θχρτεββίηρ ἴπε ἰάοφα οἵ δρο"- 
ΟὟΡΔ] νυ! ηρβ. 

40. Οομρ. τ. 16. ΕῸΓ “ βαὺν 5βουϊὰ Ὀς 
τολὰ “μδά πεοατὰ," (δὲ 1,.δἱ. θείῃ σωάίσσεὶ. 
ΤὨς ἰγδηβίδίοσ σου]ά 8εεῖὰ ἴο βᾶνβ πδὰ υἱ- 
δἐσσεί Ὀεΐοτε πῖπ. ὙῈῸῈ “,βεύεῃ αδγ5᾽ ἃτὲ 
ἴμοβ6 φηϊοϊπεα ἴῃ ἰχ. 23. 

42. ῥγοῤῥε..) Τὶδ 18 ἴπε τοδάϊηρ οὗ ἴδε 
ῬΡεδὶ Μ8. Ἴδε Νυϊξαῖε μ45 φοῤωδί, ἃ8. ἴῃ [Π6 

".. 
α εαπάϊ..ἢ 1,841. ἱμεέγπα, “ Ἰλτηρ." ἘΤὡἸδς 

Ἰζοσαὶ τοηοσίης τνου]ὰ πλαῖκο {πε τε ὈΪΔ ΠΟ 6 
ἴο 2 Ρεῖ. ἱ. το ("ἃ ἰδπὶρ [δῖ δἰ πεῖι ἴῃ ἃ ἀατὶς 
τἷδος ἢ) τῇοσε δρραγβηῖ. 

4 δαυέπ ον δὶ}. ἸΤἸ,Αῖ. “ ρΡοτίυβ εἰ πδᾶνΐβ 
δβαϊναῖδ," βθησε δ ἀδγ Κ]15 σοπ)θοΐιγο5 οὐ 
παυὶ «αἰυαΐα: “45 ἃ Ὀάγθη 8 ἴο ἃ β8!]ρ ὕγθ- 
δοσνεὰ," ἄς. 

48. “απεΐματγ.}] 866 ποῖα ἀθουθ Οἵ Χ. 21. 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

ΘΙΧΤῊ ΨἼΊΒΙΟΝ (ςὮ. ΧΙ, 1--οἷι, ΧΙ, 58). 

Ω. “πώ, 1.1] ὙΤΠῈ νηΐ οὗ σοηηεοῦοη δ6- 
ἔννοοῃ [}}}8 γοῦϑα δηᾶ [ἢ6 ποχῖ, 45 {ΠΕῪ ϑιδηά 
ἴη [86 ΑΟΥ., 15 ἀρραγεηῖ. ὍὙΒοσα 18 ποϊῃϊης ἰῃ 
[86 1.δἴϊη ἴο ΒΌΡΡΙΥ [δὲ 1ηκ, Ὀυΐ ἴδε Αταδὶς 
Πδ5 ““δηὰ 1 αν τπαΐ τυιῖπὰ ἀτῖνο ὑρνναγάβ ἕτομι 
[8ς ἀορί οὗ (Π6 5εὰ οὔθ ΨὮἼῆΟ δοεπηεὰ 45 ἃ 
τηδη." Τε οἴδοσ Οτδϑηΐδὶ νογβίουϑ ργεβοηῖΐ 



ν. 3--16.] 

3 Αηά4 1 Ρεἢε]4, δηά, ἴο, τ1δδζ πιδῃ 
Ιεἴσνα. ΜΑΧΕὰ δίγοηρ 1 τῆς ΠΠουβδηάβ οὗ 

Πδάνεῆ : δηὰ ψἤῆσθῃ πὰ τυγπεά ἢΪ8 
ςουπίεπδησα ἴο ἰοοΐς, 411} τῆς ἐπίηρβ 
{ει ]6ά τπδῖ τγεγα ϑεθη ὑπάογ ἢ πὶ. ᾿ 

4 Αῃηά ψῇεηβοανεσ (ἢ νοῖςα τγεηΐ 
ουῖ οὗ 8 ταουῖῃ, 41} {πε Ὀυγηδά 
τ[ηδι Ἠελγά ἢ5 νοῖςς, κα 28 τὴ6 δαγῖἢῃ 
[1 ]6 ἢ τ ῃεη ἴς ἔδεε τῆς ἢτεα. 

ς Απά δἴϊεσ {18 1 θεοὶ ά, δηά, Ἰο, 
τθεγε τγᾶ8 ρα μεγεά τορεῖμεῦ ἃ πλ]τ]-- 
τὰς οὗ το. οὐδ οὗ πυπιροῖ, το 
16 ἔους νυῖπά8 οὗ (ἢς Πᾶνε, ἴο 
βϑιθάυς (ἢ6 πιδῃ (ἢδλὲ σης ουξ οὗ 
τῆς 868. 

6 Βυὲ [ θεδεϊά, δηά, ἰο, ἢς μδά 
στανεά ἢ πλβ6]Γ ἃ ργεᾶῖ πχοιηϊδίη, 4πὰ 
βΒενσ ὑρ ὕροη 1. . 

7 Βυῖ1 πουϊά δᾶνε βεεη [ῃ6 γερίοῃ 
οΥ ρἷαςα ψμεγεουῖ τἢ6 ἢ1}} νγὰ8 ργάνβη, 

11. Ε5Ε.Α5. ΧΙ]. 

ὈΙ,βε οὗὁἨ ἄγε, δηά ουῖξ οὗ ἢἷἶβ 1ἴρ8. ἃ 
βλπιΐηρ; Ὀγθδίῃ, ἀπά ουξ οὗὨ ἢΐ8 τοηριις 
ἢδ οδϑῖ οἷν Βρδγῖ8 δηά ἐδιροϑβίβ. 

11 Απάὰ (ΠΕΩΥ̓ ννεῖε 411 πιϊχεά ἴο- 
ρεῖδογ; τῆς Ὀἷἶλβὶ οὗ ἤγε, τε ἢἨλπίηρ; 
Ὀγεδῖῃ, δἀπα {86 στεδῖ ἰετηρεϑέ : δηά᾽ 
[61] νι νοϊεποα ἀροη ἐπα πλυ τάς 
ὙΠΟ νγᾶβ ριαραγεά το ἤρῃϊ, δηά᾽ 
Ὀυγηεά τε ὉΡ ΕΟ Υ οπο, 80 ἴμαϊ 
ὍΡΟΩ ἃ βιἀάδῃ οὗ δηῃ ἱππιπΊεγαθὶςα 
τα] τ ἀ6 ποιῃϊηρ ννᾶ8 ἴο ὃς ρετοεϊνεά, 
δυὰς ΟὨΪΥ ἀιι8ὲ Δπ4 8π|6}} οἵ 8πιοκε : 
ὙΠΕΩ 1 8ανὺνν (8 1 νγλβ δίγαλιά. 

12 ΑΠογιγαγά 8ἂνν 1 [ἢ 54π1|6 ΠΊΔΠ 
ςοπα ἄονγῃ ἔγοπι πε πιοιιηίδίη, δηὰ 
98]} υπῖο ἴηι ἀποῖθοῦ ρεδοεδῦϊα ται]- 
εἰτιάς. 

13 Απά τἢεγε οᾶπια της ἢ ρεορὶς 
ὑπο ἢϊπι, νεγεοῦ ϑοπια σγεῦε οἷδά, 
80Π16 ὙΨΟΓΘ 8ΟΓΓΥ͂, 80π16 οὗ [Β6ηὶ ἡγεγα 
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Δδηα 1 ςοιυά ηοΐ. Ὀουπά, δηά οἵδεγ βϑοπὶας Ὀσγοιρῃε 'οἔ! Τάῖδο 
8 Αμπά δεν τΠ15 1 θὲ μεἰά,, δηά, Ἰο, (δὰ τπδὲ νος οἄεγεά : τ1ῃδη νγαβ ἴ ζλύκεν 

8ἰοκ τὨγουρῇ ρτεδὲ ἔξαγ, δπὰ 1 δυγαϊκεά, ἐκεὶ τν 4}1} ἐμεγ νος ἢ νοεῖς ραϊμογεά ἀρ ϑε 
ἴο βυδάιϊε Ὠΐπι γγεγα ϑοῦε δίγδλία, δπά 
γεῖ ἀυγϑῖ ἤρῃϊ, 

9 Δηά, ἴο, 485 ἢς αν (ἢς νἱοίδεῃος 
οὗ τ πα τυάς παῖ σλπγε, ἢα πο ΠΟΥ 
1ποά υρ ἢΐϊ8 παπᾶ, ποῦ Πα] βυγοζγά, ΠΟσ 
ΔΏΥ ἰπϑίγυπιθης ΟὗὨ ὙΧΑΓ : 

Ιο Βυζ ΟΠΪΥ 1 880.) πὶ ἢδ 8εηΐ 
οικ οὗ ἷβ8 τιουκἢ 48 1 πδὰ ὕδεη ἃ 

Δηά 414, 
14 Του Πλβὶ βϑῃονγεά τῦΥ β8εγνδης 

(Π686 ψνοπάειβ ἔτοπὶ (6 Ὀερίπηΐηρ, 
ἃ Π4 Παϑβὲ σουπίεά π16 ἡχόγίῃγ τΠδξ ἴμοιὶ 
8πουάοϑι Γασαῖνα ΓΩΥ͂ ργάγοῦ: 

Ις [67 πιὲ πο γεῖ τῆς ἰηΐοι- 
Ργεϊδίίοη οἵ [ἢ}8 ἀγεδῃλ. 

16 Εοτγ 85 1 ςοηςεῖνε ἰἱῃ πιὶπα πη άογ- 

βοϊῃοίίηρ, δἰ παν. ΤῊΘ σοδάϊΐηρ ἴη [ἢ τηδυρίη, 
εἴνθη ἔτομι [υηΐυ5, ἰηνογῖβ [86 ὈΓΌΡΟΥ Ογάον 
οὗ [86 ψογάβ: "ἃ νἱηὰ ἴῃ ἴ86 ᾿Κοη6858 οὗ ἃ 
ΤΩΔΠ,᾽ Ὑεπ . ... ἐπ οἰρέ ωάίιοσι δοριίμει, 8 
ἴϊ 15 ἰπ [86 ϑγτίδο. ΕῸΡ ἴδ6 υἱβίοῃ, Ἷοπιρ. 
δι. υἱὶ. 2. 

8. «υαχεά “ἐγοηρ. 1,αῖ, εοπυαίφετεδαξ; Ὀαΐ 
45 ἴα δεοϑοῖ Μϑ85. τοδά, υϑὲ αἴεσ, πνωδίδιως, 
“ ε]ουά5," ἰηΞιοδὰ οὗὨἨ »ἰϊ[έδιια, “ ἰχουδαηά8,᾽ 1 
8 ΡτοῦΔὈ]ς 1μαὲ εορυοίαδαϊ, “48 ἢγίην, 15 
[δε τῖρδξ τεδάϊηρσ. Οοιῃρ. [ Δ4η. Υἱῖ. 13. 

4. α: ἐδὲε εαγίδ ζαἰ ει 2.1] 1.1, «εἰσ φιίετοὶ! 
ἐεγγα. Βαυῖ 1δουρῇ ἴδα Μ558. δρτδθ ἴἢ 
{π|5, ἴ6 τοδλάϊηρ οὔ (86 ΟΥἸΘηΪΔ] γεγβίοηβ 
Ροϊηΐβ ἴο φωετεὶξ εεγα 885 ἴδε τσῃξ ἰοχῖ, 80 
[86 Αγαδῦὶς, ἰὴ Εν 8 τοηάεσίηρ: “πὰ 68 
Βοἢπλο]Ζοῃ αἶα 8εῖηθ ϑπηηθ Βόσγίεη, Μῖ6. 
νδοδα ψεῆη 65 δον 811. Ηδξηςθ, ἴοο, 
Η Ἰροηξο 45 οοη]εοΐυγο 18 4 ργορΔ]6 οὔΘ, δαῖ 
ἔοσ ἐτάκησαν ἴμε 1.4ἴίη ἰγΔηβὶδῖον ἰοοῖκ ἐκά- 
σαν 48 ἴπε οτἹρίηδὶ, δηά 50 σγεπάεγεα 1 
αγάεεεεδαπί, “ Ὀυστοα," ἱποϊεδά οὗ “ πιοϊοὰ," 

8. σταυε4] Οἵ “ Βενπι:" δη, ἰ!. 45. 

9. ἐκείγισποπὶ οὗ «υαν.} 1.4ἴ, σας δε οοσιηι. 
50 σάσα γπογίλε ἴῃ 8. Υἱ!, 14. 

11. Σ «ευὐα:ς αὐ'αἰά. Μυὶς. εχέρπ. Βυῖ ἴὰς 
θεοὶ Μ59, μανῈὲ εχ" δὲ τε ἐξέστην, 1 ΜῶΔ8. 
δϑϊοηϊοά, ΑΠῈΓ ῥυδυΐς 5. δἀἰἀ5 εἰπεγὶξ. 

18. »ε͵οῦ 2600]. ΤῊΪβ ἰ6 ἠοῖ δὴ δἀδαιιδῖἊε 
τοηἀοτίης οὗ σμὐμ δογείογε πιμογιῶγι, “' ἴλ 063 
οὗ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΟΡΪς,᾽ γεςϑ] της ἴδε υρίυγτηεά οουη- 
τοηδηο65 οὗ (ῃς [Βγοην. 
Ο ἐδερε ἐδαὶ «ὐεγε οἤεγεά.) ὍΤδ πιδγρίη] 

τολάϊηρ ἰοοῖκβ ρ]διυβίθ]ε ; θυΐ Ομυτίοη στρ] 
ΠΟΣΊΡΑΓ 8 134. ᾿ἶχνὶ. 2ο, “ ΠΟΥ 5841} Ὀσπηρ αἷ 
γουὺγ Ὀγεΐδγοη ἴοσ δὴ οἴεσγιηρ υπίο ἴδε 1 ογά.» 
ἐξ «υας 1 «ἰε.1 ἴῃ ρΐδεθ οὗ «ργοίαυΐ, 

16 Ὀεβῖ Μ55. πᾶνε 990, 50 (μδὲ {86 γοηάοσίην 
5βουϊὰ ὈργοῦΔὈΪΥ Ὀ6: “ δῃά [ὨΓου ἢ ρτοδῖ θαυ 
1 αὐνακοὰ." ΟΡ. χὶϊ. 3. ὶ 

16-20. ΤΙ 86η96 οὗ [Π͵]8 ραβθάρα 18 τησοῇ 
οὐδβουγοὰ ἰη [86 ΑΟὟ. Κολαΐηρ ἐγωπὶ (ἢ Α.) 
ἴοτ ἐγαπὲ, ἴῃ ὦ. 179 δηα ᾿εανίης οὐ ἴα τννογά 
“ ΒΘ Βα ἢ ἴῃ ν᾿. 16, ννἰςἢ 5ρ0118 [Π6 ΔηἘΠ6815, 
ἯῈ ΠΙΔΥ͂ ΓΟ ῈΓ ΜΔ ΓΟ]]ον8 : “ Εὸγ (δε δμδῖ 
τὸ οί ἰοεδ νν ἢ} θὲ ἴῃ Πολυίηθ85, υηδογβίδηα-. 
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βίλπάϊηρ, ψγοα ὑπο 1π6πὶ τῃδΐ 58}8]} 
Ὀε εξ ἴῃ ἔποβε ἀδγβ8} πᾶ τιυςῇ 
ΙΏΟΓΕ ψγοθ υπΐο {π6ηὶλ (παῖ ἃτῈ ποῖ 
Ἰεῖ θεμπά ! 

᾿ Χ Ἐογ {πεγ (δῖ ψψεγα ποῖ ἰεῖ 
Ὕε͵ ἰῃ Πεανίηθ88. 

18 Νον υπάειβίαπά 1 τς τῆϊηρβ 
ταὶ γε ἰδλίά ὡρ ἰπ τῃ6 ἰφιίοεγ ἀδυ8. 
ν ἢ 5}}811 ἤάρρεη υπῖο ἴΠαπη, δηά τὸ 
ἴδοβς {παῖ ὅγε ἰεῆς θθϊηά. 

190 Ῥπειείογε ἅΓῈ {ΠΕΥ σός ᾿ἰπίο 
στεδῖ ρεγὶ]β δηά ΠΙΔΩΥ͂ ΠΕ σαβ811168, πΚῈ 
458 ἴῃεϑε ἀγεδιῃβ ἀθοῖίδλγα. 

20 Ὗξει [8 ᾿ξ εδδϑίθγ ἔογ Ὠἷπὶ (δὲ 18 
ἴῃ ἀδῆρεσ ἴο οοπια ἱπίο ᾿[Π6βε {ΠῚ ΠρΒ, 
1ΠῃΔΠη ἴο ρΡᾶ88 ἈΥΥΔΥ 48 ἃ οἷοι οιἝ οὗ 
τε ννοῦ]ά, δηά ποῖ ἴο 8ες [ἢ6 τῆϊηρβ 
(πδλὲ Πάρρεη ἱπ τς ἰαϑὲ ἄλυβ8' Δηά 
᾿ς δηβυγεγεά υπἴο πιε. πὰ αἱά, 

21 ες ἱπιεγρτγειδιίοη οὗ {Π6 νἱβίοῃ 
804} 1 8μενν ἴπεε, ἀπά 1 ψ1}}} ορεη 
ἀπο {Π66 τς τηίηρ τ τῆου ιδϑί 
Γεαυΐγεά, 

22 ΝΠεγθοδβ ποι ᾿αϑὲ ϑροόοκεη οἵ 
τ 6πὶ (Πδῖ τὲ ἰεῖς θεῃϊηά, [18 15 τῇς 
ἱπιεγργεϊδιου : 

23 Ηε τδδῖ 58}14}} εηάυτε {6 ῥε11] 
ἴῃ τῆλε τἰπις πδίῃ Κερί ἢ πιβο][: τῷ 
(μας Ὀὲ [2]|εἢ ἱπίο ἀδηῆρεῦ ἅΓα πρὶ 
88 Ὦλνε ΨΟΥΚΒ, δηπα [Δ τονγαγά τὴς 
ΑἸ Ρ ἢ ιγ. 

24. πον (15 {πεγεΐοσγε, τ[ἢδὲ {Π 6 Υ 
ν ἢ θὲ ες ΕΠ πα ἀγα πιογα Ὀ]εββϑεά 
ἴλδη {πεν τπδῖ ΡῈ ἀθδά. 

ἃς ἼΠ18 185 [Π6 πηοδληΐηρ οὗ τῃ6 

ἱηρ ψνμδὲ [Ὠΐηρθ δγὲὸ ἰδϊἀ ὉΡ ἴῃ ἴδε 1.ϑὲ ἀδΥ58, 
δηᾶ ([μ4ἴ) ΠΟΥ Ὑ}111 ποῖ τηθεῖ 1 ἴῃ οπὶ; Ὀυῖ 
06 4130 ἴο [ποτὶ [δῖ δγὲ ἰεῖζ, οἡ [Π15 δοοουηῖ, 
(δαί (11. ἔοτ) ΠΗ Ὑ}11 δεα στεδΐῖ Ῥεγ}]β δηᾶ 
ΓΩΔΏΥ δίγαι8, 45 [ἢ686 ἀγθδπὶβ ὧο σῆενν. Ὑεῖ 
8 ἴ ἃ ΠαρΡρίεσ (Ὠΐηρ ἴο τη [Π6 σίϑὶς οὗ οςομηΐης 
ἴο ἴμεϑε {πὴ ρ5 1ῃδὴ ἴο Ρᾶ85 ΑΥΤΑΥ 85 ἃ οἰοιιὰ,; 
ἕο. Ἐογ ,αοϊϊμ, "' 3ῃ. δαϑίοσ της," ἴῃ Ὁ. 20, 
Η]ρεηίε! ἃ ςοη]οοϊυγοῦδ γε ει, “ἃ ΒΔΡΡΙΘΟΓ 
ταΐηρ,, 85 ἀδουε, ὙὩ1ςο ἢ 5.118 186 ϑεῆϑε ὑείζεσ, 
ΔηΔ 18 ΞΒυρΡογίεα ὈΥ͂ [Π6 γουβί 5. 

28. Το 56ῆϑε οὐἁ [815 γεοῦϑε δ͵]5ο 18 ἰοβί ἴῃ 
[δε Α. Ὗ., ΡΑΣΕΥ ἔοι ἃ σσοηρ Ρυποίυδίίοη 
οὗ {πὸ 1Δῦη. Ἀσδηάοῦ: “δ [παῖ ὈΠηροίὴ 
186 ῬΟΙ] ρου (Ποπὶ ἰη [Πδὲ τηθ, τν}}] Εἰτη 56} 
ευλτὰ δυςὴ 45 μᾶνὸ 12]1|Θη ἰηΐο ΡῈ] : (μ656 δσὰ 
{πεν [πα ᾶνς ψογκ8 δηὰ ἴδ τονναγάβ (ἢ 6 
τουδὶ ΜΙΡΠγ." Εοσ (δὲ συγ οὗ [δε Νυϊξαῖο, 
8. 25 αφύήετγεί. 

1. ΒΒΏΒ.ΑΘ. ΧΙ. [ν. 17--33. 

νἰϑίου :  εγεδβ που βανγεϑὲ ἃ πιλῃ 
Πομηρ ὉΡ ἤἴοπὶ τπδ τηϊάϑε οὗ (ἢς 
868: 

26 Τῆς β84πῈ 18 ἢεὲ ψβοη Οοὐ 
τῆς ΗἸἰρμδβε μαίἢ Κορὲ ἃ ργεδέ βεᾶβϑοῃ. 
νοῦ ὉΥ Πῖ8 οὐγῇ 561} 5}}4]} ἀδ]ϊνοῦ 
ἢϊβ5 ογεδίυγε : δηά ἢδ 5}4}} ογάεσ (ἢςηὶ 
(Πδὲ δζε ἰεῖς δε πά. 

27 Αηά ψῇεγεαβ ἴῆοιι βανγεβί, [Πδὶ 
ουξ οὗ [18 πιουτῇ ἋΠδτὰ οδηα 45 8 
δ]λβὲ οἵ ὶπά, δηά ἢγα., δῃά βἴογῃη : 

28 Απά (παῖ ἢς πε] 4 πε ἢ εγ βυγογά, 
ΠΟΙ ΔΩΥ ἱπδίγιπθηῖϊ οὗ νγᾶγ, Ὀυϊ τῆ δῖ 
{86 τυδῆϊηρ, ἰπ οὗἩ ᾿ἶπι ἀεβίγογοά τς 
γγ ο]6 ταυἱαξυάς (ἢδῖ σλπλς ἴο βυράιϊς 
ἢϊπ ; τ}}18 15 τ 6. ἱπτεγργείδιίοῃ : 

29 Βεβιοϊά, (6 ἀδν8 σομε, σγβεῃ 
(ῃς ποδὶ ΗΙΡΗ Μ}|1 Ὀερίη τὸ ἀεϊϊνες 
τῆ :πὶ (Πδὲ ἅτα προη τῆς ελγῇ. 

20 Απμά ἢε 54}} σοπιὶς ἴο τῆς 
Δϑιοη ἰβησηθης οὗ τπεπὶ {πᾶς ἀνχε}} οὐ 
τῃς ελγῆ. 

21 Απά οπς 884]1} υπάογίακε ἴο 
ἤρῆϊ δρδίηβε ἀποίμεσ, ομβ οἱ δραίηβί 
ΔηοΐΠοτ, ὁπ ρῥἷδλος δραίηϑε Δποῖπεγ, 
406 ΡΕΟρΡΪς ἀρδίηϑε δηοῖῃογ, Δπἃ οτς Ὁ ΜΜΕΕῚ 
ΤΟΔΪτ Δρλίηϑὲ ΔποῖΠοΓ. 

422 Απά τῇς εἶπα 5Π4}} Ὀεὲ ψἤεη 
(Π686 (Πίηρβ 584]} σοπλα ἴο ρ458, ἀπά 
[ἢ δ'ρῃ8 841] ἤάρρεη ψῃϊςἢ 1 5πενσεὰ 
ἴΠε6 δεῖ τε δηὰ τΠ6ῃ 51|2]1 τὰ ὅϑοη 
Ὀε ἀεοϊαγεά, σσῆοπὶ ἴποιι βανγεθῖ 28 ἃ 
ΤΔη ΔϑΟΘΠαΐηρ,. 

22 Απμά ψῃδη 411} {86 ρεορὶς ΠΟΑΓ 
ἢϊ8 νοῖσε, ΘΥΘΥΥ͂ πᾶ 5|8}} ἴῃ {εὶς 

45. 266 »εαεὶ οΥἹ 1δεὲ “.«4(.1 Ὅς [,δΑἴ. δε 
εογάδ ἡπῶγν, “ ἴοσα {86 δΒοατέ οὗ ἴδ 568, 
Ῥοϊηΐβ ἴο ἐκ τῆς καρδίας ἰῃ [6 Οτεεῖὶκ ; δῇ ἐχ- 
Ρτγεβδίοῃ ουπά ἰη Μαῖΐζ, χίϊ. 40, “ [Π6 μεασί οὗ 
[6 φαγί. 80 ἰη ἱν. 7 δῦογυο. 

28. τπιυδίης ἐπ.}] Οὖτ᾽ “ οῃβεί.ἢ 

80. “κά δὲὲ «δα! εο;»νε.}1] Ἐαῖμονῦ, “ Απὰ 
δϑιοη ϑητηδηΐ 584}}] σοσηθ :᾿ [86 γϑσβίοῃβ ροϊηϊ- 
ἴῃς ἴο ἐχοζσ ηπισπέϊς, Ὡοῖ ἐπὶ ἐχούσσμ, 85 ἴῃ 6 
(τὸ σοδαϊησ. ΤΏ ρἤγαθο ἐπ ὀχοεσσι ΠῊΠ 1: 
δ45 οσουττοά Ὀεΐοτο, ἴῃ τ. 33, ΠΘσο ἴἴ 15 σθῃ- 
ἀεογεά ““ βοσὲ ἰγου θὰ ἰη πη. 

82. “454 ἐδε τέρῃς, ὦ Ἐλλίδον, " Απά ἰξ 
514}} ΡῈ, ψεῦ (Πε8εὲ {ΠῚ ηγ}8 58}4}} σοχὴς ἴο 
ΡΑ388 . . . ἴδοη 58|4}} ΤΥ ὅοη,᾽ ἄο. ῬὍΤδς 
δΔροάοϑβὶβ Ὀερίηβ τ πο η 584]1, [ἢ6 εἰ οὗ 
(ὃς 1, Δἴ ΤΏΘΓΟΙΥ ΣΟΡΓ ΒΟ: ηρ ἃ καὶ [ΕΙΏΡΟΙΩΙ, 
85 οἴῃ ἴῃ [88 ὈοΟΪκ. 



ν. 34---.45.] 

οσγῃ ἰδπά ἰεᾶνα ἴπ6 δια ΠΕ Πᾶνα 
ΟΠ6 Δρδιηϑῖ ΔῃοΐῃοΓ. 

234. Απὰ δὴ ἱππιυμπλεγδθ]α τυ ]εξυἀς 
8.41} ὈῈ6 ρφδίῃμεοιθα τορεῖμοῦ, 48 τδου 
βᾶνγεϑὲ {Πα}, Πρ ἴο σοπηθ. ἀπά ἴο 
ονδοοιης ἢϊηι ὉΥ͂ Πρῃτίπρ. 

45 Βυῖ Πα 81|8}1 βἰδηά ὑροῃ (ἢς 
ἴορ οὔ {πε πιουηΐ δίοῃ. 

26 Απά δίοη 514]}} σοπιθ, δηὰ 53}8]] 
06 5ῃδυνθά ἴο ἃ11 πχεη, δείπρ ργεραγεά 
δηά δυ!ἀεαἀ, Κα 45 ἕπου βανγεβὲ τη 6 
Ἀ}]1 στάνθη τοι Πδη63. 

27 Αῃά {18 ΤΥ δο 514]] σεδιΐζα 
1ῃς νἱοκεά ᾿ηνεη τ! οη8 οὔ [Ποβ6 παῖ οΒ, 
νΥΒΙ ἢ ἔογ {πεῖν τχίοκεὰ 118 ἀγα ἔ8]]1 πη 
ἰηῖο (ἢς τοπιροϑῖ; 

428 Απά 5814] ἰὰν δείογτε (ἤδθὰ 
ἘΠ ΕἸΓ 6ν}} (Βουρἢτ8, δηά τῆς τογπιθηῖβ 
ὙνΠαγαν ἢ ἘΠΕΥ 5.41} Ὀερίῃ το θ6 ἴογ- 
τηθηϊεά, ννῆϊςἢ ἀγὰ 1ἰἰκο υηΐο ἃ ἤδη : 
Δηα Πα 5}|41]] ἀεβίγου ἤθη υἱτῆους 14- 
θουγ ὃγ [Πα ἰδνν τυ] ἢ 8 Κα απο ἤτε. 

29 Αμάὰ ψῃογθδβ ἴποιι βανγεϑὲ τῃδῖ 
6 ραῖμογοα Δποῖμεῦ ρθᾶοθδῦ]α ται |-- 
τυάς υπίο ἢΐπι ; 

84. ουἱ][ἐηρ.] 16. “βίη, ΟΥ̓́Ρυγ- 
Ροϑίῃρ." (ὐομρδζε υ. 5 ἅῦονσ. 

85. 8:05.1 Οομορ. Ἐδν. χὶν. :. ΗἩΠροηξεϊὰ 
αυοῖε5 [86 ’ Ογδου] 510γ]].᾽ 111. 663 “9.) ἀ6- 
βοσι δίηρ ἴΠ6 σοηϊεάοτδίου οὗ ἴ86 Κιηρβ οὗ [86 
οδσῖὶ δραϊηβί [δ Τεταρὶε οὗ Οοά: ᾿Αλλὰ πάλιν 
βασιλῆες κιτιλ, 

86. δείπρ ῥγεβαγεά.} Οτηϊὶ “ Βείηγ.ἢ 
87. ὡηευεπίίοη,.} ὉΤΆἈ815 τογὰ 15 ἀμ ἴο {86 

γυϊγαῖς τοδάϊηρ αὐῤευεπεγισι, ἴον ΜΒ] οἢ [ἢ 6 
δθεϑὲ Μ55. βανὸ χσάνεπεγισιί. Οάεγϑίδησίηρ, 
ν νδη ἀεν Ν]15, δογωρε ἴο τεῖδσ ἴο ψεμέξι 
(ἴδε σεηάον θεΐηρ ἀπ ἴο ἴδ ἱπἤπιοποθ οὗ (6 
Οτεεκ, 45 ἀδουο, χὶ. 4), γα ΣΩΔΥ σοηοῦ: “ Βυῖ 
ΤΑΥ͂ ϑοὴ 3584}1 Εἰ πη56} οοηνῖςξ {86 παίοῃϑ Πα 
αν ἄγανσῃ ηἰρῃ οἵ {86 ῖν νυν] οκοάηοββϑεβ, ευθῃ 
(μοβθ ἴῃδὲ βασο δρργοδοβοὰ ἴδ6 τοπιροϑῖ, δῃὰ 
5[8}} υρῦταϊά [ποτὰ ἕδοθ ἴο ἴδοθ ἢ} {Βεῖν 6ν}} 
ἀενίοοβ δηὰ ἴῃς [οστηθηΐβ Πόσον," ὅζς. 

38. ἦν ἐδὲ ἴαευ.] ἴῃ Ὁ. το [ἢ ἀεδίγογίηρ 
δῦοηΐ τνὰᾶβ ἴῃ ““ ὈΪαδὲ οὗ ἔἤσς,7 δηά [Πογο νγᾶβ 
ΠΟ τῃδηϊίοη οὗὨ 8Δ0γ “Ἶανν." ΕΗδπος ἴξ ἰ8 Ροϑ- 
8106 [δι ᾿ἰηϑἰοδά οἵ διὰ τὸν νόμον ΞΞ }ε ἰορεηε, 
86 ΟΥ̓ΣΙΠΑΙ ΓΙΔΔΥ μάνα Ὀδοη διὰ τὸ ἄνομον ΞΞ 
ἐγουρη, οὐ οὐνὴρ ἴο, {δεῖν ἰδνν] ββη 655. 
ΤΟ Αταῦὶς βοιμεννῃδὶ ἕδνουσβ [δ18: “ ἀυσοΣ 
ἴδγτε δύηάεη.ἢ 

40. ἐδὲ ἐεῃ ἰγίδε:.ἢ ϑ8ὅεῈ 2 Κίηρβ χυϊ!. 3. 
ὝΒοΓΙΟ 5 ἃ οσυσίουβ νατίαἰίοι διηοης [ἢ δυῖδο- 

11. ΕΒΏΒ.ΑΒ. ΧΗ. 

40 ἼΓΠοβε αὔὰ {πε ἔξεη {{|068, τυ ἢ! ἢ 
ὙΕΙΘ ΟΔΙΓΙΘἀ ΑΥΤΑΥ͂ ΡΓβοΠο 8 οι οὗ 
{Πεῖγ οὐνη ἰαπά ἴῃ ἴῃ τἰπι6 οὗ Οϑεᾶ 
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τε Κίηρ, νγοπὶ ὅ δαϊπηδηδϑαγ τς Κίπρ᾽ ὁ 5 Κίοε: 
οὗ Αϑϑγγίδ ἰεἀ Ἄνγαυ σρῖϊνε, ἀπά ἢθ ἢ 
σΑγγ ἃ τπδῖλ ονεῦ [Π6 νγδίεβ. δηὰ 80 
ςᾶπηα {ΠΕΥ ἱπίο δηοίμεγ Ἰδηά. 

41 Βυὲ {πε} τοοκ τΠΪ8 Τσομηϑεῖ 
Δπλοηρ; {Παηηβοῖνοβ, πὲ (ΠΥ ψουά 
Ιεανες τῆς πε τυάς οὗ [6 ἢεδίδεη, 
ΔΠΑ ρῸ ἔοτἢ ἱπίο 4 βιγΠοσ σΟΙΠΙΓΥ, 
ΜΠ οΓΟ Πονογ πδη Κη ἀννεῖε, 

42 ἼΤπαῖ {ποὺ πιρῃς τἤθγα ἵκθαρ 
{Π61Γ βἰδζια8, ΨΕΙΟΙ (ΠΟΥ πονοῦ Κορι 
ἴῃ τΠεὶγ οὐσῃ ἰδηά. 

43 Απά {πεν δηϊεγεά ἰηίο ΕἸ ρἢγα- 
ἴε58 ΌὉΥ [Π6 ΠΆΓΟΥ ρϑβϑϑᾶρθϑ οἵ [δε 
ΤΙΝ ΕΓ. 

44. ἕογ (ἢ6 πιοβὲ ΗἸΡΕ τἤδη 8μενσεά 
ϑρη8 ἔογ 1ἢ6π|, Δηά Πιοϊά 511} τῆς “ Ἐχοά. 14. 
βοοά, {1}} (ΠΕΥ τγεγα ραββεά ονετῦ. 

νν238 ἃ ριοδί ὙΔΥ͂ ἴο ΡῸ, ΠΑΠΊΕΪΥ, οὗ ἃ 
ΘΑΓ πὰ ἃ ἢδ]ξ: δηά τῃ6 84π16 γερίοῃ ᾿ὦ: 

195 οδ]δοά "Αὐβαγοιῃ. 

τ68 ἃ5 ἴο {Π6 ΡΟ ΠΟΙΘ ρίνοη, [Ἃἢ (ἢ 6 
ΑΕδιΒ. 18 15 "' ηἴηθ : ἰὴ [6 Αγδῦϊο, “' ηἶπα δῃά ἃ 
μ4}Ἐ. Ι͂ῃ Μ5. Α. ἰξ 15 “υἷι, στ ἀξοερ 
νυτιτίδη ΟΥ̓ΟΣ 1 {ΠΡ Ρ.33). ὙΈδ οπιϊβϑίοῃ 
οὗ οὔὰ ἔτοτμῃ ἴδ6 ἴθῃ ΙΠΔΥ δὲ ἄυς ἴο [6 
Δὔβοηςο οὗ Ὠδη ἰπ {86 [15 σίνθη ἴῃ ΒΟΥ, νυἱῖ. 
5--.3ν (οη ΜΒ ῖοἢ 566 στοῦ υ55 ποῖθ). ῬΟΒΒΙΟΙΥ 
430 [86 ΡΘΟου ΑΓ τοί] οὗ πἷης δηᾷ ἃ δ] τὴλ 
Ό6 Ἄοοπῃηροϊοά ψ (8 [δ οπγϑϑίοη οὗ δε ἢ4]- 
τῆδε οὗ Ερμγαῖπι ἔγοτη (ῃ6 8δλπι6 ἰ1Ξῖ ; [86 
ὨυμθοΥ ἔννεῖνε θεῖηρς ἴμεγα τηδάθ ὕρ ὈΥ̓ [ἂς 
ἰπο]υδίοη οὗὨ [οβερῇ δηά 1,ουΐ. 

οὐ ἐδε «υαἱεγ..1 1,Αἴ. Ἰσγαπς ἥσει; ἷἴ,6. 
[86 ΕἸ ΡΒ γαίῖοθβ. 

48. παγγοαῦ ῥασεαρε:.} 1.4. σ᾿ Μετα [86 σῖτα 
25 ΠΑΙΤΟΥ͂Σ, ΟΥἨ ΣΟΙ ΘΔ51Υ ζογ 2016. 

44. ῥεϊά “11 δε Ξοο4.} Ἰ.αἴ. εἰσρεῖ Ὅεπας 
,“Μιωρίπὶς, "' σἰαγοά [86 βρυίηρβ οὗ (Ὧ6 τίνοσ," 25 
ἷῃ Ὁ. 47. ΟΟΙΏΡ. 38. ΧΙ. 15,16. ΤΠ νυτῖϊοῦ 5 
αἰπὶ 8 ἴο 5816» (δὲ Οοάὐ 511} ἰηϊεγροϑεά οἡ 
Ὀε 418 οὗ Η5 ρεορὶο, 88 ἴῃ [86 ἀδγϑβ οἵ Νίοβεβ 
δηά [οϑβμιᾶ. 

45. “γ:αγεῖδ.1 Υ ΟἸΚπιᾶν εῖνεϑ ναγουβ 8ι|Ρ- 
Ροβεὰ 1ἀεπεἰβοβίοηβ οὗ [15 γορίοη ; θυΐ ἴπογ 
οδῃ ὃ6 [π| ἀουδὲ [αἴ τ. 50 Β1]16 Γ 92 ΘΟ 55 7 
18 τί με ἴῃ τακίηρ [ἃ ἴο Ὀ6 5 ΠΡΙΥ [6 Η εῦγενν 
ἔογ “ οἴπον ἰδπά," δηβννεγίηρς ἴο [86 2εγγαηε 
αἰανι οὗ ὦ. 40, δῃά 50 οσουττίηρ ἴῃ Πουΐ, 
Χχῖχ. 7. 866 ΒΟΏΒΙΥ, Ρ. 23 2. [|οϑερδυ8 

ΩΣ. 

708. 3. 15, 
45 Ἐοὸγ πγουρῃ τμδῖ σουπεΥ ἔδετε 16: 

“».» 
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46 ΤὝΓΒβεη ἄννεϊέ ἘΠαῈῪ τΠθγα ἀπτ|]} 

τῆς Ιαζίε εἰπηα ; ἃη4 πον ἢ θη: ΠΟῪ 
8114}} Ὀερίπ ἴο σοπηα, 

470. τε Ηἰρμεβὲ 58|8}} ἴα τῆς 
ϑΡΓΙΠρΒ οὗ {πε βἴγεδηι δραίη, [ἢδί {ΠῈῪ 
ΙΏΔΥ φΡῸ {πτουρῇ : {πεγείοσε βανγεβῖ 
τοι πε. πα] τυ 46 νυ] ἢ ροᾶςα. 

48 Βυῖ τποβε τπμαῖ Ὀς ἰεῖξ Ὀεμὶ πὰ 
οὗ ΠΥ Ρεβορὶβ ἂὔα {πῸῪ τμδὲ ἂγα ἔουπά 
ὙΠ ίῃ ΠΥ Ὀογάογϑ. 

49 Νον ἤδη πα ἀδβίγογει τῆς 
ταυϊθκιάς οὗ τὲ παδίίοπβ (Πλὶ ἅτε 
σαιπεγεά τορεῖμοῖ, ἢ6 588}} ἀείεηα ἢ] 
Ρεορὶς παῖ γειηδίῃ. 

50 Απά τμεη 5181} μα 8ηδνν τῃεπὶ 
δτεὰϊ ννοπάεῖβ. 

ξι ἼΠεη 84ἰ4 1, Ο [ιοτὰ {δεῖ 
Ὀελγεβδῖ συϊς, 58ῃενν πὲ {Π|5: ἮΝΊΠεγε- 
ἔοτε ἴανα 1 βδεϑὴ [ἢ6 πγδῃ φοῃληρ Ὁρ. 
ἔτοτα ἴῃς τάξι οὔ (ἢ βολὴ 

52: Δπά ἢε 5αἰά υπίο πιθ. [κα 5. 
(του ςδηβῖ πεϊῖῃοσγ βοαῖς οὐ ποῦ ποῦν 
(δες τυϊηρ8 τΠδλῖ δα ἴῃ τῆς ἄδερ οὗ (ἢς 
868 : ΟΥ̓́Θ 80 ΟΔΠ ΠΟ: ΠΊΔΠ προη δαγίῃ. 
866 ΠΥ ὅοη, ΟΥ 9Ἃ1Πο056 ἴπδὲ δὲ ψ1ἢ 
πίτα, θὰ ἴῃ τς ἀδΥ εἰπα. 

53 ΤΠὶβ ἰ8 ἴῃς ἱητεγργεϊδειοη οὗ 
[86 ἀγεᾶπὶ νος ἔποὺ βανζεϑῖ, δηά 
 Βογε δ του ΟΠΪΥ ἀγὲ Παγα Πρῃςθηθά. 

54. Ἐὸγ ἴδοι τφὴ ἔογυβακδεη {Π|η6 
Ο ΟΥ̓́Π ὙΑΥ͂, Δπὰ Δρρίδἀ τὴγ ἀϊ]Πρεηςα 

ὉΠῖῸ ΠΥ Ἶᾶν,, ἀπά ϑοιρῆς [ἴ. 

1. ΕΚ ΑΘ. Χ]ΙΠΠ.. ΧΙΝ. 

ξδς ΤΥ [6 Ἰιδϑῖ τοι ογάεγεά ἴῃ 
νγ δα οπὶ, Δη4 Παϑῖ. οδ]6ἀ υηάεγβίδπάϊηρ; 
ΤΥ πιοῖῃεγ. 

56 Απά δεγεΐογε μανὲ 1 εῃονθά 
πες (6 {τδαϑιιγεβ οὐ τῆς ΗΙρΒεβι: 
αἴζεγ οἴδεῦ τἤγες ἀδγβ8 1 ν}}}} βρεακ 
ΟΙΠΟΓ ΤΠΐπρ8 υπίο ἴπες, πὰ ἀξοϊδγε 
απο ἴῃθ6 πλρ Ὑ δηά σοπάτζοιιβ 
(ϊηρϑ. 

57 ὙΠεη σψεπὶ 1 ἔτ ἰπῖο τῆ6 
Ἤε] 4, οἰ νίηρ ργαῖϑε δηά ἔμδηκ8 ρτεδῖγ, 
πο τῆς πιοβὲ Ηρ Ὀδοδιιβε οὗ ἢ]8 
ΟΠ 6.8, Ψῃϊοἢ ἢς ἀϊά ἴῃ τἰπλδ : 

58 Αμπά δεοδυβε ἢς ρονεγπείῃ ἴῃς 
βΆγ6, Δη4 ϑβιςἢ [Πΐηρβ 848 [4]1] ἴῃ τοῖν 
86 480η8 : Δπα τ(ἢοτο 1 841 [ἢγες ἀλγ8. 

[ν. 46---2. 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΚ ΧΙΝ. 

Ι 4 στυοἱξό ομέ οὗ α διιολ᾽ εαὐζίλ Ἐτάγας, τὸ ακᾶ 
ζείϊοίλ λένε ἐλαΐ 1λε τυογία τυαχοίά οἷά, 22 
,ἴἶε ἐφεέγείλ, δεεαμδε ἐδε ἦατὸ τας διωγηἶ, 20 

᾿, φυγέΐς αἷΐ ἀραΐ;, 24. σκαὶ ἐς δία τ ρεί σιοΐ 
τὐγδι. 39 412 ακπαᾶ ἦεν αγὸ πίζαί τυ 
τ.4127. “ἰαηαἶνρρ: 45 δέ λέ ἐς εὐαγρεά "οί “9 
φωῤῥέτά αἱ ἐδας ἐξ τυρέξέονι. 

Λ ΝὨ ἰξ ςαπης ἴο ρ8885 ὑροὴ τῆς 
{Π|γὰ ἀδγ, 1 818 υπάθσ δὴ οὐκ, 

Δηά.- ΒΕ Πο]4, {Πεγα σάπια ἃ νοϊςβ ουΐ 
οὗ ἃ ὈῬυ5ὴ ονεῦ δρδίηβί π|6, δηά ϑ4ϊά, 
Ἐβάγαϑ, Ἐβάγα.. 

2 Δμά 1 14, Ηεστγε πὶ 1, Γ,οτά. 
Απά 1 ιοοά ὑἃρ ὑροη ΠΙΥ ἔδεί. 

( Απϊ: χί. 5, ὃ. 2) θαϊενθὰ ἴῃ [86 εχίβίθηςε οὗ 
ἃ ἰληὰ οδ]]οὰ Ατὐβαγεῖῃ, ἤογα πυμθογβ οὗ δ 5 
σουπίσγιμεῃ 81}}} ἄννεῖς Ρεγοηά 186 ΕῸΡΗταῖο5. 
866 ἴδε ατί. ΟΑΡΤΙΝΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤΗΕ [ΕὙΒ ἴῃ [Π6 
«Ὁϊ]ϊςῖ. οὗ ἴῃς ΒιΌ]ς,᾽ Ρ. 277 ὁ. 

4ΑἼ. 12 νι άε.ἢ Αἴτον (815, ἰὴ [6 1, χη, 
(ὃς θοβὲ Μ55. δανα οοὐοείαρι, “' ξαϊμογεὰ ἴο- 
᾿βεῖμογ. ΟΟΙΏΡ. υ. 39. 

48. ΤΉΘ σοηϑίγυςοη δοόγὲ ͵ἰ8 βοηἷεμδῖ 
'ἀουδι]. ΗἸἸζεοη εΙά, οἡ [δ 6 δυϊποτγγ οὗ [86 
ϑυγίας, ἰηβογίβ “' 5}2}} Ὀς βανϑά," 50 (ῃδλί ἴῃς 
γεγο ψου]Ἱὰ συη: κγεα, {ΠΕΥ αἷἰδο (μδΐ δε 
Ἰεῆ, ἄζο., 5.181} 6 δανεὰ, Ὄὐύθὴ {ΠΕΥ ἴπαΐ ἃ.Ὸ 
ἑουηά ὩΔΊ ΠΥ ΒΟΙΥ Ὀογάετ." [ἴῃ ρίδος οὗ 
ἴα Νυϊγαῖε γαεέεη, ἰἃ Μ}}}} Ὀ6 οὈβεγνεά, Η1]- 
Εευε]ά ςοη͵δοΐυΓε8 σαπείη ἴο Ὀ6 [6 τεδαϊηρ. 

δῶ. α: ἐδομ εαπο. Ὅς δεβῖ Μ55. δᾶνε 
ἐε:ΐ, Ὠοΐῖ ρῥοέξ:: κ΄ 85 ΟἿ οδηηοῖ 8661 οὔΊ ΟΓΥ 
πονν,᾿᾽ χε. Ἑμυτΐοη ΔΡΕΥ ΠΟΙ ΡΑΓ65 ΡΒ. ΙΧΧυἹ]. 

19, “ ΤῊΥ ΜΑΥ 18 ἴῃ (ῃς 568, Δη (ΠΥ ραϊδμ ἴῃ 
{Π6 γγοαξ νυδίοσβ, δηά [ΠΥ οοίβίορβϑ ἅσε ῃοῖ 

νη. : 

ὄμ' ἐπὶ δε ἀν εἰνιε.1 Βαίμοτ, “ ἰὴ [6 {π|6 
οὗ 5 ἀΔγ,; δ [86 νεγϑίοηβι “πο οὗ {Π6 
ἀδγ8 οἵ ἴῃς ϑοη οὗ πιδη 5 δὴ δχργεββϑίοῃ 
ἔουηὰ ἴῃ [{ὐὺὑκς χΥῇ, 22. 

68. ουδεγεῦγ.}1ὺ Ἐδίδεοσ, “ νϑογεΐοσς, οσ 
“ρῃ δοοουηΐ οὗ ψ ἰοἢ.᾽ ΜοΙκτηδν μου] τοδά 
{86 οἴδιιδε ἱπίοστοςίνοεϊυ, ἴδ5: “ΑΔηά  Βογο- 
ἔοτε δϑῖ ἴποιι Δοπα Ὀδθθη θη] σα τοηϑα ἴῃ (18 
ΤΒε θεβδὶ Μ958. μᾶνα ὅσες ἔοσν δὲς. ΤΉ δΏβινσος 
νου ά (δὴ 6 ρίνεη ἴῃ {86 ἕο Π]Ποννίης γοσβο. 

δ5. Οδυγίοῃ ςοιηρατος Ρχου. νἱὶ. 4, “" 88 
ὑπηΐο νυϊϑάοτῃ, Του γί ΤᾺΥ ϑἰβίου  δῃά οδ 
ὑπάεγϑίδησιίηρ [ὮῪ Κἰπϑυνοπιδη. "ὃ. 

56. 2δε εὐ υβεο ἀρ ψυϊραῖο [25 οτέοηαέ 
ἐἰδὲ τηογοσς, Ὀὰϊ ῬΥΓΟΌΔΟΙΥ [μ6 ἔσιιθ σοδάϊης ἰς 
{μα ὙμΕΓΕ:, “' Ἦδνο ἴ 5μενγοὰ ἴΠ66 ψμδῖ σεασγὰ 
ἴδοσγε 15 ψ τ ἂς ΗἸρἢοβι. 
"πο δίγ.1 Ἀδίδου, “' νεῖ γ Ὁ’ 1,21. σταυΐα. 
57. ἐπ τρι..}1 1,δλῖ, δὲ ἐοηρες; ῬΕΥΒΔΡΒ 

τηθδηΐ ἴο γοργοϑοηΐ κατὰ καιρόν, “ἴῃ 56430η. 
Ἰηεϊοδα οὗ ἐρσώη, τεηάετοα “16 54π|6,7 [Π6 
δεβὶ Μ955. δανε ἐωηρογα, “ ἴμε βε850}8.᾽ 



2 Ἐχρά. 3. 
2, ἄς. 

ν. 3--τ16.] 

4 ΤΠεη 8514 Πα ὑπο πια, “ [ἢ τῃς 
θυ5 1 ἀϊά πηδηϊ ββα! Υ γοναὶ σαγβε] 
ιπῖο Μόοβεβ, δηά εἀὦ νι ἢϊπι, 
ὙΠ ΕΏ ΠΥ ΡΘΟΡΪα βεγνθά ἴῃ Ἐργυρι: 

4 Αμπά [1 8επὶ Ηἰπι, ἀπά ἰεά τὴν 
ΡΘορΙα ουὲ οὗ Εργρί, δηά δτουρῆς 
Ὠΐπὰ ὋΡ ἴο ἴδε πιουηῖ οὗ διπδὶ, γννῇεγε 
1 με]ά Ηἰπὰ ὈΥ πλθ ἃ Ἰἰοῆρ δβᾶβοῃ, 

5 Απά το]ά πὶ ΔῊ ΨΟΠαΓΟΙΙ8 
(Ὠίηρβ, δηά βπενγοά ᾿ΐηλ {Π6 ββογεῖβ 
οἔἉ τῆς εἰπιε8, ἀπηα τῆς επά ; δηά ςοι- 
Τηληἀεἀ Πίπι, βαγηρ, 

6 ἼΓΠεβε νγογάβ 588ας βου ἀδοίαγε, 
Δηἀ {πε86 5Π4]ῖ τῆου ΠΙάε. 

Απά ποῦν [ 547 υῃΐο {Π66, 
Ἴμδῖ τοι ἰΑΥ̓ ἃρ ἴῃ ΤῊ Βεαγί 

[ῃ6 5'ρῃ8 πὶ 1 πᾶνε βῃενγεά, δηά 
τἢς ἀγεαπὶβ (δὲ ἴδοι Παϑὲ 8εεη. δηά 
(86 ἱπιογργοίδιίουβ ψΒΙοἢ τοι ἢδβῖ 
Ποιά : 

9 ἔογ ἴδοι 83|41:1 6 ἴακεηὴ ΔΥΤΑΥ 
ἔτοῃλ 41]. δηά ἔγτοῃῃ Πεηοθίογ ἴδοι 

Π[-. ΕΒΏΚ ΑΘ. ΧΙΝ. 

8Π210 ταπιδίη ψ ἢ τὰΥ 'ϑοη, ἀπά τι "ον, 
ΒΓ ἢ 45 ὃς [{κ6 πδα, ὑπ} τἢς {ἰπλ68 
δε επάεά. 

10 Εογ {πὲ νοσ]ά μαίῃ Ἰοβὲ ἢϊ5 
γουίῃ, δηά τῃς τἰηχε8 δερίη ἴο νγὰχ οἱά, 

11 Εογ τῆς νοῦ ά [85 ἀϊνΙάεἀ ἰηΐο 
ὑεῖνε ραγῖβ, δΔηά τς ἴεῃ ραγίβ οὗ ἰξ 
ΔΓ6 ΡΌΠΕ Δἰγεδάγ, δηά ἢ] οἵ ἃ τθπτῇ 
Ρατί: 

12 Απά τῃεγε γεπγδιποῖῃ (ἢδῖ γῃ] ἢ 
15 Δῖογ τῆς ΠΑ] οὗ τῆς τεητ ρδγί. 

12 Νον τΠετείοτε δεῖ τΐμε πουβα 
ἴῃ οὐάεγ, δῃά σεργονε τῆν ρβορὶς, 
ςοπιίογί βυςἢ οὗἉ [Πδπ 48 δε ἴῃ τγουῦδῖα, 
Δηα ποὺ Γεπουηςα σογγυρτίοη, 

14 [εἰ ρο ἔοπι ἴπεῸ πιογίδὶ 
1πουρῃβ, σαϑῖ ἄνα τῃ6 δυγάξηβ οὗ 
ἴδῃ, ρυῖ ΟἹ πον ἴ[ῃΠ6 τνεὰῖκ πδίυγε, 

15 Απά εἴ δϑιάς [ἢ6 τοι ρἢ 8 τῆδὲ 
ΑΓ τηοϑὲ ΠΘΑΥΥ ὑπο ἴΠ66, Δη4 ἢλϑεῖα 
ἴῃες ἴο ἔεε ἔτοπι [ἢ 686 [1Π168. 

Ι6 ἔογ ἔγεϊ ργϑδῖεσ δν}]8 (ἤδη 9 

ΓσΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙΝ. 

ἘΡΙΧΟΟΌΕ, ΟΚ ΘΕΝΕΝΤΗ ΊΒΙΟΝ 
(ΓΒ. χίν. 1-.47). 

8. »ιαπξ σεν γευεα! ] 5 ϑἰσεηριποηοὰ 
ἔοστῃ οὗὨ ἐχργεβϑϑίοῃ 18 υϑεὰ ἴο σεργεβεηΐ [Π6 
χευείαη: γευείαις “«ὧπ οὗ ἴδε [,Δὔη, ἃ 
Ηεῦτεν ἰάϊοπι οἴξη ἑουπά ἴῃ [15 ὈΟΟΚ, 

9. ἐόοις «φαΐ δὲ Ἰαξεπ ὥαευαγ ,3,ογ»ι αἰ} 
Ψυΐϊ;. γεοϊρῥίονὶς αὖ ογιμπίδις. Ιῃ ἴῃς αιυοΐδ- 
τἴοη οὗ ἴμε ραβϑαᾶσθ τηδάε ὈΥ̓ Ατηῦτοβο, " θ᾿ Ἂ 
Ὀοηο Μογί83, ο. χὶ., ἴ)6 τεδαϊῃρ 15 σό 

᾿ δονηίδιω;, ἀπ 50 ἴῃ ἴῃς σϑυϑίοηϑ. ΕΓ “στα- 
ςοἰνοά π}Ρ᾽ ἴῃ [ἢ}!15 5δθῆβθ, σοϊῇρ. Μίασκ χυὶΐ. 19. 
ΤΏ Αταῦὶς [85 " δι5 ἄθῃ Μρϑῃβοβεη διυῖρε- 
Βοιθη ογάρη.ἢ 

«υἱὴ »ν δοηπ 7 ὙΠὸ ψυϊγαία [45 σοῦ εοη- 
σἰδο, Μ᾿ Θηςς (ἴῃς σεηάοσίηρ ᾿ῃ [Π6 τηδγρΊη ; θυ 
16 θεϑῖ Μ55. εὡρ ,Ἴο, “ ἘᾺ ΤΥ δοὴ." [ἰ 
18 εὐἱάθηϊ (πδΐ οεοη 4110 ταῖς ΘΆ5}}}7 Ὀ6 τγ15- 
1λκοῃ ἴογ οομσῖ οι ἩΠΠρΡοη ἃ ἀγᾶνγβ ΠΤΌΓΤῚ 
[115 δῃηά οἴδιοσ ραϑϑᾶρεβ ἃ ὑσζοοῦ οὗ ἴῃς [εὐν]5ἢ 
δε! οΣ ἰπ (δ Ὀγο-οχϑίθηςα οὗ Μεϑϑίδῃ, ψ 80, 
Ὀεΐοσο δῖ5 τηληἰοϑίδίίοη ἴο [6 νου], δβδά 45 
ΠΟΙ Ρδηϊοη5 (ἢο56 ψγῆο0 δὰ ηοΐ ἰ4ϑἰοα ἀδδίῃ, 
--- ὔοςβ, ΕἸ145, ἀπά (45 ηονν ἔοσγείο] ) ΕΖγα. 

11. Ἰευείυε ῥαγ..1 Αοοσοτάϊηρ ἴο ΗΙρεη- 
ἴεϊά, 1656 δαγίν, οὐ ρεγοάϑ, οὗ [6 μου] 5 
διεδλῖ σοῦ δῖε ὑνοε 5 οὗ 100 11668, ΟΥ 7 Χ 49 
Ξ 341 γεδῖβ, Τακίηρ [86 γεᾶσ οὗ ἴπὸ ὑοσ]ά 
10οο 85 ἴα ἴῃ δῖοι [Π6 διιῖδον οὗ [18 ὈοΟΙΪΚ 
νου] ρίαςς [Β6 Ὀυϊάϊηρ οἔίιε ΤειρΙο (Χ. 46), 
δηά δαἀαϊηρ 470 γέεᾶγβ ἔογ 86 {{π|6 ἰξ βίοοά 
(Δοοογάϊηρ ἴο [οβορμυ5᾽5 οοτηρυϊλίοη), δηὰ 

30 γΕΑΣ8 οτι ἴῃ6 θεριηηΐης οὗὨ [πΠ6 (δρεν! γ, 
ἊΘ ζεῖ 2500 45 ἴ86 γεᾶσγ οὗ ἴπεϑε ΝΊβϑίοη8 οὗ 
ΕΖτὰ. θη δηά ἃ μαζὶ οὗ [ῃ6 Ἵγοΐεβ οὗ 343 
γεατβ που (πε πᾶνε Ὀεεη οοπιρίοἴεά, Ὀυῖ 
ποῖ ἴθῃ δηά 4 δαΐῇ Ἔχδοῖγ, τῆς πνου]ά 
Ὀγίηρ ὃ ἴο [πε γεὰγ οὗ ἴ86 ψουἹ 16οι:. 
ΤὨ15 ννδηΐ οὗ δργθοπηεηΐ 8 ηοΐ γΕΙῪ 54ἰἰ5ίδο- 
ἴογ. Οἱ ἴδε οἴδεγ πδηά, 1 τχὲ ϑίατέ σὰ 
[6 γϑᾶσ Β.Ο. ς88 ρίνοη ὉΥ ἴὕϑῃεσ 45 [86 ἀδίε 
οὗ [δες ἀεδίγυςτοη οὗ ἴμ6 Τειρ]ο, ἴῃς 3ο1ἢ 
γεᾶγ οὗ 186 (δρεν σνουἹὰ θὲ ςς8. Οτς 
δά 4 μα]ῦ ῥαγί: ἔγοπι [Π]8, ΟΥ̓ 5Ι4ᾧ ΥΘΆΓΒ, 
νου] ρἷδοθ ἰμ6 ὀχρεοϊεά οηά οὗ ἴπ6 νου] 
Δθουϊ Β.Ο. 23, ΟΥ ΠΕΔΡ ἴῃς ἀδίε δὲ ψῃϊοῆ 
Η]ξεηίε] ἃ 18 ἱποϊ!ποὰ ἴο ρἷδοα (6 ρβουάο- 
Ἑ ΖΓΆ. 
ΤῈ τοδλάϊηρ δεοίγανη, ἴογῦ ἰδς Ψυϊραῖο 

ἀεείγπα, 1ῖ8 ἜΧρ διποὰ ὉΥ {Π6 ἀφεΐρια 76» ἕουπὰ 
ἴῃ Α. (866 ΒΕΘΏΒΙΥ, Ρ. 29). 

18. “μοῦ οΥ ἐδενι ας δὲ ἐπ Ἰγσομδΐε.} ΤῊΒ 
Δ 18 5 ΤΡΙΥῪ διωρείοε δορί, “' (Ὰεἰγ ἸΟῪ 
ομθ5." Οουρ. Μεῖί ν. 2. 

14. δὲ διγάεης 97 »πῶπ.7 1.2. 411 ὈοΪοηρίπρ 
ἴο ἷ5 ὈΟΟΠΥ ΟΥ̓ σοστιΡι Ὁ]Ϊ6 παΐαγο. Οοτρ. 
2 Οοτ. ν. 4: “ΕοΣ ννὸ [δῖ ἄγὸ ἴῃ [15 ἴδε γ- 
ΠδΟΪῈ ἀο ρσοόδῃ, θείης θυγάδηφά, Ετοπὶ εἰν 8 
Ῥοϊηξ ἴο σ. 20 ἴ6 πυμηδοσίηρ οὗ [6 νϑσβοβ ἴῃ 
16 ΑΟ. ἀοεβ ἢοΐ ἀρτες νὰ παῖ ἴῃ ἴῃς 
γυϊκαῖο. 

156. ο ἥτε ,2γχο»..}1ὺ Ἐδΐδοσ, “"ἴο σϑθουθ 
ἔγοπι," 48 Δῃ ετωϊρτδηΐ ; 1.4ἴ, Σγαμ ΙΓ. 

16. σγεαΐεγ.} ΒΔΊΠοΣ, δ’ οΥθα ;ἢ 1,αἴ, 444. 
ΖεΡΙΟΓΩ͂. ᾿ 

135 

εσπνβεῖ͵ 

ὃ Μαιῖ, 24. 
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(Πο86 ψΠςἢ ἴδοι ἢαβί ϑδεεη ἤάρρεῃ 
804}1 θ6 ἄοης Πογεδίζεγ. 
17 Εογ Ἰοοῖς ἢονν ταυςῃ (ἢς ννου]Ἱά 

8.2}} Ὀ6 τγελῖίκογ [ἢγουρἢ Δρ6, 80 πηι ἢ 
(Π6 πλοῦε 814}} εν}]β ἱπούεαϑε ἸΡΟΙ 
{Πεπὶ [πὲ ἀτψεὶ] {Πεγείῃ. 

18 Εογ {πε τυ τἢ ἰ8 θεὰ ἔδγ ἄννᾶυ, 
Δη4 ἰελβίηρ 18 μαγά δῖ παπᾶ : ἔογ πον 
Πιδβϑίθῖ (ἢς νἱβίοῃ ἴο Ἴςοπιο, ὑηϊο ἢ 
ἴπου ἢαβί βεδη. 

Ι9 ΤΠοη δηβυνεσεὰ 1 Ὀείογε (ἢδς, 
δηά 54ἱά, 

20 Βεμοϊά, [μογά, 1 ν}}} ρο, 88 
ἴδοι μαϑὲ ςοπχηδηάεά πηε, δηά τε- 
Ῥίονβ [ἢ6 ῥΡϑορὶβα ννῃ ἢ ἃγα ργαβοηΐ : 

. δ {π6γ τῃδῖ 85Π4}1} θὲ Ὀογη δἰζεγννασγά, 
ὙΠῸ 5111] δα πιοηϊϑῃ τπδπὶν τἢ.5 τἢς 
ννου]α ἰ5 βεῖ ἴῃ ἀδγκηςββ, ἀπά τπὸγ τΠδῖ 
ἄννε}} {πογείη ἀγα μους ΠρΠΐ, 

21 Ἐογ τὴν ἰδὺν ἰ5 διιγηῖ, {Πεγεοσα 
ΠΟ τπδῃ Κηονγεῖῃ τς {Π]ηρ8 [Πδῖ γε 
ἄοπε οὗ πες, οσ [ἢε νγοσίβ (δὲ 5}4]] 
Ὀερίη, 

22 Βυῖ 161 πᾶνε ἰουηά ρτάᾶςος δε- 
ἴογε (πες, βεπά τῆς ΗοΪγ Οἴοο Ἰηἴο 
τλα, δἀῃὰ [1 5}4}} υυγίϊα 411 (δὲ μαῖῃ 
Ὀεεη ἄοῃς ἴπ τπ6 ψοῦ]ά βδίπος τἢε 
Ῥερίπηΐηρ, Ποῦ σψεῖς τυτϊ τε ἴῃ 
ΠΥ ἴανν, ἴῃς τὭθῃ τὰ ἤπάὰ τῆν 
Ῥαΐδ, δηά (παῖ {πεν ψ ἢ ψ}}}} Πνε 
ἴῃ ἴῃ ἸΔἴζεῦ ἀδγϑβ Π]ΔῪ ἰἷνα. 

180. ἐς “εά γ αευαγ.1ὺ δ υΐξ.  ΛΕΑ͂ΡΕ 
“Φ) 15 ἀείεττεά,) οὐ ἐρυΐ ο." (ἀομρ. 
ϑεηδοδ, “6 Βεηεῖ᾽ νυν. 17, “Ἅ ρσγοϊοηρεῖυσ 
ἘΣ ἀΐδ5 τηογϊβ, Ὠἰ 81] ργοβοῖϊῖ δὰ ἔθ οἰϊαϊθηι; 

19. Τα αὐ κνναγάηθββ οὗ “" Ὀοίοτε [866 
ἴῃ [8 νεγβϑα 18 σοιηονεα ὃγ ἱπβεγίης ᾿οσμαγ 
(οῃ [δὲ δυϊμουῖν οὗ [ἢς νογϑίοῃβϑ) δεΐογο 
εογαᾶρε ὅδ ἴῃ ἴῃς ΝυϊγαῖΕ. Τὸ βθῆβδε νου 
ἴΠοη θὲ: “Απάᾶϊ δηβϑινοσοὰ δηά 414,1 π}} 
δρεδὶς δείοσε ἴδεε, Ινογάὰ, Εογ Ὀ680]4,᾽" ὅς. 

41. ἐξ δωγπμ ] ῬοΥὮΔΡρ5 1} δὴ 8]]υίοη ἴο 
]εμυα 8 οὐζηρ ἴο Ρίεσοβ δῃηὰ δυγηίΐηρ (ἢ 6 
ΤΟΙ} οὗ ἴδε 1.δ'ν (εἴ. χχχυΐὶ. 26). Βυΐ ςοτρ. 
ἦν. 43, ἀῦονε. 

4δε ἐδίπρε . .. δὲ «υογῇ..}] Ἐδίδοσ, “ (ἢς 
ψοσκ9 [4 πᾶνὸ Ὀδδη ἄοπο, οΥὐ [πδί δῖο δρουῖΐῖ 
ἴο ὃε ἄοῃο, ΌὉΥ͂ {πε6. Τδε ἐποῤῥέεπέ οὗ τὰς 
1, αἴΐη Ροϊηΐβ ἴο ϑοπῖθ ἕοστη οὗ μέλλειν ἴῃ ἔδ6 
Οσθοκ. 

48. “ον ἀαγ.}ὺ Ἡδετο, 85 ἴῃ ἴδε στηθηθοη 
οὗ “6 Ὀυ5ῃ" ἰῃ «1, ἴδοῖα ἰ8. δὴ ουάρηϊΐ 
ἀϑϑἰ γα] δίίοη ἴο ἴὴ6 ουθηΐβ τοοογοὰ οὗ Μοβϑο3. 
αοιρ. Εχοά. χχίῖν. χσ8 

23 Απὰ δε δηϑννεγεά πη6, βαγίηρ, 
Οο τὰγ ψ4γ7, ρδίμεσ τ ρεορὶς ἴο- 
δεῖθοσ, Δηα β4Υ͂ υπῖο 16 πὶ. της ΠΟΥ͂ 
βϑαὶς [66 ποῖ ἔογ ἔογγ ἀλγ3. 

24 Βυῖ Ιοοκ ποι ργερᾶσε ἔδθα 
ΤΏΔΩΥ 'ῬΟΧ ἴγεεϑ, Δη4 λα τὰ τῆεςε τ Οτ, δος 
ϑαγθα, ᾿αῦδτία, δε! επιδ, ᾿"Ε σδηυβ, δηὰ ἐδῤία το 
Α58|ε], [ἢεβ6ὲ ἔνε ψἘΙΟἢ ἅγα ΓΕΔΑΥ͂ ἴο 89: νές. 
τα ΞΒΨΙΗ͂ΙΥ ; ΤΑ 

25 Απά οοπια πέπον, ἀπά 1 5}41]] δανις. 
᾿χπε ἃ σλπάϊε οὗ υπάεγβίδηάϊηρ ἴῃ 
(Πης ἢοαγῖ, ψνὩΙ ἢ 83114}} ποῖ θὲ ρυῖ 
ουῖ, 1} τῆς τῆϊηρβ δὲ ρεγίογηχοά 
ψνἢςἢ τμου 5ῃ4]ῖ θερίῃ ἴο νντγῖζα. 

26 Απμάψδεη ἴδοι ἢδϑῖ ἄοῃα, βϑοπλα 
{Πρ 5ῃδῖς του ρυ δ] 15}, δη ἃ 8οπὶα 
τηϊηρβ 58}ι4]ς τῃοιι 5} 86 γε Υ ἴο [ἢ 6 
Ὑν186 : ἴο ΠΊΟΓΓΟΥΣ (ἢ]5 ἢουγ 5ῃδὶς ἴποι 
Ὀερίη ἴο νυτῖϊα. 

27 ΤὨδη Μψεπῖ 1 ἔογιῃ, 48 ἢς ςοπι- 
τηληάεά, δΔηά ρδιῃογεὰ 411 [ἢε ρεορὶς 
τοροῖδεῖ, ΔΠ4 5414, 

28 Ηεατν ἴΠεθ6 γογάβ, Ο [5γδεὶ, 
29 “Ουγ δεῖ δὲ (ἢς θερὶ πη Πρ «ει. 47. 

ὝΕΙΘ β[ ΓΔηρΡΕΙΒ ἰη Εργρῖ, τοὶ Βεηςς 
{ΠῸΥ “νεγα ἀε]νεγεά : 

20 Απά τεςεϊνεά (ἢς ἴδνν οὗὨ 116, 4 Ατι 7. 
ΒΟ ἢ ἘΠεΥ Κορ ποῖ, νοΐ γε ἷ5ο ὅ" 
ἢδνο {ΓΔηΒρτ 5566 δεν [Π6η]. 

421 ΤΠ δη νγ»β {πε ἰλπά, ὄνθη τῃ6 
ἰλῃά οὗ δίοῃ, ραγῖθά ἃπιοὴρ γοῖ ὈΥῪ 

Ω4͵, δὸχ ἐγεε:.}] 1,αἴ. δωεχος το. Τδ6 
γοΥβίοἢ5 ἤᾶνε “(0 ]6ἴ35,᾽ 45 ἴῃ [6 ΙηδΓρίη. 
ΤΙΗΘ οχίϑίθρηοςς οὗ ἴῇς νοσὰ πυξίον ἔρΓ ἃ 
Ὑτὶ Πρ -(Δ01εἰ (Ατκίορῃ. “ Ετ.᾽ 671) 18 ἃ ῥσγοοῦ 
οὗ θοχ-τυνοοά μανίην Ὀδδη τιϑοὰ ἴον [πδΐ ρυγ- 
Ῥοβθ. Ὑῆε ΕΥΤΟΥ ἰῃ φσοηάογ ἰῃ πε 1,Δ}!}η 
δβου]ά ΡῈ ποϊεεά. 

δαγεα, (5.1 ΕΔΟΣ οὔ 656 ΠΔΠ165 18 γΑ ΟΥ̓ 
δΡΕΪ ἰπ {πε 1, ΔῈ] δηὰ ἴῃ [Π6 νϑγϑίοῃβ. ϑαγθᾶ 
185 ῬΓΟΌΔΟΌΙΪΥ ἴΠ6 58 π|6 πᾶῖὴθ 88 ϑεγαϊδἧ, τηθῃ- 
Εοηοδὰ ἴῃ ΕἶΖγὰ ἱϊ. 2. Α Ὠ1δτὶ (ΧΧ. Δαβρεῦῶ 
ΟΟΟυΒ ἴῃ 1, ον], χχῖν. τ᾿. ΕῸΣ 86] θη, Π|}- 
Εοη [6] 4 σοϊηραταβ ἴμε δῃαδίπιαὶ (ΧΧ. Σελαμὴ 
οὔ ΕΖγὰ 1ϊ. 46; Ὀυϊ ἢ 6 πᾶπο 18 γαῖ μοῦ ἰάθη Δ) 
μι ἰδς ϑεϊομιίαβ οὗ : Ἐβάσαβ ἰχ. 24, ἴῃ 6 
58} 6 ]ομ δι οὗ ΕΖτὰ Χ, 39. ᾿Ασιήλ 5 ἴπ6 Οτεοκ 
ἔοστῃι οὗ Α58386] ἴῃ Τοδὶξ ἷ. σ; 8116 βονογαὶ 
1, ενϊῖε8 οὗ [86 πᾶπιὸ οὗ ΕἸ Καπδὴ ὅγε τεςογάδα 
ἴῃ ἴῃς ΟἹά Τεκίδιιεηΐ, ἃ5 ἰῃ τ Οἤγσοη. ἰχ. τό. 

45. εαπάἴ..1 ἘΔίδον, “ Ἰδτὴρ :" 1.,Δἴ, ἐκοεν- 
παρ. ὙΠῈ ψνογβ 45 ΤΕΥ ϑίδηᾶ ΤΩΔΥ͂ Πᾶνα 
Ῥτοιηρίεἀ Ηυρὰ 1, ΔΌΛΟΥ Β ἕΔΙΟὐΒ ΒΑ υΪηΡ. 

381. ἰαπά ὁ. 8,90". ἩΗἸΙρΡοηζοϊά, ταῖβεν 
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ιοῖ: Ὀυξ γουγ ἔδίῃμοῖβ, ἀπά γα γουγ- 
δεῖνεβ, ἢᾶνε ἀοπδ υπῃγρητεουβη 688. ἀπά 
μᾶνε ποῖ Κερὲ ἴπεὲ νγᾶγβ ψῃὶςἢ (ες 
ΗΙἸρμεβὲ σοπητηδηάεά γοιι. 

432 Αμπά ἰ(ογδβδηο 2485 Πα ἴ8 ἃ 
τ ρῃίθοιιβ υάρε, ἢς ἴοοκ ἔἤτοηι γου ἴῃ 
τἰπις τῆς τΠϊηρ' τΠαῖ ἢ Παά ρίνεῃ γοιι. 

4232 Απά πον δῖ6 γα δδγα, ἀπά 
γουγ Ὀγειζῆγθη ἃλοηρ᾽ γου. 

24 ΤΒεγοίοσε 1 8δο δε {πὲ γε νἹ]]} 
δι ράϊς γουῦ οὐσῃ ὑπάογβιδηάϊηρ, δηά 
Γείοσγηι γουγ ἢδαγίβ, γε 8}41}} θὲ Κερί 
Αἰΐνα, ἀπά δἴζεγ ἀθαῖ ἢ γε 8}}8}} οδίδιῃ 
ΤΏΘΓΟΥ. 

35 Ἐογ ΔΠεγ ἀθαδῖῃ 8}4}} (ἢς Ἰιάρ- 
Ττηδηΐ σοπ6, Ώδη νγῈ 5}2]} [ἵνα ἀρδίῃ: 
δηὰ {Πδη 5}]] τῇς παπηθ8 οὗ {πε τιρῖ- 
δου δὲ πηδηϊξεδῖ, δπα τῆς ψοσκβ οὗ 
(86 πῃροῦγ 5841} θ6 ἀεοϊαγεά, 

46 Ἴπε ΠΟ τηδηῃ [{δεγείοσγα ςοπλα 
Ὁπΐο Π16 ΠΟΥ͂. ΠΟΙ 866 Κ ΔῸΣ πὰς 
[686 [ΟΓῪ ἀδγϑ8. 

47 501 τοοῖ {πε ἔνε πλεη, 45 ἢε 
ςοπιηδηάεά πε, πὰ γε ψοπῖ ἰηΐο 
τῆς δεϊά, δῃά σεπγαϊπεά τπεγε. 

48 Απά {πε πεχὲ ἀδυ, δε], 4 

1. ΕΒΏΒΚΑΒ. ΧΙν. 

νοῖςα (1164 πι6, βϑαγίηρ,, Ἐϑάγαβ, ἐορεη “Ἐκεῖ. 3 
(ΠΥ ταουῖῃ, ἀπά ἀγίηκ τῆλε 1 ρἷνε (πες ἡ 
ἴο ἀτίηϊς. 

49 ἼΠΕΩ ορεπαά 1 ΠΥ πλοιτῃ, 
πη, ὈῬεΠοΪά, ἢς τελοβεά τὴς δ {]} 
σρ., ΠΟ νγὰ8 [01] 28 1 ψψεσα ψιτἢ 
Ἡμρα ες Ὀυξ (ἢς Τοϊοιγ οὗ 1ἴ νγαβ πκῈ 

ΓΕ. 
40 ΑπάϊΙ ἰοοκ ἰξ, δηά ἀγδηῖ : δηά 

ΜΠοη δά ἀτγυηκ οὗ [ἴ, τὰν Πελγὶ 
υἰζεγοά υπάετβιδπάϊηρ, δηὰ τβάοτι 
σία ἴῃ ΤΥ Ὀγαδϑῖ, ἔογῦ ΠῚ 8ρι τξ 
ϑίΓΘΠρΡΊΠΕΠΘα ΓᾺΥ͂ ΠΊΘΠΊΟΓΙΥ : 

41 Απά τΩΥ πιουῖῃ νγὰβ8 ορεπαὰ, 
ΔΠα 5 Π0 πῆοσα. 

42 ΤΙ Ηἰρμαβεὲ ρᾶνα υπάεγβίδη- 
ἱπρ' αηΐο 1Π6 ἤνα πηεη, δηά {ΠΕΥ τοῖς 
1ῃ6 ννοπάεγβι! νἱβίοηβ οὗ τῃ6 πἰρῃῖ 
(Πδλῖ σνεσα το]. τσ ἢ (Π6Υ Κπὲνν ποῖ: 
ΔΠΔ {ΠῈὺ 841 ὉΠ ἄδγβ, ἂπὰ {ΠῈ 
ττοῖα ἴῃ τῃ6 ἄδγ, Δηά δὲ ηἱρῃς {ΠῈῪ 
ἃῖς Ὀγοδά, 

43 ΑΔ ἴου πιε, 1 βρᾶκε ἴῃ τῆς ἀδγ, 
Δηά 1 Βεϊά ποῖ τὰῦ τοηριε ΌΥ πίρῃϊ. 

44. ἴῃ ἴουυ ἐξὸν 
Πυηαγοά δηά ἔοι θοοΚϑ8. 

ΒΙΓΔΏΡΕΪΥ, ΒΌΡΡΟΒΕβ (18 ἴο θὲ ἴδε Ἰλπὰ οἵ 
ϑίβοη (Σηών), Κίηρ οὗ [ῃ6 Απλοσῖεβ8, σου ρδσίηρ 
Ὠευῖ, ἰν. 46. Νο ἀουδὲ ἴδε [εὐνῖδὰ τϊπά 
τγ8 ἀσΟΡΙΥ ἱπιργοϑδεὰ ΟΥ̓ ἰπεὶγ οοπαιεβὲ οὗ 
1.15 οἰϊοβδίη, θυῖ τῃ6 ᾿ῃπογίδηςς οὗ Μουηῖς 
δίοῃ δθϑῖηϑ ἴῆ6 πδίισαὶ πα ἴο {πη οὗ Βοσγο. 
ΤΒο Ασαδὶς 845: “δ ρᾶγο 5 ἴδε ἰδηὰ ἴῸΣ δῇ 
ἱῃμοσγίίδηςε, δηά δίοη ὸσ δὴ ογῃδιηθηῖ.Ὦἢ 

838. α»ιορῷ γο.}] ΒΟ ῬΘΟΌΪΔΓ Ἔχργεβϑίοῃ 
ἴῃ (ῃς 1,2 Ἐπ, ἐπέγοῦ σε ὉΕΣΊΓΩΡΙ, ΤΑΔῪ Ῥοϊηΐ ἴο 
ὍΤῸῈ ὑμῶν. ἘΔ οὐδ {μῖπκς {88 [Ἵ ἘΠΔΠΟ 
ΟΙΏ δὴ οσὶρίῃδὶ ἐκτὸς ὑμῶν, “᾿ βοεραγαῖ 

γου." ΗἸἸ εξ], κ ἫΝ ΒΟΙῺΘ ΡΓΟΔΌΙΠΗΥ, 
Τοηογ8 1 δος ΕΥ̓ ἐνδότερον ὑμῶν, "46 ΤΏΟΓΟ 
1η]ληά ἴλη γου;,᾽ χεΐειτίηρ ἴο [86 τηϊσταίίοη 
οὗ ἰῃς ἴδῃ ττῖδε5 ἴῃ ΧΙ. 41. 

89. «υαέῦ . .. 3γε7 ΟομΡ. ἴῃς “868 οὗ 
εἶλβ8 τηϊηρῖεὰ 1 ἔγχε 1 Ἀτν. ΧΥ. 2. 

40. »» “«οἰγ, ἢ Μυΐὶς. σρίγς γιοις 
εομϑφευαδαξι τπειογία. Βυῖ ἴῃς δεβὲ Μ558. 
αν εοηδεγυσδαί. 1 ὍΔ τοδὰ "16 ἸΟΓΙΩΤΙ, 
νίὰι Ὁ)., (δ6 δεηβε νου Ἱὰ 6 πιυςἢ 5:0 ]ΕΥ: 
“ΟΣ ΤΩΥ̓ δρίγῖϊ γχεϊδίποά 8 σῃεπΊοΎ." 80 
186 Αγαῦϊο : “ υπά τηείη Οεἶδὶ ὈοδιοΙς ἀδ5 
Οεὐβοδίηϊ55 ἔτι5ο ἢ 

4. «υδίο ἐδεν ἔπεαυ ποῖ] ΤἸδα Ψυϊς. ὯΔ5 
δὲ “εγ βσεΓσιΣ ἐϊεεδαηει" ἐπ οεσείογιες ποοίΐς, 
φιᾶς πο σοἰοδαπί. ἴῃ ἴῃς γὙογβίοῃβϑ ἴβεσα 15 

8} ἰπίεσγεβίηρ ναγιδίίοη οὗ σοδάϊηρ, “ ἴῃ σβαγδς- 
ἴεγβ Ὡς (ΠΟΥ Κπον ποῖ" (Λειορίς, ἐπ 
εὐραγαείεγίδες δίογαγερε φμῶς πορ “εἰεδηπί). 
Οορ. ἴδε Αγδδὶς : “"διυςὰ ἀἷβ Ζείςβθη ἐἱ6 
δἷα ηἰςδὲ Καηηΐοη. Ηδησο ἴξ πυρῆς 6 οου- 
ἡεςζυτεά τὶ ποοΐίς ἴῃ 186 ἴοχὶ νν88 ἃ σῃϑ8- 
τεδάϊηρ οὗ ποῖ. ϑγοϊηα [88 ρσγεϑογυθά [Π6 
υδάϊπίοη οὗ ΕἶΖγα Ὀεΐῃρ [86 ᾿Ἰηνοηῖοσ οὗ ἃ 
ἔγεϑ ομασγδοῖεῦ ἴοσ νυσιρ. 866 ἴΠ6 ῥαϑϑαρο 
(( Ορ. ἰχ. 454) φυοϊεὰ ὈγΥ ΗΙ ΣΟΙ] ά, ̓ 

44. ἰαυο δωπάνεά απὦ ζομ δοοξ..Ὶ ὍὌΠὸ 
οοττοσξίοῃ οὗ 1{8}8 ἴο “πϊπείγοεΐουν ἢ ἴη (86 
ὙΕΙΒΙΟἢΒ 5 ΘΑΘΥ͂ ἴο υὑπάεΙπίδηά, [ἢ6 ϑευθηίῦ 
“ἐ χῃγϑῖ!ς ἢ θΟΟΚΒ δηᾶ (πε ὑπεηϊγ-οΐουγ οὗ [6 
Ἡοῦτονν Οὐδηοῃ σηδίκίπρ' ἘΡ ἴδδῖ Ὠυτ θοῦ, 48 
δὴ ἀδγ Ν]15 αἷϑσο ροϊηῖβ ουΐ, [86 οὔδηρε οὗ 
ΟΔ’ ἰο ΟΔ’ (Κοῤῥα θεία τῷὸΖ 94, ἴο ϑίργια 
θεῖα τὸ 294) νουϊὰ θὲ ἐἄ3ὺ. ὙὍθε τιδυρίηδὶ 
τεδάϊηρ οὗ 904 (ἰουπηὰ ἰη [6 θεῖ Μ955, οὗ (ῃς 
1.4{ἰπ} 15 Ὡοῖ 80 τεϑ"]γ δοσουηῖεά ἔοσ, 88 ᾧ 
(δαρηρὲ Ξξ-Ξ 9οοὺ) 18 ῃοΐ φΆ51}} στηἱϑίδεβῃ. 

Οἱ ἴδε βυδ]εςϊ οὗ 186 στε- τ !ηρ οὗ [86 
1Ἰοϑὲ Ὀοοῖκθ οὗ {π6 1,νν, 866 ἴπ6 δγίῖς 68 
ἈΡΟΟΒΥΡΗΑ (Ρ. 79 δ), ΟΑΝΟΝ (Ρ. 258: ὁ), 
δἀηὰ ἘΖΒΑ ἴῃ 86 “ Ὠϊςῖ. οὗ [πὸ ΒΙΌ]6.᾽ [Ι͂ῃ 
2 Μδᾶος. 1]. 13, 8 5:1}. ΠΟ] ο σου 5 δϑοσι δὰ 
το Νοδοιηϊδῃ. Βα ὈοΟΙ5 οὗ [δ6 Ο, Τ. τεσα 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ τεςοϊκοηθα 45 ἵυεηϊγεῦνο, ἴο ἄγτος 
ἴῃ ἢ νὰ (δα Ἰεἰζοτβ οὗ {δὲ Βεῦχενν 

137 

ἔεννο "Οσ, κεύπὰ {ΠΕΥ Ὑγγοῖς ἔἕνγο "τ, κόμα 
απ ον 7. 
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45 Απά [ἴξ σᾶπιε ἴο ρ858, εη τῆς 
ἔοτ ἀλγ8 ψεῖε ΑΗΠΠ]Ιε4, τὲ τῆς 
Ηἰρεϑβὶ βραΐκε, βαγίπρ, Τῆς ἢγδῖ παῖ 
ἴἢοὰ διαϑὲ τυγτῖεη. ρου] 15 ΟΡΘΠΪγ, 
[παῖ τῃ6 ΨΟΓΏΥ ἀπά ὑπυγο ΠΥ ΠΊΔΥ ᾿ 
Γεδα ἰ : 

46 Βυϊ Κεερ [πε δενεηῖυ ἰδϑί, (ἢαΐ 
του τηᾶγαϑὲ ἀοϊίνεῦ τμθπὶ ΟἾΪΥ ἴο 
ΒΟ ἢ 48 δε νγ186 ἀπιοηρ [6 Ρθορὶο : 

47 ἔογ ἴπ τῃεπὶ 18 ἴῃ 6 βρπηρ οὗ 
πη ἀεγβίδπαάϊηρ, ἴῃς ἰουπίδίῃ οὗ ν]5- 
ἀοπι, δηά "τῆς 5ἴγοᾶπὶ οὗ Κπον]εάρε. 

48 Αμά 1 ἀἱϊά 8ο. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ Χν. 

: 7.1: ῥγοῤΥδῶν ἐξ οὐρίαΐμ. δὶ Οοα «τοὶ ἐαξε 
σερηρέαροε ρο»ε ἐλέ τοίεξεαά, 12 τονε ἘρΥΡί. 
28 “4 ἀογγίδίς υἱεῖοθ. 43 Δδαῤγώ αμά 
“4::5 αγε ἐλγεαίέπαίΐ. 

δἰρῃδδεῖ : Ὀυϊ Αυ1 δηᾶ 1,δτηθηϊδίοη5 ΤΟ ΓΟ 
δοπηοδί πη65 σουηϊοα δεραγαίοὶυ, [δ 0. τηλκίηρ ἃ 
οῖδὶ οἵ Ὀνεηϊγεΐουγ. 

46. οπὶν 1ο “ὠμοῦ, ὦ). ὙΠόθο πτοσὰς ἐΪ5- 
οἷοδα ἴο υ8 [86 γτοὰὶ δϑιἰηδίίοη ἰῃ ΠΟ 
ΨΤΌΩ 5 ς4}16 ὦ ΑΡοΟΟΤΥΡΠΔ] ᾿ψόγὸ δἱ γος μοϊά. 
ΤΒΟΥ ΨοΓῈ βυρροβοὰ ἴο σοπίδίῃ (86 δβοϊοσὶς 
ἰεδοδίηρ, ἴΠπ6 ἸΠΠΟΓ δηά τηγϑίϊςδὶ Κπον]εάρςο, 
οὔ [86 ὈΟάΥ͂ ἴῃ νος ἢ {Π ΕΥ̓ οτὶρηαἴοά, 

47. σργὶηρ 9,7 ὡπάδογοαπάϊδηρ] ΜΨΜΊΔ τ8ἷ8 
οουραγε ἴπ6 {π|6Ὲ6 Πήγη γνώσεως φίνοῃ ὉΥ͂ 
οδη οὗ ϑδιηδϑοι5 ἴο ἢ15 ρτϑδῖ τνοσΐκ, ΟΥΓὁἨ ςο]- 
οοοη οὗ ψοῦκβ. ὙΠῸ τηλγρίηδὶ σε ουης 
8350Π|65 ἐρηγδ ἴοσ ἥεσπεη. 

48. “πώ 1 44 “07 Τῆς 1,Δὔη ἰοχὶ οπᾶ8 
ποτο. Βιυῖ ἴη {ΠῸ υϑυβίοῃβ ἃ ραβϑϑᾶρε Ό]]οὐν5, 
8ἃ5 Ὀοΐονγ, ΨΒΙΟΝ 18 ΒΌρΡροϑοα ἴο ᾶνθ θθθη 
ἀἰϊδρίαςεἀ ἔγοπι ἴῃς εηά οἵ ἴδε ,Δὔη ὉΥ ἴῃς 
ΟΝ ΓΙ δη σΟΙΏΡΙΠΟΥ ο δα άἀδα ςδμαρίεγβ χνυ. 
δηά χνὶ. ; ἢϊ8 οὐ͵εςξ Ὀοίηρ ἴο τηᾶκὸ ἴδ 6 ςοῃ- 
ποοΐοῃ οὗ ἴοβϑε ἴνχο ομδρίοσβ 566 Π| ΠλοΟῦα 
Ὠδΐυγα. Αὐοροογαάϊηρ ἴο Εννα] 8 στοηδοσίηρ οὗ 
τὰς Αταθὶς, [δ6 ςπαρίοῦ 15 δηἀ5 ἴῃ [Πδῖ νοῦ - 
δίοη : “"ΑΠάΙ αἰά 80 ἴῃ ἴπε ἔοι γί γεν αἴζοσ 
186 ϑαθ ΔΕ 8] γὙϑᾶσ, 5ο25 βίπος ἴδ6 Ογεδίίοῃ, 
ΟἿ {16 ἔπ Δ ἀΔΥ οὗ [ῃ6 τὨϊγὰ τηοητ οὗ (Π6 
ὨΙηε γεϑεοοηα γεῶγ, ὙΒΘη ννὰ8 ΕΖγα ἴδίθη 
ὉΡ, δηά Ὀοῦπα ἴο ἴδε ἰαπά οὗὨ (ἢς ἱτητηοσίδὶ 
Οὔθ5 'κὸ δι. Ης ντοῖς 411 {μοϑε τὨΐηρβ, 
δηδ ννᾶβ οδεὰ {πὸ στοῦ οὗ [6 ἴὰνν δηὰ 
υπηάογβίδηἀϊηρ δηὰ Κηονίοάρε οὗ Οοά; ἴο 
ΜΒοσλ 6 ΒΟΠΟΙΓ δηα ἀομη]οη ῸΓ 4]] οἴογ- 
πἰῖγ. ὝἌὌΠε τγεοςκοηΐης οὗ ἔνο σλοπίβ δηὰ 
ἔνεῖνε ἀδγ8 (“ ἴπὸ ἵν ἢ ἀδγ οὗ τῃς (Ὠϊγὰ 
τ οἴ ἢ) ΤΩΔΥ δε δοσουπίεα οΣ ΟΥ̓ Ξυρροβίηχ 
[86 νἱβίοῃβ ἴο βανα δεζυη νὴ [6 Βεριηπίηρ 
οὔ (δ6 (Πγ ο[ἢ γοαγ οἵ [Π6 Οδριϊνγ. Αἀάϊην 
τορεῖμοσ [Π6 Ἐπὴλ65 σεοογάθα ἴῃ νυ. 20, Υἱ. 31, 

11. ΕΒΏΒΚ.ΑΘ. ΧΙΝ. Χν. [ν. 45---Ἴ- 

ἙΗΟΙΏ., βρεὰκ τοὺ ἰῃ τῃ6 
εδγ8 Οὐ τῇ ρεορὶς ἴῃς νγογάϑ 

οὗ ργορβεογ, ψῃίςι 1 1} ρυΐ ἴῃ ἐγ 
τοοιτὴ, βαἰτἢ τῆς [μοτά : 

2 Απά οδιιδε {δθηλ ἴο δὲ ντίτθη 
ἰπ ρᾶρεῦ: ἔογ {ΠῈὺ δῖα ἰδῆ δι] δηά 
ἴγις. 

2. Εδδγ ποῖ {πε ἱπιδρί πδιίοηϑβ ἀρδίηβι 
1Πεε, ἰδεῖ ποῖ τῆε ἱπογεάυγ οὗ [Π6 πὶ 
τοῦ Ὁ ]ς {Πες, τ(Πδῖ 5ρβϑαὶς δραϊηϑί [Π66. 

4. ἔογ 48}} τῆε ὑπέιεμι! 8}.8}} ἀΐε 4 7οδα 3. 
πῃ 1Ποῖγ υλ Π ] 655. ὰ 

ς ΒεΠο]ά, βεδἰτὰ τῆς ἰμοτά, 1 τ} 
Ὀγίπρ ρίαριιεβ ὕὑροῦ τῃ6 ψοηά ; [δς 
ϑυνογά, ἔλπιῖπς, ἀεδίῃ, δηά ἀεβιγυςτοη. 
. 6 ὸογ ψἱοϊκεάπεβϑ παῖς Ἐχοθθα  Πρ}Ὺ 
ΡΟΙ]υϊοά τῆς ψΠο]Ὲ ελγίῃ, δἀηά {ΠΕῚΓ 
δυσί! ννοῦκβ ἀὰ {]6|16ά. 

7 ῬὙετγείογε 841 τῆς Γιογά, 

Χ. 23, Χ, 58, ΧΙΪ, 29, ΧΙ, 56, χὶν, 23, 6 Ὦδγδ 
ἃ ἴοϊδϊὶ οὗ 72 ΟΥ̓ 73 ΟΔΥ8 Ξξ 2 Π]ΟΠΙΙ5 12 
ἄδγβΒ. ΤΒο “ ηἰποίγ-ϑεσοηά γοαγ᾽ 15 ὑπάᾶογ- 
βίοοά ὈΥ Εννα]ά ἴο δε [παῖ οὗ [πΠ6 Ῥσόρ μοι 8 
[ἴρ, Τὰς γεᾶσ ΑΜ. 5ο2ο 5 αἰ ῆςυ] ἴο 8δ0- 
οουῃΐ ἴοσ, δηὰά ΗΠ ρεηξε]α γεδαάϑ σοπ]εοζυγα! νυ 
“Ἶη {Π6 ἰουτίἢ γεᾶσ οὗ [6 βεςοηά ψγεεκ (οὗ 
γε 415) οὔ (ἢ6 βενεηίγ- ουστῃ ἰυδῖϊες ἔτοπι ἴπε 
ογοδίίοη οὗ ἴῃ6 ννου]ά," Τ15 ρῖνεβ 73 Χ 49 
ἜΠ1ι τῷὸ 3488 48 ἴδ6 ΥΕΘᾺΣ “ηπὸ »ιωραϊ, ΟΥ 
Β.Ο. 558. 

ΠσΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥ. 

1. Το Ὀορίπηΐης οὗ [Π||5 ςδαρίεν 5ῃουϊά ὃς 
ςσοτηραγοὰ νὰ [μα οηά οὗ εἷἢ. 11. ; [656 ἔθου 
σδαρίουβ (1., 11.) χν., ΧΥΣ.) τιδκίπρ ἰορεῖδοσ ἃ 
ἰλῖου Βυρριθπιοηί ἴο [6 ὈοΟΙΚ, 48 νγα8 ϑδιὰ ἴῃ 
[δες πιτοἀυςίίοη. Ηδηος ΠΟΥ ἃτὸ ΞΟΠ ΘΕ Π168 
οΔ]1οἀ ςοἸ]ες γε! Υ {πὸ ΕἸΔᾺ Βοοκ οἵ Εβαγαϑ. 
Βυῖ ἴπο σοηηοςξίἊοη οὗ χν. Ι, ΟἸ ΠΟΥ 1 11. 43 
ΟΥ Χίῖν. 48, 5 ἢοΐ ὙΘΙῪ 5111]; χν, 1 βρεακίης 
ΟΥ̓ ργορἤθοίθβ ἴο ὃ6 σενθαϊθά, δι ἴϊ. 48 οὗ 
τοηάοῦβ ΒΙοἢ (86 5εὲσ Πδὰ Ὀ6με]ά. 

Δ. 1" φάρα 1,Αἵ, ἐπ ἐδαγία. 8 ραϑϑαρο 
βδου)ά δΔἀάοά ἴο ἴπε ἴψο (2 [οἤη 12, 
41. Μᾶδοοα. ἵν. 20) τηοπίοπεα ἴῃ (Π6 ἀγίῖς]α οἡ 
ἌΝ ΒΙΤΙΝΑ ἰπ τῆς “ Ὠ]ςῖ. οὗ ἴῃ6 ΒΙΌ]6᾽ 25 ἴῃ6 
ΟὨΪΥ͂ ἴνγο Ῥᾶϑβᾶρε8 ἴῃ 186 ΒΙ0]6 βεγα [Π6 0568 
οὗἁ ΡΑΡΥΓῸΒ 15 δ υάδά ἴο. 

8. ἐῥαΐὶ σῥεαξ αραΐμε! ἐῤεε.}ὺ Α58 ἴδε 1,αἵ, 
ἀϊεεπίμοπ νου ΒΑΡΎ ὈθαΓ {{]8 56η86, δηὰ 18 
ἱποοιηρίεῖα 45 ἰξ βίδηάβ, Ηρ ῥσὸ 
ἀροεπίμρη, κα ἸΏε (Πδΐ Ἰοάγη," οὐ “ἸΏ ἀΪ8- 
ςἰΡ165.} 

Θ. δαϊδ. .. ῥοϊιεά.) Ἐδίδον, “ Βα ρτὸ- 
νδιοὰ οὐον ἢ [1,δἵ, σωῤεγρολίμ! .., σωβεν. 



γ. 8--- 29. 

8 1 ν}}}} Πο] 4 ΤΥ ἴοηριια πὸ πΊογε ᾿ 
48 τουςδίπρ {Πεῖγ νυ] Καάηδβ5, ἢ] οἢ 
ἘΠΕΥ Ργοΐβηεὶυ σοπηταϊῖ, πε Πογ 111 
Κὰρ (δηλ ἴῃ ἴῆοβϑε τὨΐηρβ, ἴῃ νυ] ἢ 
{ΠΕγ Ὑν]οΚΟΟΪΥ οχογοῖβα {ΠΘπηβ6ἶναβ : 

δ Ἐεν. 6. δε} ο0]4, τῆς δΙμηοσοπε ἂδπά τρῃΐδοιιβ 
1ο. δέ το, 5. Β]οοά οτίει ππίο πια, δηά {ἢ βοι]β 

οὗ τῃε ᾿υ8ὲ φοπιρίλίη σοπεηιΔ}}γ. 
9 Απά εβεζεΐογε, δα (ἢς [οτά, 

Ι[ν}}]} δυγεὶγ ἀνθηρε [Ποτλ, Δηἀ τεςαῖνα 
Ὀηῖο πὴθ 811} τῆς ἱηποςσοης δἰοοά ἔπ 
διηοηρ [ἢ 6ηι. 

10 ΒεβοἹά, ΠΙΥ ρεορὶα ἰ8 ἰδὰ 88 ἃ 
βοςκΚ ἰο τῆε 58]δυρῃίζεῦ : 1 ψ}}}} ποῖ 
βυ εν τπεπὶ πονν 10 ἀννα}] ἴῃ τἢς ἰδληά 
οἵ Εργρι: 

11 Βυὶ 1 ν|}}] Ὀππρ τπεπὶ ἢ 4 
ες ων Βαηά δηά ἃ βιγεϊομεά οἷ ἅγγη. 
πὰ 8π|ῖὲ Εργρι ψ ἢ ρἰδριιεβ. 48 
Ὀείογα, δηά “ς ἀεβίγοΥ 411} τὴς ἰδληά 
(Βεγθοῦ. 

12 Ἐργρί 5841} πιουγη, δηά τῆς 
ἔουπάδλθοη οὗἉ [ἴ 5141] θ6 βαλϊςίεη τ ἢ 
τε ρίαριιες δηά ριυμπίβηπχεηε τὲ (σοά 
8.2]} δτίηρ ἀροη 1. 

12 ἼΤΏΟΥ τᾶς 1{|}} [Ὡς στουπά 5112}} 
ΤΔΟΌΓΩ : [ῸΓ {ΠεῚΓ 8εθάβ 58}2}} [1] 
τὨγουρῃ τῆς Ὀἰαϑιίηρ δηά [81], δηὰ 
νΙ ἢ ἃ ἐξαγία] σοπβιεἸδιίοη, 

ΠῚ, ΕΒΌΏΒΚ ΑΚ. ΧΥ. 

14 νος ἴο τῆς νοῦ ά δηά {ἢεπὰ 
{παῖ ἀνε] τμοσγείῃ ! 

1ς οσ τῆς ϑνοιὰ δηὰ {πεῖν ἀε- 
δίγιςτίοη ἀγαννεῖῃ πἰρῃ, ἂπά ομβ 
ῬΘΟΡΪΟΘ. 84}1 βιδηά ᾧρ το ἤρῇξ ἀρδίηϑβὲ 
Δποίδεῦ, δηἀ δυχογάβ ἴῃ ΤΠ 61γ ἢδηάϑ. 

16 Εοσγ τμεῖε 5884] δὲ β8εαϊτίοῃ 
Διοηρ τη6η, δηὰ ἰηνδάϊηρ οἠς 8Δη- 
οἴδεγ:; ΠῈΥ 5}4}} ποῖ γεραγά {Ππεὶγ 
Κίπρβ ποὺ ργίποαβ, Δηά {ῃ6 οσουΐδα οὗ 
{ΠΕΙΓ δοίίοῃβϑ 31|4}}] ϑίδηά ἱἰἱπ {πεὶγ 
ΡΟΥΨΟΓ. 

17 Α πιδη 5|2]} ἀδϑῖσε ἴο ρὸ ἰηΐο 
 οἰξγ, δῃά 53}}8}} ποῖ δὲ δϑϊε, 

18 Εογ Ὀέεοδιιβε οὗ {πεῖς ρηάς {πε 
οἰδ8. 8Π411 ὈῈ (τγοιδ]εά, [Π6 Ποιιθ68 
8|4}} θ6 ἀεβίγογεά, δῃὰ πηθῃ 5}}8}} ὃς 
“Αἰ Γδιά. 

19 Α πηδῃ 8}4]] ἤᾶνα 0 ΡΠ Υ͂ προ 
᾿8. πεΙρηθουγ, Ὀυζ 5}4}} ἀδδίγου Ἐμοῦ 
Ποιι8ε8 ψνἱἢ τῆς ϑυγογά, δη4 3ρ01} {Πεὶγ 
βοοάϑ, θεσδιδε οὗ τῃς ἰδοῖκ οὗ Ὀγεδά, 
Δηά ἔογ ρτεδλὶ {ἡδθυϊδιίοῃ. 

20 Β68ο]ά, 54τ Οοά, 1 ν|}} ς8]] 
τορεῖβεῦ 811 (ῃ6 Κίηρβ οὗ τς δαγτῇ ἴο 
ΓΕνΘΥ͂ΘΠο6 τ6, νΪο ἢ ἅτε ἔτοηχ ἴῃς 
Γιβίηρ οὗ τῆς δυπ, ἔγοῃῃη (ῃ6 βου, 
ἔτοπι ἴῆς οαδϑῖ, δῃά 1 ἰδδηι ; ἴο ταγῃ 
{Πευλβοῖνεβ οὴς ἀραίηϑε Δποῖμοῖ, δηά 

10. οιρ. 158. 1111, 7; 8. χ]ῖν. 22. 
11. ρὲ ἘρΡΡῈ εὐ ῥίασι 7 ἈἘὶ 

τηϊρῃῖ, οὗ σουγϑο, Ὀ6 υϑεὰ 858 ἘΠ ἐϑδνν 
ἴου ΔΩῪ ἰαηά ἴῃ ὑοῦ ΟΟα᾽ 8 ῬΡθορ]θ ᾿νεοῦο ορ- 
Ῥγοϑϑοά, Βυῖ {Π6 δἀάϊοη οὗ “45 Ὀεΐοτο 
ΠΟΙ Ρίηο5 ΠΠ οἴμοῦ οἰγουτηδίδηοεβ ἴο τηᾶ κα 
18 (Πηκ (Π6 ΠΠ6γὰ] Εργρί ἴο δ6 Βοσε ἱπιθηάϑά, 
ΤΠοβο ΒΟ ψνου]ά ρἷδος [ἢ6 ςοπιροϑβιοη οὗ 
{686 σμδρίοσβ δ δδουΐ {Π6 βάπηθ ἀδία 858 [παῖ 
οὔ ([ἢς Ἰαἴον 5:0 }}1η6 Οτδςὶθβ (16 τἰπια οὗὨ 186 
ἀθδῖι οὗ Οὐἀδηδίῃι5), 566 4 δ] Β]πιθηΐ οὔ ἔΒ6 56 
Ῥσγεαϊοξοηβ ἴῃ (6 (τοῦδ ]68 οὗ ΑἸοχδηστσίᾷ 
υηάεν ΟΔ]]!Ἰεηυ5 (Λ.}. λόο--268). ΤῊΘ γτανᾶροβ 

“οὗ θαγθαγίδῃ {γἰῦε8 δπὰ ἴδ6 βοουσγρα οὗ ρεϑίϊ- 
Ιδῆοα βοοηθαὰ σοδαγ ἴο ὑγίηρ [86 δαρῖτα ἴο 
υἱῖοσ ἀἰβιμοιηθοιτηθηῖ. ὍΤΠς ροἷασυθ δίοηθ 5 
ΒΑ1]4 ἴο μᾶνθ οδιτίοα ΟΥ̓ ΠΕΑΙΙΥ νγο- γα 5 οὗ 
[Π6 ΘΕ γα φρορυϊδίίοη οὗ ΑἸεχαηάγίᾳ δὲ [8 ὁ 
Ἐπι|6. 8ὃ66 ἴδς 
ΑΕ υΒ.. 

165. “«ὐογ..1] ΤΟ τνοσὰ υβοὰ ἴῃ [Π6 βδεςοηπὰ 
Ρατί οὗ (ῃ6 γεῦβε 15 γῤῥοριρόσα, ἴῃς πογὰ 
τοηάεγοά “5νογ ἢ ἴῃ Βον, 11. 12; δοίης 
[ΓΟΡΕτῚΥ ἃ ΤΕγδοίδη βροᾶγ Ὑἱ Ἰοηρ, 58δγρ 

16. 46ε εομγδε ο ἐδεὶνγ αοίίο..] ΨΜυϊς. υἱς 

“Ὁῖςῖ. οὗ Βιορταραν, ατί. 

Ξέηογπ. ὙΠῸ ἀϊβδγεηοεβ οὗ χοδάϊηρ, 216 
σεηέογε (Τ.) δῃά »η6ὸ κεείαποχερη (5.), ἰεδάὰ 
ννἱ Τογίδί ΠΥ ἴο Κδηβομ᾿Β οπιοπάδιίοη οὗ 
ποσί απογῶῃ. ἘΘΏΘΟΥ: “ΕῸΓΣ {ΠΕΓῸ 5}8]} Ὀ6 

᾿τἰοἢ δπιοης θη. Νν χίπρ ΞΒΌοηρ δραϊηϑί 
ΟὨδ δἃηοίδοσ, (ΠΟῪ Μ{11]1 ποῖ μοεά (μεὶγ Κἰηρς 
Δῃηα [06 ΟὔἸΘΡ οἵἩἉ Ἀ {πῸῚΡ ρτοδῖ οὔδϑ ἴῃ {δοΓγ 
Ρρονοσ." ϑυςὴ οἰδίπηβ ἴο ἱπάθρεηάθδηξς ροντοῦ 
τὸ ψῆδί τὸ γοδά οὗ Ὀεΐογε [86 ρεηΐι8 οὗ δῇ 
Αὐτοϊϊδλη «δη ἃ Ρχγοῦιι5 ςοηῃϑοϊἀδίοθἃ {ΐπ6 
ομιρίγε δζαίη. 866 ἴδ “Ὁ 1ςξ. οὗ ΒίοξτΑΡὮΥ ᾿ 
υηάοῦ ΑὔΒΕΟΙ ΙΒ. 

19, “ῥα! ἀεεῖίγογ.] ὙὍδα 1,Αἴ. 18 Ῥϑου αγ : 
ὦ ἰγγίδισπ  αοϊοη μι Ἅἴ0,»105 φοΓιη ἐπ »ἰσάδωρ ; 
ΡΕΥδΔρ5 βυνχροβῦνε οἵ ἀκαταστάτους ποιῆσαι, 
(ὁ [ο Ὠη586{{16 οΥ “ Ὀγθαῖ ὕρ ᾽ [ΠεῖΓ ΠοπΊ68. 

40. 0 γευεγεμοδ 7π6.}] Νυϊρ. σα γε Ὅεγε»»" 
ἄωη. Βυῖ ἃ ΤἸῇογα ἀρργορσγίαῖε τεδάϊηρ 58 σά 
γπουεπάμηε, “ ἴο ἴῃ6 οσοτητηοίίοη,᾽ ἔουηά ἴῃ ἴδ 
Ὀε8ῖ Μ55. 

᾿ἰδαπιἢ 45 οἴδεν αυλτίεγβ αἀγτὸ ἀσηοίεα 
ΌΥ͂ τυϊηάς, 11 15 ῥρσοῦδῦϊε μδῖ α Ζίδαμο Ἀθτε 18 
ἄυο ἴο ἃ τηϊϑυπάογβίδηδιην οὗ ἀπὸ Λιβός. [ὲ 
ψννουϊὰ το Ὀ6: “ἤομλ ἴδ 5ιυηγχίϑίης δηά 
ἔτοσα ἴδ βουῖ, ἔγοσῃ [86 βου) -οδϑί δηά ἔζοϊὰ 
186 δου οὐνγοϑῖ." 
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ΓΕΡΑΥ͂ ἴῃ Ὠΐηρβ (ἢλὲ (ΠοΥ πᾶνε ἀοῃς 
ἴο (ἢ ΘΠ]. 

21 [κὸ 48 {ΠῸῚ ἀο γεῖ {Π18 ἀΔΥ͂ 
ὉΠῖΟ ΓΥ̓ Τἤοϑεῃ, 80 Ψ0}}} [ ἀο 4150, 
ΔΠ4 γχεσοπιροηβ86 ἰῃ {πεὶγ θοβοηλ. ἢ 
δά ἢ της [,οτά αοά; 

22 Μγ τίρῃε παηά 58}4}} ποῖ ϑρᾶγε 
[6 5:ΠΠοΥβ, ἈΠ ΤΥ ϑυνογά 84] ποῖ 
ςοᾶϑ6 ονὸῦ {Πδπὶ (πὶ 5ῃεὰ Ἰηποοοηῖ 
Ὀ]οοά ὑροη {πὸ εδαγίῇ. 

23 Τ Ὡς ἢτςε 185 ροπα ἔογι ἢ ΠῸπι ἢ 8 
ψτδῖῃ, δη ἃ ἢαῖἢ ςοηϑιιπιεά [Πς ἰουη- 
ἀλιίοηβ οὗ 6 δασῖῃ. δηά τῆς 5: ΠΏΘΓΒ. 
Ἰκς τῆς βἴγανν (Πδὲ ἰ5 Κιπά δά, 

24 Ὗνοε ἴο τῇεπὶ τπδῖ 58ϊπ, δηά 
Κεαρ ποῖ ΠΥ σοπλπηδηάἀπιηοηῖβ ἰ 8411 
τῆς [,οτά. ἢ 

25. 1 ν1}} ποῖ ϑρᾶγθ {Π6 : ΡῸ γουΓ 
ΜΑΣ, γε οι άγοη, ἔτοπλ [ῃ6 ῥοΤεῚ, 
ἀςῆ]ς ποῖ ΠῚΥ βδῃοίιδιΥ. 

26 ον τῆς Ι,ογά Κηονεῖῆ 4]]} 
(Π6.λ (δ 5'η δρβίηϑβδί ἢϊπι, δηά {Πογε- 
ἔογε ἀδ νοσεῖ ὃς τπεπλ υπίο ἀεδίῃ 
Δηά ἀεβίγιςτίοη, 

27 Εογ πον ἃγὲ ἴῃ ρίαριιε8 φοπὶς 
ὑροη [86 ψγΠο]ς φαγί, δηά γε 8}4]]} 
Γειηδίη ἴῃ τΠ πὶ: ἔογ (ὐοά 5Π4]] ποῖ 

11. ΕΒΏΒΚ.ΑΒ. ΧΥ. [ν. 21--32 

ἀεἸϊνεῦ γου, Ὀεσδυβϑ6 γα ἢᾶνα βἰηηςά 
Δρδϊηϑῖ ΠΙΠ|. 

28 Βεμοϊά δὴ δογγιθὶ]ς νἱβίοη, δηά 
{Π6 ἀρρεβάγδηςς τπογεοῦ ἔγσγοηλ (ἢ 6 δδϑβῖ : 

29 Ὗνμεῖε τῆ6 παίΐοῃβϑ οὔ τῃ6 
ἀγάροῃβ οὔ Ατδδία 81141}} οοῦης οιυἭἕ 
νὴ τᾶν ΤΠδγίοῖβ, δηά τῆς τυ - 
τιάς οὗ τΠεπὶ 504}}] θῈ σδιγιθα 45 τπ6 
τὶ ἀροη δαγίῃ, (Βδὲ 411 (παν ΒΟ ἢ 
ἤδαγ [Πδπ ΙΏΔΥ ἔεαγ δηά {γϑπλῦ]6. 

20 ΑΪἾβο τῆς (ὐδγηπγδηίΐδηβϑ γαρίπρ ἰπ 
Ὑνγῖ 58} ἔο δ5 ἴῃς νά 
Ὀοαῖβ οὗ [6 τγοοῦ, δηά νὴ ρτοδῖ 
ῬΟΥΟΓ 5}8}} {ΠῈΥ οοπιθ, δηά Ἰοΐῃ 
θαῖι]6 ἢ τε, δηά 5}4]} νναϑῖα ἃ 
Ρογίοη οὗ τς ἰαπά οἵ [ῃ6 Αϑϑγγδηβ. 

21 Αηάὰ τδδη 8841} τῆ6 ἀγάροῃβ 
παν 186 Ὁρρεγ Παηά, ταππεπι θα τ!ηρ; 
{πεῖν πδῖυγε; δηά ἱξ {ΠΕΥ 54}} εὐγη 
τΠοιηβαῖνεϑ, σοηϑρίΠηρ τορεῖμοῦ ἴῃ 
στεδῖ ροννγεῦ ἴο ροζβθσιιῖα ἢ ΘΠ, 

2 Ἴδη {ἢ ε86 514}} Ὀς τχουδ]εά, 
δηὰ Κεερ 58ϊεπος ΓὨγουρἢ {Πεῖγ ρούγεῦ, 
Δηὰ 5}]] ες. 

23 Διά ἔοπι (δε ἰαπά οὗὨ τῃς 45- 
ΒΥΓΙΔΠ8 81}4}} (ἢ6 ΘμΘιΥ δεβίερε {Πεπὶ, 
Δῃά ςοηβιιηια βοῆς οὗ ἴπδηλ, δπά ἴῃ 

43. δα! εοπειησά. ἘΒεϊίζοσ, Ῥεγθδρ8, 
“. 808]} σοῃϑβιτηο ; ἢ 1,δῖ, δευογαλὶὲ (ἴῃ Μ5. 1).) 
ἴον ἀευογαυΐ. Βαυῖ Α. [45 ἐευογαῦύξ,. 

45. ἥο» ἐδὲ ῥβοφυεγ.)] ΜΪ,. α ῥοϊεεξαΐε. 
ΤΗΣ τελάϊηρ σροιἑαὶδ ἰὴ Τὶ. βυξρεσίβ δ οὔποθ 

6 σις γχεδαϊηρ “ἐα:α, “ὙΘ δροϑβίδίε 
ΟΠ άτεη. ΤΠ Ϊ5 15 ἐκ εμέ, ΒΥ 5. Α., δηά 
ΌΥ (δε ἴοχὶ οὗ 4 ραββϑᾶρὲ οὗ Οἱ άδβ, ποτε 
[8686 γεῦβοβ ἃτὸ αιοϊοθα. ὅ66 ΒΘΠΞΙΥ, Ὁ. 37. 

46. ἀεϊξυεγε: ὁ. Μυΐς. ἐγαάίαϊἑ, “ Ἀαῖμ ἀ6- 
Ἰινετεά. Μ85. Α. τοδὰβ ἐγαάεί, “ νΥ1}}} ἀ 6] ἵνοσ.ἢ 

29. “πώ δὲ »εμ μά ,.}1 Μυΐν. εἰ σἰοω βαίμς 
ΦΟΡὩῈ ἼΩΡΙΦΤΣ ἸΓΕΙΩΣ, εἰς. ἰῃοιεδα οὗ «ἐπ 
ἴη6 Ὀεϑὶ Μ558. μάνα «ἱο, ψὮ16 ἔὸσ «“ἷς  αΐξω 
Α. 845 οἰδῥέἑαξια. Ιῃ Ἰἰκὸ ΤΩΔΠΩΘΣ ἴὺΣ πω ΓΙ: 
(ἢς Ὀεκῖ δυϊ δου εῖθ5 πᾶνθ ἐπ ἀξ ἐπἰπεγίς. Ἡ θηος 
[86 δϑῆβο ψόουὰ δὲ: “δηὰ {μεὶγ ἰδίην 18 
Ὀογηα οὐαῦ [Π6 φασί ἔγοπι ἔπε δ οἵ {δεῖς 
δεϊης ἔστι." 

80. αγγ»ιαπίαη,.) ϑοῖια Μϑ85. βανθ “47.- 
φηη1:, Οἢ ἴῃς ΡσηορΙΘ (45 ΒΕΙΘΙΥ 54Υ8, Ρ. 23) 
οὗ ρυϊίην ἴ6ὲ Κηονῃ ἔοσ ἴῃθ6 ὑῃκηοντῃ. 
Οστηδηϊα νγὰ5 ἃ ταξίοῃ ἀῦονα ἴδο Ῥεοσγβίδῃ 
Οὐ, ἴο [6 νψοϑὶ οὗ σθάγοβςία [18 πδιηθ 
δυγνῖνα8 ἴῃ Κίγτηδη, ΤὮς Ν αΐξ. 45 (αττηοηὶ. 

ἼΤΒ6 δυθηΐβ ἤογὸ οὐβουγοεὶν βῃδάουσοά ἕοσια 
ἐπὶ Βανθ ὥρας νὰ της τρὶς οἵ [6 84295- 
ΘΑηΙ2Σ, ἘΞΡΘΟΙΔΙΠΥ ϑάροσοϑ ἰ. (Α.Ὁ. 240-27 
δηά {δεῖν ςοηβὶςοῖϑ μα κα [δε ἀπαν τ 1} 

ϑάροσοβ Βαὰ ρυξβδὰ 18 διτὴβ ἴο [Βς ποσί" 
νυοϑί, 50 ΔΓ 88 ἴο ἀεβίγου Αητοςῖ δηα ονογ- 
τυη ϑγτία,--- ἃ ροπίοη οὗ τς ἰαπά οὗ [6 
Αϑ5ΞΥΧΔῃ 5, συ. 1.ο. Οἀεπαίδυβ δηὰ [158 Ὀγανα 
ὕθόη Ζεηοῦία «ἰϊδοκοὰ δῖπι, δῃᾶ, πανῖηρ 
ἴτε δίῃ Ὀδαοῖκ Ὀεγοηά (86 ΕἸΡΓαίαβ, 

ἴουμάοά ἃ πὸνν οηρίγο, 8 Ῥαϊταγτα ἔοσ 118 
σδρίῖα. ὙὙΠΕΥ πζΐ ἰδὺ8 ταργοϑοῶϊ [δα 
“ ἀγάξοηβ ᾽" οὗ “"ΒΕΓῪ ἢγίηρ βεγρεηῖβ᾽᾿ ((ΟΠΊΡ. 
ἴ3Δ. χχχ, 6) οὗ Αταῦῖβ.Ό. ΤΤδ6 ἔογοεβϑ οὗ 
Ζοηορία, αἄοῦ (6 ἀοαῖῃ οὗ Οἀεηδίδυ, τνογα 
ἴῃ ἴυγηῃ δἰίδοκεοὰ ΟΥ̓ Αὐυτεϊίδη, ἀγίνθη ἔγοπὶ [Π εἰ γ 
Ῥοβίοῃ οἡ ἴδε Οτοηΐεβ, αηὰ Ζεηοῦϊα Βοσβεὶ 
ΠΏΔΙῪ οοοροὰ ὑρ πη Ῥαϊπιγτα, νυ Βῖ οι νγα8 
ἰηνοβίοα δηά ἴδκοη. τ ὶβ του]Ἱά δῆβννεσ ἴῃ 
ΒΟΠΊ6 πηράϑυγο ἴο ἴπ6 ἰδησυλρε οὗἉ «Ὁ. 13. 

81. παΐμγε] Ἐῖδεγ, “ διγ, οΥ “' οτἱρίη ; ἢ 
1,Αϊἴ. παϊῥυίἑαα. ΤΠ6 τογὰ5 “ΤΟΥ ἢ γα ποῖ 
ἴη ἴῃς 1,Δ πῃ, 

82. ἐδεὶν" ῥοαυεγ.] 12. Ἰγουρὰ [6 ῬΟΥΤΕΣ 
οὗ [δεῖν δάἀνογβασιεβ. 

83. 266 επε»ι7.}1] Ἐδίδον, 16 ἰγεγ-ϊη- 
σαῖς; 1,δἷἴ. σωδσεῖτον,---τἰΠουρηῖ ΟΥ̓ Ἡ ]ρεη- 
ξο!ά ἴο ἀδηοίες Μεαοηίι8, [6 σουδίῃ ΟΥ̓ ΠΕΡΒΕΥ, 
οὗ Οἀεπαίδυβ, ννῆο 8ἰθνν ἷπὶ ΟΥ̓ [ΓΕΔ ΟΒΕΙῪ δ 
Εχλοϑᾶ, ἴῃ Α.Ὁ. 266 οὗ 267. 

“ογηδ φ ἐδερ! ἢ Βδίμεσ, “οης οὗἉ ἴδει ;" 
1.λῖ. πῦρ εχ ἐδ. Ιὰὼ τὰς οἶδυϑε νος 



ν, 34---.ᾳ3.} 11. ΕΘΒΏΚ ΑΒ. ΧΥ. 

τπεῖγ ἢοβὲ 8584}} Ὀ6 ἔδαγ δῃηά ἀγεδά, δηὰ 
'Οτ,, ϑΠ|6 'απιοηρ {πεὶγ Κίηρβ, 
Ἐπ 34. ΒεμοΪά οεἰοιιά8 οσιὶ ἔπε δδϑί 

δΔηά ἔσο ἴῃ6 που ὑπο {Ππ6 βοιζῇ, 
Δηά {ΠΥ ἅτε νεῖ Βουγδ]α ἴο ἰοοκ 
ὑροη, [1] οὐὗἩ ψνγδῖῃ δηά βἴοστῃ. 

35 ὙΠΕΥ 588}} 5ηλϊϊα ομθ τροη 
“ Μαῖξ. )5.. ΔΠΟΓΠΘΓ, ΔΠα “ἸΠΕΥ͂ 5Π8}] 5πλϊῖς ἀοννῃ ἃ 

στοδῖ τυ τυ ἀ46 οὗ 5ἴλγβ ροη [ἢ δαγίῇῃ, 
ὦ Ἀδν. τῳ. αυθῇ ΤΠΕΙΓ οὐγῃ δἴδγ ; δηᾶ 4 Ὀ]οοά 53}4]] 
ἡὰ δε ἴτοτὰ 1Π6 5βνγογά ππίο (ἢ ὈΕΙ]Υ, 

26 Απά ἀυηρ οὗ πιθῃ τηἴο τῇς 
ἐῶ τ, Κα σΑτΛΕ]᾽5 ἐ ΠουρὮ. 

οὔ, ἀΐέέεν. 37 ΔΑπμάτβεογε 85}4]1} θς ρτϑδῖ ἔβαγῇι- 
Π638 Δηά {ΓΕ Π1Ὀ] Πρ ἀροη ελτῃ : δηά 
{πὲγ τἢδὲ 5ε6 με ψυγδίῃ 5141} θὲ αἰγαϊά, 
εν (γι Ὀ]1Πρ' 5841} σοπλς ἀροη ἔμετ. 

48 Απά τῆοῃ 5114}} τῃεγα οοπλα 
ΕἸΞῚ ϑίογπιϑ ἴτοπὶ (ῃ6 βοιυζῇ, δηά 
οἷ [86 ποίη, δηὰ δηοίμεῦ ρδῖΐ 

ἔτοῃῃ (ἰς νγοβῖ. 
29 Απά ϑβθοπρ νυν πα 8. 31.411 δγίβϑε 

ο]]οννβ, ἔοσ εομέοπίϊο ἐπὶ γέρε: ἐῤεογιη, Μ8. Α. 
[48 ἐπεοοπααδι δ ῆο γεῦπο ἐἠογιη, ὁ ὉΠ 56 Έ{1|6- 
τηθηΐ ἴῃ {ποεῖν Κίπράοτῃ." ὉΤῈ ττοσὰ ἡπεοη- 
σἰαδὶ πο, ποῖ εἰϑετνδεγε ἕουηά (}), Ἰοοῖκβ |κὸ ἃ 
οἾοβε σοποσίηρς οὗ ἀκαταστασία. 

84. ΤῊ8 15 ἰβουρδῖ ἴο τεῖεσ ἴο [6 ἴηνδ" 
δίοῃ οὗ [6 ργονίῃςεβ οὗ Αϑα Μίηογ ΟΥ̓ Οοδ5 
δηὰ ϑογίπίδηβ ἔγοια ἴ[Π6 ποσίῃ οὗ ἴε Εὐυχίπο. 
ΟΑ]]οπιι8 πιδγοδοα ἀραϊηδὶ ἴδε, Ὀυΐ νγὰ8 
τε δ δα ΟΥ̓ [6 το ]Ἰο οὗὨ Αὐυγδοϊιβ ἴῃ [[Α]γ, 
δηὰ Μαγοίδῃ νδ58 ἰεῖ ἴο ΟΔΙΤΥ οὐ ἴδ οδῃ- 
Ραϊζῃ. ὅ8δὲ6ὲ ἴδε ρδβϑᾶρὲ ἤοπὶ 5 ΥΠ.6]]08, 
υοίεᾶ Ὀγ Ηρ εηἴοΙά, Ρ. 210. 

86. ΤῊ5 γογβα 18 οὔϑουγο. ΒΥ “ ϑίδιβ 31 
ΒΙΡΙ1οΑΙ ἰδησυᾶχα ἃγὸ βοιμεῖπηιθβ στηθδηΐ ἰυ1]- 
ὨΔΙΐο5 οὔ ἴ6 Οδυγοῖ, 498 ἴῃ Ὠδῃ. ΥὙ11]. 1ὸ ; 
ον. υἱϊ. το. Βιυῖ Βοζθ (θροσαὶ Ροῦγο 8 
ΜΟΙ] σαῖμοῦ ϑϑοσὰ ἴο ὃ6 ἀοποῖεά ; ἃ υ8ὲ οὗ 
Ἰληρυᾶσε ἴοσ νος ἢ [86 ωΐωρ σἰάμα οὗ Η ογᾶσα 
αῇογάβ βοῆς ργεοθάθηϊ. [Ι͂ἡ [86 Ἴοποϊυάϊηρ 
ψογάβ [86 ἰεχί ἰ8 ὙὉΣΥ υπηρογίλῖῃ. ὉΤδα 
ΤΥ ἶΏ4] τοδάϊηρ “εν ἢ 15 ἀυς ἴο {(Π6 
γυϊραῖς σὠῤεέγαηιη, ἴῃ οἷδος οὗ Ψ ῃο 8. Β45 
σὔτγοσίηονι, “ Ὠουρ ἢ "ἢ ΟΣ “' ραβίεσῃ. [1 ἴῃ 
Ρίδος οὗ ἥρω, “ ἀυηρ,) νὰ τεδὰ ἡωπηογὶδις 
(8ε6 ΒΕΏΒΙΥ, Ὁ. 21), [με 5δεῆβε ψου]Ἱὰ θ6: “δηὰ 
{ποῖα 54}} Ὀ6 Ὀἰοοὰ ἔγοπι [ἢ6 βννογά δὐύθὴ ἴο 
(ἢς Ποτϑβοῖβ ὈΕΙΥ, δη ἃ ἔτοσῃ τπθηβ [815 8 Ἔεὐθη 
ἴο [86 οαγμ6}5 δουρῃ. ΟομρΡ. Ἀεν. χίν. 20, 
δηᾶ [86 Βοοκ οὗ Εποςβ, σ. τοο, “ Α Βοζβθ ν}1}} 
ψΑ1Κ ὉΡ ἴο [15 Ὀγεδϑί ἰη [6 Ὀ]οοά οὗἉ 5156 15." 

38. ,,οηι 1δὲ «υε“..1 ῬοΙΒΔΡΒ τεξεστίης ἴο 
(6 ἰηϑυττοοίίοη οὗ Αὐυγθοΐυβ ἴῃ [ΓΔ]Ὺ ; 48, ἴῃ 
᾿κ6 τωδηποσ, [Β6 σουπίογυϊαϑδὶ τοι [86 Ενϑῖ, 
τὲ νγῶβ ἴο ἀτγῖνε ὕδοκ [818 5βίοστη-οἱουά, 

ἔτοπαι ἴῃμε εαϑῖ, δηα 8}411 ορεῃ ἰξ ; δηά 
[6 εἱἰουά ψνῇϊο ἢ6 ταϊϑεά ὕρ ἴῃ 
νυδίῃ; δπά τὴς ϑ8ἴαγ 8{ἰγγεὰ ἴο Ἴσδιι86 
ἔεατ ἰονγαγὰ {πε εαϑξ ἂδπά τγεϑὲ νη, 
8Π4}} Ὀε ἀεδβίτογεά, 

40 Τῆς ρτοδῖ δηά πὰρ ΕΥ̓ οἱουάϑ 
504}} θὲ πε ἀὰ υρ ΜΠ] οὗ ψτδῖῃ, δπὰ 
(6 8[λτ, [παϊς [ΠΟΥ τΔΥ πλάκα 4] (ἢς 
οαγ αἰταὶα, δηά ἴθ (δαὶ ἀννεὶ} 
τΠογοίῃ ; ἀπά {Π6Ὺ 8341] ροὺγ οινξ ονὲσ 
ἜΥΟΙΥ͂ Πἰρὰ ἀπά δπλπθης ρος δὴ Πμοῖ- 
ΤΙ]ς 5ἴαγ, 

41 ΕἾτε, δπά [ιαὶ], «δῃά ἢγίῃ 
ϑυγογάβ, ΔΠΔ ΠΊΔΩΥ νγαΐογβ, (Πδῖ εἴ 
δεῖ ἀ5 τῇδ 6 {]], δῃά 41] γίνεγβ, σι 
τῆς δρυπάδηςβ οἵ στοδῖ νγαίεϑβ. 

42 Απά [Π6Υ 5881} Ὀσγεαῖς ἀοσγῃ τῃς 
οἰε8 δῃηά νγ4]]5. πηγουπίδί 8 δηά ἢ1}]5. 
ττεε8 οὗ ([Πε τνοοά, ἀπά ρτδ88 οὗ τῆς 
τηθλάονϑ, δηά {Π6ῖγ ςοσγῃ. 

43 Απά {ΠεῪ 5841} ρὸ 86 251} 
υπίο ΒαΡγ]οη, δηά ᾿πιλκα πεῖ δἴγαί 4. δέν. 

νοῦ ά ρῥγεῆρυσο ἴδ6 τεΐζυσχῃ τρλγοῖ οἵ Οδ]- 
Ἰίδηυ5, Βο δα δδυϊ ὕρΡ δηά δεβίεροδ {16 
᾿πϑυσρθηίβ ἰη Μιδη. 866 ἀῦονε, ου ὑ΄. 34. 

89. “ρα1] ορεπ.ἢ 1.,Δῖ. γεεϊμάεπί. ὮΪΒ ψοτγὰ 
ΤΏΔΥ ὈΘΑΓ ἴΠ6 56η586 ρίνγβη ἴὴ ἴδε ΕΏρ 5, [παῖ 
οὗ “" ὀρδηϊηρ" οἵ ἀἰ5ρε ]ηρ [ἢ6 οἰουά, Βυΐ 
τπουρ [815 15 115 οἰδϑϑίςδὶ τηεδηΐηρ, ἴῃς ἰαῖοσ 
56η586 οὗ “5ῃυςΕηρ ὑΡ,᾽ 28 ἴῃ Ατησηϊδηυβ, δηὰ 
Τεγί πη, δθοπβ ῥγεΐογαθία μετο. ΒΥ “1 
15 τἸηοδηΐ [Π6 “οΟἿΠΟΥ "οὗ ν. 18; 8146 
4 ἢ ς,; 451 υπάογοίδηά 1ἴ, ἀδηοίε5 [6 πλουογ οὗ 
[6 τευ ]]οη, (Π ταῖϑοσ οὗ (6 οἱουά, Εἰτηϑοιδ 

40. απ δονγὶ δὶς εἰαγἢ [ ἀο ποῖ 566 ον ἴο 
εἶνε “ βίασ " Βεσα ἴῃ βαπὶθ 1ηἰογρσοίδίοη 45 ἴῃ 
τ. 15. 1 δεοβ ἴο ἀδηοίΐς Βοσὸ ἴμ6 Ὀθαϊοδι 
ἰηβυθποα οὗ [656 τυᾶῦτβ δηάᾶ :ηϑυΣγ 008. 
(οιρατε [86 “ΡεβΕ εΓῸ δίάθσε ἰςί! ἢ οὗ 1[ἷνγ 
(Ὑἱ. 9), διὰ τς ἀστροβολεῖσθαε οὗ ἴδ6 
Οτοοκϑ. ἴῃ σ. 12 [6 5ᾶπι|ὸ ψοσγάβ ὅσα 
τοηδογοά “ ζρδγ] σοηϑίο] ]δίϊοη. 

41. Μρὶμρ “αυογά.} [Ιτ 185 βυρρεβίθα ᾿Υ͂ 
Ομυτίοη [δῖ {Ππ|5 ΙΏΔΥ δε υδεὰ ἴο ἀξεηοῖδ 
Πρμςηΐηρϑ, οδ]]οὰ 186 “ διτοννβ᾽ οὗ Οσοά ἴῃ 
Ῥ5. χυὶ!, 14 δηά εἰδενῆοσο. Βυῖ [Π6 βινγογά 
σου ]Ἱά ἠοῖ, Κὸ [6 ἀστοόον, δὲ ἃ βειίηρ 5υσῆροὶ 
οὗ βοιποίῃίηρ δμοῖ ἕοσίῖ ἢ. [{ 8 τῆοσε Ὡδίυγαὶ 
ἴοὸ τοῖος ἰξ ἴο ϑυοῖ οἴηθηϑ ἔοσθοάϊηρ νγᾺΓ 88 
ἍΟΓΟ ἴα βδγληρ ϑυνογὰβ 56 ἴῃ [86 ΤΥ ΌΥ 
[δὲ τογτϊῆοα ΒΕ οσλδῃς δῇεῦ [86 δίι]6 οὗ [6 
Τταβίπιθηθ 1,8 Κα, 

43. Βαδγίοπ.] 12. Ἀομλε, 88 ἴῃ ὁΟ σὰς: 
5:10}}}. ν. 158: 
᾿ Καὶ φλέξει πόντον βαθύν, αὑτήν τε Βαβυλῶνα, 

Ἰταλίης γαῖάν τε. 
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ΠΟ τσ, 
μεθ 
βαόγῶκ. 

4“ εν. 18. 
7, 8. 

δῥὰσ 

44 ΤΠΕΥ 58}4}} σός ἴο ἢεσ, δηά 
Ὀδεβίερε πεῖ, τῆς β.2γ δηὰ 411] ψυγδίἢ 
841} [ΠΕΥ ροιγ οὐξ προη Πεῦ: τΠεη 
812}} (Ὡς ἀιιϑὲ Δηἀ 8πιοκε ρὸ ἃρ υπῖο 
πε πεᾶνεη, δηά 1] τῆςογ (δῖ Ὀς δϑοιυΐ 
ἢδΓ 8141} θεννδὶ! ΠΟΥ. 

45 Απά {μὲν τῃδὲ ταπιαὶη ὑπάογ 
ΠΟΓ 81|2]} ἀο 8εγνίος υηΐο (ἢθπὶ τῃδῖ 
᾿νε ρυζ Ποῖ ἰπ ἔδδγ, 

46 Απά {τδοιι, Α514, (παξ δγὲ ἔραγ- 
ἰλῖκοσ οὔ τῃε Βορε οὗ Βαδγίοῃ, δηά δῖ 
τῆς ΕΟ οὔ Πδὺ ρβεΐβοῃ : 

47 Ὗνοςε δε υηΐο [πες, (που τυ7είςῇ, 
Ὀεσαυδα του Παβὲ τπηδάς {πγ861 1ἰἰκα 
ὑπίο Πεῦ; δηά ἤδϑδὲ ἀεοκεὰ τἢγΥ 
ἐὐρα ἀνρθς ἴῃ ψΠογδάοπι, (παῖ {ΠΟΥ 
πρῃξ ρ]εαϑῈ δηά ρ]οσυ ἴῃ (ΠΥ Ἰονοῖϑβ, 
ὙΠΟ ἢ αν ΑἰνναΥ ἀεοίγοὰ ἴο σοπηηλῖς 
ὙνΠογεάοιῃ τ τἢ τῆς ! 

48 ἼΓΒοιι Παβὶ Ὁ] ονγεά ΠοῚ τπδῖ 15 
Βιαϊϑα ἴῃ 411 μεσ νοσκβ Δη 4 ἱηνεπείοηϑβ: 
τΠεγείογε 8 Οού, 

49 “1 ν}}} βεπά ρἴδριιεβ ὑροη ἔδεε; 
νον ῃοοά, ρονεγίγ, ἔδπλίπε, ϑυγογά, 
ΔηΔ ρεβί]επος, ἕο τγδϑῖα (ΠΥ Πουβ68 
ψ ἘΠΕ ρα εἰ ἀεδιῃ. 

ξο Απά τς οἷον οὗ τῇγ ρονεῦ 
841] δε ἀγίεἀ ὰρ Ξ' 1 ἤὐποῖ, αὐτὰ τῆς 
ἢεδὶ 8841] δγίϑε (ἢδῖ 18 ϑβδεηΐ ονεσ [ἢ 66. 

ναῖε δὲγ φβαἱ4) Ἐαΐδεγ, “ ἀββίσου : 
Τ,.χἵ. οχίογεπ. ὅὃ0 ἴἢ ᾧ. 4ς Ἀδηδοῦ πνουϊά 
τελὰ εχίογγμπί (ἰαῖα ρετγίεςξ ἔγοπι. ἐαζεγο) 
ἰησίοδα οὗ εαἐεγγμεΓΙρ:, ἀπ ἃ ἰη Ὁ. 39 ΦΧΙΡΙ ΟΦ, 
“ ἀεπιγυςοη," ἴοσ ευϑεγγαϊοηπεηι, “ ἴοττοτ.ἢ 
ΤῊῈ τολάϊηρ ὄαζεγίοποηι ἴῃ 8. Τα κο8 [ἢ6 
Δἰ[ογδοη Ρ]δυϑιῦ]δ. 

46. ΤῊ ΓῊΔΥΓρΡΊηΔ] τοδϊηρν Κ ἸἸΚα υηΐο ἷ5 
ἄυς ἴο ἃ τελάϊηρ οοποογ ἐπὶ σρεοὶς Ἰηβῖοδαὰ οὗὨ 
ΠΟΉΓΟΥ͂Σ ἐπὶ “ῥέε. Ἡ]Πρεηξοϊ ἃ ἰαἶκοβ [ἢ 5 δηά 
[πε πεχί γϑῦβεβϑ 45 ροϊπίίηρ ἴο τς Δϑϑοςϊδι οῃ 
οὗ Οἀεπδίδυϑ ἴῃ ἴῃς ἐπιρῖγε, Α.Ὁ. 264, ὙΠ εΩ 
Αϑῖδ νγὰβ τηδάς ἴῃς “ ςοηξδοτί ἢ οὗ Ἀοπης. 

560. Οοπήραζε 81|68 ἱ, ΣΙ. 

δ1. «εὐἱ!ὸ «υοισιά!.}] ἘΥΖΒΟδΟ δάορίβ [δ6 
τολαϊηρ ὦ »εμἰογίδις, ἰουρ ἵνο οὗ ἴῃ Ὀοϑὶ 
455. πᾶν σωῤπεγίδια. Ὅὕθα τοδάϊηρ οὗ (ἢ 6 
Ἰαϊῖεγ ρατί 18 βδβονγῃ ὈΥ̓ ΒΕΏΒΙΥ (ρ. 34) ἴο δὲ 
Αἰπιοϑὲ ΠΟΣΊ ΔΙΪΥ μὲ ποη ῥοιεῖς ἱμοι, ο. Ἡρδησς 
ΟὟΘ ΤΛΑΥ ΤΣΟΠάΘΓ: δ ΤΟΣ 584} θὲ τνοακοηρά 
8ἃ8 ἃ ῬΟΟΥΙ Μοιηδη Ὀαδίθηῃ. πὰ ομαϑίϊϑεὰ ὉῪ 
ΨΟΠΊΘΏ, 850 ἴπδί δου οληϑὲ ποΐ τοςεῖνο (ἢ 
ῬΟΝΕΤΗΙΪ οπμεβ ἂπά [ἈῪ ἰογεῖβ." Βασι 
ὙἹ. 43 ῬΟΓΓΓΔΥΒ 5008} 4 ῥϊςΐυγε οὐ ᾿εαϊουβ 
[ον 1515. 

1. ΕΒΏΒΚΑΒ. ΧΡ. [ν. 44---58. 

51 Του 8Π410 θὲ ννυεακεπθά 45 ἃ 
Ροογ ψψοπιδῃ ὙΠ 5{Π|ρ68,) Δη4 48 Οὔ6 
οἤδϑιϊϑεὰ σι τοι 8, 8580 ἴπλὶ τῆς 
ΓΑΡΉ δηά ἰονοῖβ 58}} ηοξῖ 6 40]ε το 
Γεςεῖνα (᾿ς. 

52 νουϊά 1 νἱἢ ᾿ΘδἸουϑΥ πᾶνα 
80 ῥγοοδεάδα δραίηβε ἴΠεα. 581} τῆς 
Ι,οτα, 

53 του παάϑὲ ποὲ αἰνγᾶγβ 5] 
ΤΥ σἤοβθη, Ἂχδι πηρ {π6 βίγοκε οὗ 
(ΠἸης Πδηά8, δληά ϑβδυγίηρ ΟΥ̓ΘΙ {Πεὶγ 
᾿ ἀελά, τι βεη (ποι νγαβϑὲ ἀγιιηκεη, 

54. δεῖ ἔοσῖ τῆ6 Ὀοδι οὗ (ἢ 
ςουπΐεπδηςο 

ξς ΤΠἼΠς τεναγά οὗ (ΕΥ̓ ψπογεάοηι 
5841} θ6 ἴῃ (ὮΥ Ὀοβοῦι, Πεγείογε βῃδὶῖ 
(Ποι τεςεῖνα τοσορεηςδ. 

56 [Δκ6 45 ἴοι Βαϑὲ ἄοῃης υηΐο 
ΤΩΥ͂ Πβοβεη, 84 (ἢς [ψοτγά, ὄνθῃ 80 
8502} (Οοά ἀο υῃῖο ἴἰεα, δηὰ 5}4]]} 
ἀεἰνεῦ τες ᾿πίο πιο !οΐ. 

57 ΤῊΥ ΤΠ άγθη 581 ἀϊθ οὗ μυη- 
δεῖ, δηὰ τῇοι 5ῃαἷς (4}} Ὠγουρῃ (ἢς 
βύνογά : (ΠΥ οἰ68 588} 6 ὕτγοκδθη 
ἄονῃ, ἀπά 411] [ῃΐπε 531Π|4}} ρευ 8} ψίῇ 
(δε βϑυχογά ἴῃ τς Πεϊά. 

58 ΤΠΕΥ τπδῖ 6 ἴῃ τῆς πιοιιηΐδίη8 
8.4}} 46 οἵ πυηρεῖ, δἀπὰ εαἰ {πεὶγ 
οὔσῃ ἢεβἢ, δηά ἀτηἰς πεῖν ονγη δ]οοά, 

68. ἐχαλιίπρ ἐδε σέγοζε.} 1.6. ΟΡ δίς τἢς 
διαηάς δίρῆογ, ἴο πιαῖκα [86 βίγοϊο [4}} βθαυοσ. 
Βυῖ [86 τοδάϊηρς οὗ (ἢ15 γϑσϑα 15 ηοΐ Ἴεγίδίη. 
ΕῸΣ δ έοσεῃς:, "' βλγίηρ," νης ΓΟ]υΪΓε5 Ὁ. 54 ἴο 
6 ἴδκθὴ 454 ἰδυηΐ δὰ ὃγ ἴῃς Ρεῦβε- 
ουἴον ἴο ἴδε νἱεἴπι, ΕΣ ΖΘΟΠΒ6 Γαδ οἢ (0ῃ- 
ἡεοΐζυγα γἱάεπς, τοακίηρ (6 βεπίεησα ἴο οπά 
ψ} Ὁ. 523. ὙΒῸ ποχί γοῦβο νοι ἴδῃ 6 
δὴ ἰηαϊρπδηῖς ΔΡΟΒΌΌΡΙΘ δάάγεβδεά ἴο ἴῃς 
οἰεηάϊηρ οης, Αϑἰᾶ. 
ΤΠ 5υβοτίηρθ ἰῃ [Π6 ρογβεοιπίοη 7051 

δδοσγ [ἢς ἀοδίῃ οὗ Ποοείυ8, ψεη ἴπετε νυν 88 
ἃ ΤΏΔΒΒΔΟΤΟ οὗ ΟΠ τ βιίδηβ δ ΑἸἊχδηάσία, ΠΊΔΥ͂ 
δὲ δἰυἀδὰ ἴο Ποῖα. 

84. δεὲ ὥογι 9.1] Ἐδίδεγ, “δεῖ οἱ" οὗ 
“ δάογῃ ; 7 [1,4ἴ. ἐχογη. 

δ6δ. ἐδν «υδογεάον». Ἐαΐμοσ, “οὗ 4 δαῖ- 
Ἰοῖ : »ογηὶοασγίς Ὀοΐηρ [6 σοδάϊηρ οὗ [ῃ6 
Ὀθεβῖ Μ95. 

56. α: ἐδοιι ῥαεὲ ἄοπε.} 1.4ἴ, ζαεῖει, “88 
[δου 11 ἀο.; 

58. ἐδεὶν" οαυπ δίοοά. Μοτα ἜΧΔΟΕΨΥ, “ 5841} 
ἀσὶπκ δοοά;᾽ 1.4ῖ. “σπσιώπονε δίδεηῖ, ἈϊΟΒ 
ψοῦ]Ἱὰ οὗ [1561}} Ὀ6 δὴ δοοσηϊηδίίοῃ. (ὈΙΏΡ. 
Δεῖβ χν. 20,29. 

ΕΤαι. 
ἄεαζά. 



τόν, 
δέει ξελ. 

Υ. 59--ἰ3.] 

[ΟΣ ὙΟΙΥ πυηροῖ οὗ Ὀγθδά, δηά {ἢϊτϑῖ 
οὗ νναῖεσ. ! 

59 Του 28 ὈΠΠΔΡΡΥ 5410 σοπὶς 
ΓὨγουρ τῆς 868, δηἀ τασοῖνα ρῥἰδριιαβ 
δραίη. ; 

όο Απὰά ἴῃ {πε ρᾶβϑϑᾶρε {Π6Ὺ 5}2]] 
ΤΌ οὐ τῆς ἰ(ἀ]6 οἰ, ἀπά 541} ἀε- 
ΒΕΓΟΥ͂ ϑοῃ16 Ρογίίοη οὗ τῇγ ἰδηά, δηά 
σοηϑιηια ρϑγί οὗ (ὨΥ ρίουυ, δπά 3821} 
γεΐυγη ἴο Βαδυ]οη τΠδῖ νγὰ8 ἀδβίσουβά. 

61 Απά τδοι 5}|4]ῖ Ὀ6 ᾿ςαϑὲ ἀοννῃ 
ΌΥ τῆδτλ 485 βίυ 616, ἀηά ἘΠ6Ὺ 58|8}} 8 
ὈΠπίο {ἢδε 45 ἤτγοα : 

62 Απά 5}4}} σοηβιιης πες. Ὧπάὰ 
(ὮΥ οἰτίε8, τὰγ ἰαπά, δηά {ΠΥ πιουη- 
(Δ1Π8.; 411] τῇΥ ᾿σοοάβ δηά (ἢγ ἔπιῖῇι} 
ἴΓ668 8[}}} ΠΕΥ͂ δυγη ὰρ ἢ ἤγα. 

63 ΤῊΥ «ΠΠ]άγθῃ 5}.4}} ἘΠΘΥ ΟΔΓΓΥ 
ΑΥΤΑΥ Ολρίϊνε, 4η4, Ἰοοκ, νας τπου 
Πιαβί, {Π 6 Ὺ 5112}} 8ρο 1} ἴξ, δῃά “πᾶσ τῃς. 
δεδυγ οὗ τὰγ ἔδςε. 

ΘΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥ͂Ι. 
1 δαδγίο» ακα οἱδεο ῥίαεες αγὸ ἐδγεαξεροα τοῖίλ 

Ξ2΄ἴαρμες ἐλαΐ εαμμοΐ ἐξέ ἀνοΐίεί, 23. απαὶ τυὴλ 
αἰσροίαέϊοη. 40 7λὲ4 “ουαπίς οὐ ἐλε Ζογά 
φτμδί ἰοοξ 707, ἐγομδίεε: κι ακα ποὲ ἀξάξ 
ζλεῖ» τἦρς, 74. ὅν ζανε ἐδεν», ἀρεῖ ἐλέν «λα 
δε ἀείῤνεγεά. 

ΟΕ δε υῃίο (δεε, Βαργίοη, 
ἂηά Αϑβ|4! νος ΡῈ υπῖο πες. 

Ἐργρί, ἀπά ϑγτεία 
2 Οἰγά ὑρ. γουγβεῖνεβ τῖτἢ οἰ τ ἢ 8 

οὗ 58ςἷκ δῃὰ ἢδίγ, δεν! γουγ οὨΠ]άγεη, 
ΔΠα Ὀ6 5ΟΙΓΥ 5 ἴῸΓ γοιγ ἀδεοίγιςτοη 18 
δῖ μδηά, 

589. Τδοι ας πϑαρῥγ.] ΤῊ 15 ἃ βοπιεννμδῖ 
5} σοηάοσίης οὗ 2η7ε κα βὲγ τπαγία υεηΐξι. 
Βυῖ (δ6 ὑδεβὲ Μ65. πανἊ ΠΠ ἴοσυ 267 
ὙΠΩΓΊΩ 3Ξ: κ᾽ ὈΏΒΔΡΡΥ Ὀεΐογε 41] οἴδιοσβ," 

60. γ᾽ οπ.7]Ὼ Ἐδίδεογ, “"σγυβῃ. [1,Αἵ. 
αἰνάεπί. Τῃ υἱᾶςς οὗ οοἰοτανη, τοηἀογοὰ “1416, 
ΨΏΙΟΝ 15 τῆς Ὀεδῖ τοδάϊηρ, {6 Νυϊγαῖς [85 
οεείσαηε, ἴῃς “Ἢ 5]ἰδίη ςεἰγ. Τὸ νψϑαῖ {δὶς 
Ῥαγῖ4] ἀοναίδοη οὗ Αϑία, δηὰ υἱίου βυδυοσ- 
βίοῃ οὗ Κουηδ, ΤὩΔΥ͂ ΡοΪηΐ, 1 Ὧπὶ ὉΠηΔ40]6 ἴο ΒΔΥ. 

, 69. «πώ, ἰοοξ, «υδαὶ ἔδομ δας. ΤΏ 1,Δἴ. 
18 οἱ οερ μ77, ἐπε21771 2 ̓ ἀάῥῴοιι ῥαδεδωηξ, “' 8}8}} 
ΚΟ [ΠΥ ῬΟΞΘΟΞβΙΟἢ5 ἴῸσ ἃ ὈΓΟΥ͂. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥῚ. 

8. ογ" "47 δην οπε. ὙὌβα αυοίδείοη ἴῃ 
Οἰϊάδβ, δηὰ Μϑ8. Α., ἄρτεα ἰῃ ἃ δοεζζογ ἴοχί 

1. ΕΒΏΚ.ΑΒ. ΧΡ. ΧΥῚ. 

3. Α βνψογά 15 β8εηἴ ὕροη γου, ἀπά 
ὝΠΟ ΠΊΔΥ ἴαγῃ ἰς Ὀδςοῖ 

4 Α ἔἤτε ἰ8 βεπξ ἃπιοηρ γου, ἀπά 
ΠΟ ΠΊΔΥ 4ιςηςἢ ἴτε β 

ς ΡΙαριυιεβ. ἀγα ϑ8εηξ υὑπίο γοιι, ἀπά 
ψνημδὶ 5 ἢς (δὲ τὰ ἀτίνα {πεπ 
ΑὙΤΑΥ ἢ 

6 Μδγ Δ2πΠῪ πιᾶῃ ἀτγῖνε ΔΥΑΥ Δῃ 
ΠΌΠΡΤΥ ἘΝ ἴῃ (6 νοοά ἢ ΟΥ̓ ΠΉΔΥ͂ 
ΔΩΥ οὔα 4πεηοῖ (ἢ6 βγα ἰῃ βίαθθ]ς, 
ψ Ποη [Ὁ Πδῖὰ Ὀεραη το Ὀυγη ἢ 

7 ΜᾶΥ οπς τυπὶ ἀραὶπ τῆς δγγονν 
(μδὲ 15 8ηοζ οὗ ἃ βίγτοηρ; ΔιΌΠογ ἢ 

8 ἼΠπε ταϊρμγ [μοτά βεπάθι τῆς 
Ρΐαριιεβ, ἀπά ψ|ο 15 με τΠδῖ σδη ἀτγὶνς 
το ἀὐγὰν ἢ, 

9 Α ἔτεα 58]1] σὸ ἔχ ἔτοπι ἢΪ8 
ννγαῖῃ, ἈπΠ4 ψὴ0 18 ἢθς [Πδξ ΠΊΔῪ 
φυεηςἢ ἰτἢ 

Ιο Ηδ 5}8]}] οδδὲ ᾿ρῃεπίηρβ, δηά 
γνῆο 8141} ποῖ ἔδαγ ὃ ἢς 584} τη στ, 
δη ψο 5}4]} ποῖ δὲ δίγαϊἀ ὃ 

11: Της Ιιογά 5}4}1} (Ὠγεδίεη, δηά 
ΜΟ 814}} ποῖ θὲ υἱίεῦ!γ Ὀεδίεῃ ἴο 
ρονγάεγ δὲ ἢ18 ργεβοηςθὶ 

12 Τπε δἀγ αιυλίκεῖῃ, δηά τῆς 
ἰουπάλιϊουβϑ τποίοοῦ; τἢ6 564 διϊβεῖῃ 
ὋΡ ἢ γᾶνε8 οσιὶ τῆς ἀξερ, δηά 
{πὸ νγᾶνεβ οὗ ἴξ αὔὰὲ σου] ε4, δηά τῃς 
53:8 1πεγεοῦ λἷβο, δείογε τῆς [ οσγά, 
δηά Ὀεΐογο [Π6 ρίοσυ οὗ ἢἰ5 ροννεῦ : 

13 ΕοΥ β(τοπρ 15 ἢΠἰ8 σρῃς παηά 
(δῖ θεπάειἢ (Π6 Ὀονν, Π8 δίγζον8 
[πὲ ἢε βποοΐθιἢ γε βῃδγρ, δηά 5}2]] 
ποῖ Π1138,) ΠΘη ΓΠΕΥ Ὀερίηῃ ἴο Ὀ6 8δοῖ 
ἱπίο ἴῃς 6ηά5 οἵ [6 ψοι]ά, 

Βογα: δσωΐ πωηημά ἐχπηρσμεί (- ἢ) ὦ εἸ771 
σίγαηοη ἐποεησίογι ΚΜΟΡΙΣ 3. τ δ’ ΟΥἉ ν}1}} Δηγτΐην 
αυθηςοῖ [6 ἤτε θη βίγανν Βα Ὀδθη δεῖ ἡ 
ἤγο ἡ ϑ8εο ΒΘΗΒΙΥ, ἢ. 39. 

10. δὲ φἥγαϊά.} 1,4ἴ. ρῥαυεῤίί. Βυΐῖ ΟἸ45 
δῃά Α., 45 αῦονυς, ἅξτϑε 1 σεδαϊηρ δογγεδὶξ, ἃ 
δίΓΟΏΡΟΓ ψοσά. 

11. δεαΐες ο βοαυάεγ.) ΟΥ “ οτυβῃοά: 
1,.αἴ. εοπίογείωγ.. Τῆς ογά8 “δὶ 815 ὑγε- 
δεῃς6," οΥ “ἤοτῃ Ὀεΐοτε ἢ15 ἴδος᾽ (1,δἴ. δ 
͵) εὶς ἐρεα), αὐτὸ Ὀεβδὲ Ἴοπηροίεά, 45 ἰῃ Α. 
δηδ ΟἹ άα5, σὰ ναὶ ΓΟ]]ονν8. Οοτῃρ. 8. 

᾿ Ἰχχυῖ, τό; οχίν. 7. 
18. σοι. 8. χυϊἱ, 15. 

18. “ῥα}] ποὲ »55.}] ΟΠυγοΟΏ ΘΟΠΊΡΑΙῈΒ 
[6 “ χίρμξ αἰπυηρ ἰυηάογρο 5" οὗ ὙΝν βάθη 
Υ. 21. : 
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τος, 
Ξίαγνέε. 

14 Βεμοὶά, (6 ρῥΪαριιεβ ἂΐε ϑ8εηῖΐ, 
Δηἀ 51|}} ποῖ γεΐπιγῃ ἀρδὶῃ, ΠῈ}} {ΠῈῪ 
ςοπα ρου [Π6 δασῃ. 

Ιξς ἼΠπε ἢἤτε 15 Κιηάϊεά, δηἀ 5}2]]} 
ποῖ ὃς ρΡυζ οι, 11] ἰξ οοπβιαις τῆς 
ἰουπάδείοη οὗ [Π6 Θδαγῃ. 

16 {|ΚὸῸ 48 Δῃ δον νυ Ὡ] ἢ 18 58οῖ 
οὗ ἃ τοὶρῃγ ἀγομεῦ ταζιγηθῖ ποῖ 
Ὁ σδοῚ : Ἔνεῃ 80 {πε ρίαριιε8 (δ 
8Π4}1 6 ϑεπὲ ὕροῦ δαγἢ 8121} ποῖ 
Γεΐυγη ἀρδίη. 

17 Ὗνοε ἰ8 πιο ὶ νγος ἰ8 πε τ ο 
Ὑ111 ἀδ]νεῦ πα ἰπ τΠο86ὲ ἀδγϑὲ 

18 ΤῊς Ὀερὶπηΐηρ οὗ ϑογγονγβ δηὰ 
οδΐ τηουγηΐϊηρβ ; τε Ὀερίπηΐηρ οὗ 
γαϊη6 δηά ργοδῖ ἀδδίῃ ; τῆ6 Ὀερίη- 

ηἰηρ οὗ ννλΐῖβϑ, ἀηά τῆ6 ρονγεῖβ 521] 
βίδηἀ ἰῃ ἔξαγ; (6 Βερὶπηϊηρ; οὗ εν] ]8 
δὲ 5841}  ἀο ψἢεῃ (Π686 6ν}]8 83}4]] 
ςοηλο ἢ 

19 Βεβοϊά, ἔλπιΐης ἀπά ρίαριο, (τ- 
δυϊδλίοη δηά δηριίϑῃ, ἅτε βϑεῃϊ 88 
ΒΟΟΙΓΡΒ ἔῸΓ ΔΘ ηἀπΊδηΐ, 

20 Βιυξ ἴοσ 411] τπε86 τὨΐπρθ ΠῸ 
88]] ποῖ τὰυγῃ ἔγοηι {ΠΕΡ Κα Π688,. 
ΠΟΥ δα Αἰνγαῦ ταϊηάξι! οὗ (ες βοουγραβ. 

21 Βεμο]ά, νἱοξυλῖ8 884} δὲ 80 
δοοά σἤθαρ προῇ δαγῖῃ, τπδὲ ἘΒΕΥ 
8.41} τη ἰκ ἘΠαιηϑεῖνεβ τὸ 6 ἰπ ροοά 
οᾶ36, ἀπά ὄνεῃ {ἤθη 5041} ἴεν} 8 στονν 
ἀροη εἀγίῃ, βνγοσά, ἔλπιίης, δΔη4 ρτεαῖ 
ςοηξιβίοῃ. 

22 Εογ τηδῃγ οὗ τπδπὶ τὲ ἀνχε]]} 
ὍΡΟΩ δεῖ 5}4}} ρεγβῃ οὗ ἔδλιϊηδ : 

18. απὦ στγεαὶξ ἀεα] Μυΐρ. οὐ »πωδιὲ 
ἑπίογία, ΜΏΙΠὮ, κΚ τῶ κορδ Ὀεΐοτα, 
βῃουϊά ΡῬΓΟΌΔΟΙΨ ὃ6Ὲ ἰδίκορῃη 45 4 κΚἰπά οὗ 
δροάοϑβὶβ ἴῃ ἴΠῸ ποπὶ., ποῖ βεηϊ, Βυΐῖ (ἢς 
θεϑὲ τεδάϊηρ 15 δὲ νηωδὶ ἱπέογθηξ (.ΞΞ ἱπίογίδιριῖ). 
ΤΒε δ8εῆϑε, 5|16 ΕΠ Ῥαγαρῃγαβεα, ἀρρεασβ ἴο 
δε: “ἼΤΒουρῃ [ἃ 15 Ὀυΐϊ {δε Ὀοριηπίης οὗ 
ΒΟΙΓΟΥΒ, ΤΠΔΩΥ͂ 518}} νν 81}; (Ββουγῇ δυῖ τὴς 
᾿ΘΕΙΠΠΙΩΕ οὔὐ ἔδιπιΐηθ, ΤΩΔΩΥ͂ 5}41}1 Ρεγίβα ; 
τδουρὰ ὃδυῖ τις ἈΈΡΡΙΝΕ οὗὨ ννᾶγβ, ΡΟ ΕΥ9 
8ἰ14}} Ὀ6 1 (ΕΥΤΟΤΣ ; Τουρἢ δαΐ [ἢς6 ΒεορΙππίηνς 
οἵ 6ὁν1]5, 411 πγθῇ 588} {τε Ὁ]6. ΤΠ Οεηθνα 
Ψογϑίοη 50} 0]165 ἴῃς οἰδιιϑ6 τϊϑϑίηρ 1 τῆς 
Α. Ν.., “'δῃά 81]} 5141} ἔγεσῦ]ο " (1,41. δὲ ἐγεβὲ- 
ἀαδιιπὲ οπιπε), Μ ὨΪΓΒ 15 πεοάεα ἴο οοχιρὶεῖς 
[6 ΡΑΓΔ116]15π οὗὨἨ [Π6 βοηΐεηςο. 

4Ο. «ῥα! ποί.] ἘἈλδίμεσ, “ ψ1}} ποῖ. 
4]. .ο χσοοά εϑεαῤ.) ΑἹ Οχργοβθίοη οἴδη 

ἔουμπά ἰῃ οἷά ν᾿ το Σβ, Δησννεσίηρ ἴο (6 ΕἸΘΩΓΣ 
ἃ δοη ᾿“παγοδό. 

Π1.- ΕΡΏΒ.ΑΒ. ΧΥΙ.. [ν. 14--32. 

ἀηά τΠε οἵοῖ, [δῖ ἐβοᾶρθ ἴῃ πυηροτ, 
8.4} (Π6 δυγογά ἀδϑίγογυ. 

22 Απά 16 ἀεδα 5841} δὲ σδβὲ ουῖ 
848 ἀυπρ, Δηἀ (πεγα 5Π41}] Ὀ6 πο πηδῃ 
ἴο ἐδ ὁ ἢ (ἤδη: ἔοσγ [6 βγῆ 584]]} 
θὲ νναβίεά, δηά τῃς οἰτἰ68 884}} ὈῈ οδϑὲ 
ἀονῃ. 

24. Τοῖς 584} θ6 πὸ πηδη Ϊεῖς ἴο 
611 τῆς φαγί, δηά ἴο βονν [{. 

25 ΤΕ ἔγεα8 8Π4]] ρίὶνα ἐγιΐϊο, δηά 
Ὑ}1Ο 5111 ρσδίμεγ (Πεαὶὶ 

26 ΤῈ ργαρεβ 58}4]} τίρεη, δηά 
Ψ}0 5}}811 ἰγεδλά τἢεπὶκ ἔογ 41} ρίδοςβ 
8[14}1 Ὀς ἀεβοϊδίε οἵ πιεῃ: 

27 80 τΠδῖ οπβ πιδη 53}4]] ἀεϑβίγα ἴο 
866 Δποῖδεῖ, δη ἴο ἤδᾶγ ἢ}8 νοϊςα. 

28 Εὸογ οὗ ἃ οἰ ΕΥ̓ ἸΠεγα 58}4}} Ὀς ἴδῃ 
Ἰεῖ, ἀπά ἔννο οὔ [ἢς ἢε]4, ννῆϊςῇ 5Π4]} 
ῃι46 Ἐποιβεῖνοβ ἴῃ (ἢς (ΠΟ Κ ρτονα8, 
δηά ἰῃ τῆς οἰεἐἴ8 οἵ τῆς τοςκβ. 

29 “Α5 ἴῃ δὴ ογοβαγά οὐ οἱΐνεβ 21μκα. 17. 
ΡΟ ΘΥΕΙΥ ἴτας ἴπεγα ἅγα ἰεῖς [γα 
ΟΥ ἴουγ οΟἾ᾽ναβ : 

20 ΟΥήΥή 45 ψ ῃθὴ ἃ νἱπογαγά ἴ8 
δαϊμεγεά, ἔἤογα γα Ἰθς βοπιδ οἰ πβἴεΓβ 
οἵ τῆεπὶ παῖ ἀρ ΉΓΥ 86 εἰς ἘὨγουρἢ 
ἴῃς νἱπεγαζά : 

41 Ἐνεῃ 80 ἴπ τῇοβα ἀδλγβ {Ποῖα 
8}} 6 (ἢγεα οἵ ίοιιγ ἰεΐς Ὁγ τπδῖὰ τῃδῖ 
δεάΓο ἢ {Παῖγ Βουβ68 ψ τῆς ϑυγοτγά, 

22 Απά τῆς δα 5112}} θς [αδἱά 
νγαβῖα, δηά τῆς δεϊάς τπεσεοῦ 5}4]]} 
ᾺΧ Οἷά, ἀπά ΒΕΓ νγᾶγβϑ δηά 1] Ποῖ 
ΡΑῖἢ8 5}41}} ρζονν {1 οὗ τβογῃ8, Ρ6- 

ἕο δὲ ἱπ φοοά εα..7 ΑΟ ταῖβιεσ Ἰοοβϑε σοηοσε 
ἴηρ οΥ̓͂σἰδὲ 556 ἀϊγεοίαρε ῥάσεηι, κ ἸὨδϊ ῥῬϑᾶςβ ἰ5 
δϑϑυγοὰ ἔοσ [Π6π|.᾿ ΤῊ 5 πιοδηίηρ οὗ ἀξγεοίαηε 
ΔΡΡΘδΙ5 ἴο Ὁ] ον ἔγοτα ἴπα που οὗ θείης 
“ βι ΓΑ ρδοσινασά," δῃὰ 50 “" υπτηροάοά.᾽ 

40. ζανιίηδ. ... δσσεγ Αποίπεῦ ἰηβίδηςδ 
οὔτε ἰγαποϊδίοσ Β ἔοὺπάποϑϑ Ὁ νδυγίπρ ΟΣ. 
[15 2πιϑς ἴῃ ὈοΓΒ ο8565 ἰη ἴδ6 1,Δ[ 1. 

43. “ὁα1} δὲ «υαείε.7 Ἐαῖῃον, “Ἢ 5411 Ὀ6 
Ἰοῖε ἀοϑοϊαΐο: 1.,δἵ, ἀεγείϊφωοίω... ἀεσεγία; 
ἃπά ἴοσ "ἴῃς οἰ65 τεδά “118 1165. 

46. αἱ Ἔ5 5: Ἀδίμοσ, “ ἴοσ ἴδογο 5821] 
δ6 ρτοαΐ ἀδθβοϊδιοη ἴῃ ρ᾽δςεβ ; [,Δἴ. ογὶξ ἐπΐηγε 
ἐἰοεῖς »παρπα 46: εἜΓΙο. 

48. οι. εν. νἱ. 15, 16. 
82. «δαὶ! στοῖυ Χμ 97) ἐδογ.} Ἐδίμογ, 

“4 382}} στονν τμόγη5; [,Δἴ, σεγνεπαδωπὲ “ρῥίπα!. 
Ιῃ νν δῖ ΦΌ]]ονν5 ἡγαπεαὶ ομἱξ 1β 82:4 ὈΥ͂ 
ΒΘΗΒΙΥ ἴο δ6 {πε ἔγιδ σεδαϊηρ οὗ οί Α. δηά 



ν, 33--52.] 

ολιϑεὲ ΠῸ πη|ᾶπ 812]} ἴγανεὶ {δετε- 
ΚὨγοιρῇ. 

2433 ΤῊε νἹγρΊ 8 8}|}} πιοιγη, ἐρέῃ. 
ΠΟ ὈΠάαρτοοῖηβ; (ὃς νοιηθη 5802] 
ποι, δανίηρ πΠῸ Πιιβδαηάβ; {(Πεὶγ 
ἀδιρῃζοιβ 8141} τηουγη, πανίηρ πο 
ἢΕΙΡΕΓ5. 

34 Ιῃ τς νγαΐβ 38|12}} {πεὶγ δγ46- 
ὉΟΠΊ8 ὃ6 ἀεβίγογοα, δηὰ {Πεῖγ ἢυ8- 
Δη 45 5.4] ρεγίβῃ οὗ διίπα. 

ς Ηξαῦ ποῦν ἴπε86 (Πίηρβ, δηά 
ὑπάεγβίδηα τΠδη1, γὲ βεγνδηῖβ οὗ τῇς 
ΓΙ οτὰ. 

26 Βεβοϊὰ τῆς τντοσά οἵ τῆς 1 ,ογά, 
τεςεῖνς ἰξ : δαϊίανα ποῖ ἴῃς ροάβ οὗ 
ψῃοῦ (ἂς Γ,οτγά βραΐζε. 

27 Βεδοϊά, (6 ρίαριιεβ ἄγαν ηἰρὶ, 
δηἀ δὲ ποῖ 5]2ς.Κ. 

48 Α8 σψῆεη ἃ τψοιηδη στ ἘΠ 114 
πῃ τη6 πἰπῖθ τπποητ Ὀπηρεῖῃ ἰοσ 
ἢ6Γ 8οη. ΠῚ το οὐ τες μου οὗ 
δεῦ ὉΠ ρτοδῖ ρδῖῃ8 ΟΟΠΠρΆ38 ΠΟΓ 
νοῦ, τῇ ἢ ραδίη8, ἤθη τῆς οἢ}]4 
ςοπιοῖῃ ἔογίι, ἘΠΟΥ 5[λοἰς ποῖ ἃ τὴο- 
ταεηΐ Ἔ 

νεη 80 58}4]] ποῖ {86 ρῥἷαριιεϑ 
ἜΑ τὸ ἴο Τοπια προη τῆς αὐτῇ 
δηὰ τῆς νοῦά 5841} πηουγῃ, δηά 
8ΟΓΓΟΥ͂ΡΒ 88] σοὴς προῇ ἰξ ΟΠ ΘΥΟΙΥ͂ 
8δἷάε. 

40 Ο τ ρεορΐβ, Πδᾶγ ΠΥ νογά : 
τηλῖςα γοῦι Τα αγ ἴο τῆς Ὀαίεε, ἀπά ἴῃ 
ἴΠοβε εν} ]β Ὀ6 Ἔνθ 48 ρ ]ρτίπιβ ἀροη 

. ἴδε εἀττῆ. 
41 Ἦε τὲ 8ε]1ςἴ, ἰδὲ Βίτπι Ὅς 48 

Βα (μδὲ ἤδεῖῃ ἀνγὰὺ : ἂπά ἢς τῆδῖ 
δυγείῃ, 48 οπα ἐμδξ νν}}} ]ο86 : 

42 Ηε ιδδῖ οσουρίοεῖι πλουσοδπά!86, 

5., ἰηφίολα οἵ ἡγαμοίεπέ ῥομίπεσ. Ἡρηςο ἱ 
δου ἃ δε: ἐὈεοᾶυδαὸ πο 5|66ὲΡ ρβϑβείῃ 
(γουχὰ τ, ΕΓ “ννὰχ οἱ ̓ ςοτρ, 8. οἰ!. 
26. 

86. :δε ροάὐ,.] 1,Αῖ. ἀ:. Οοωρ. Ὠευ, 
Χχχῖϊ, 27η. Βυΐ Ετγϊΐζϑοδο τολᾶς ἐς οὔ Ἷοῦ- 
ἡεεΐυτο. 

40. α: ρι γν".) αομρ. Ηεῦ. χί. 13. 
Το τοι ηϑοδηςαβ οὗ ἴἢς Ν. Τ΄ ἴῃ (Πἰ5 δηὰ 
ἴδς ἐοἸ]]οννίηρ νοῦϑε8 (866 Δ. σεΐ) οδηηοῖ 
δυϊ διΠἶκο (ἢς τοδάσοσ. 

438. ρἰαπέείδ.) Ἐδίδοσ, “ ῥσγυῃοῖδ ;" 1,δἱ, 
»κία:. 

46. δεῖν Ξοοῦ.. 1[,αἴ. σμδιδαπεέίαρηε ἐ ον. 
“4420ε.--- Ἰγοΐ, 1. 

11. ΕΒΏΒ.ΑΒ, ΧΥΙ.. 

-τῆσπι ον (ἢεὶγ δίῃ, 841 τῆς 

48 ἣἢς [δῖ ΠΑ πο ρῥγοῆϊς ὈῪ ἰξ : δηά 
ἢς τῃαῖ θυ Δ ο. ἢ, 48. πα παῖ 38,41} ποῖ 
ἄννε]} τπογείῃ : 

43 Ηε τδδῖ βονεῖι, 45 ἰξ ἢς 8ῃου]ὰ 
ποῖ ΓΘΔΡ : 80 430 ἢε (ἢδϊ ρἰδηΐειῃ τῆς 
Υἱπογαγα, 48 ἢς τἢδλξ 5}}4}} ἢοΐ ρδίδῃεγ 
1ῃς ρταραϑ: 

44 ΤἬοΥ τΠδῖ ΠΊΆΓΓΥ, 45 {ΠΕῪ (Πδῖ 
88.4}} σεῖ πὸ ομ]άγεῃ ; ἀπά ἔπε ν τμδῖ 
ΤΑΔΙΓΥ ποῖ, 45 τς τνἱάοννεγϑ. 

45 Απά τδεγείογε (ΠοῪ τπδς ἸΔΘΟῸΓ 
ἰδθουγ πῃ νδίῃη : 

46 ον ϑ8ιἴγδῃρεγβθ 85Π2]1] γθὰρ {ποὶγ 
ἔτυ!ϊἴ8, Δπ4 8ρ01} (πεὶγ 8) ΟΥδΓ- 
(γον {Πεῖγ Πουβεβ, δηά ἴδκε τἢοὶσ 
σμ] άγθη σἀρενεβ, ἔογ "ΐῃ σαρτὶν Υ δηὰ 1 οτ, ιν. 
ἔλυαΐης 8112}} {Π6Ὺ ρεῖ σὨ]άγεη. 

47 Απά {πε τπδὲ ΤΟσουρΥ {Β6Ιγ 
ΤΑετ Πδηαῖβα τυ τόδθοτγ, (πα πιοῖα 
{ΠΥ ἄἀεοκ {πεῖν οἰτίεβ. {Ποῖγ Πουδβεβ, 
(ΠΘΙΓ Ροϑβϑεϑϑίοῃβ, Δηὰ (Πεὶγ οὐσῃ ρεῖ- 
80Π8: : 

48 Τῆς πιοῖα ΜΨ|Π1 θὲ ἀηρΤΥ ἢ ἔοι. 
49 [πΚεῸ 48 ἃ σβοῦα δηνίθι ἃ τίρῆϊ 

Ποπαβὲ δηά νἱγίιοιιβ ὑγοπΊδῃ : 
50 80 882}1] τ ρῃιθοιβπεββ παῖε ἰῃ- 

ἰφυϊγ, τε 8ῃ6 ἀθοκείῃ Πογβοὶε, δηά 
8411 δοοιιϑα Ποῦ ἴο Πεῖ ἕδος, ννῆξη ἢθ 
σομηοῖ! πδὲ 83}4}} ἀείεπὰ ἢἰπὶ (πδῖ 
αἰ ρεπΕ βθάγομει οὐδ ΟΥΟΙ͂ δίῃ 
ὉΡΟη δαγῇ, 

51 Απὰά {τπετείοσε ὃς γε ποῖ [τἶκς 
(Πεγευπῖο, Ποῦ ἴο ἴῃς νψόογκβ τ πεγεοξ, 

52 ον γεῖ 4 {ἰπ||6, πὰ ἱπίψυ 
884}} ΡῈ ἴδίκαῃ ἀυγαῦ ουἕ οὗ (Ἐς εἄγίῃ, 
Δη4 ΤΡ δοι8η 688 841} γεῖρῃ δπιοηρ 
γου, 

47. δὲ »ιογε.}]ὺ δίδου, “25 ἴοῃρ 85." 
[,Αἴ. φμαμέωρῃ αἷμ, ΟΥ̓φμαρ» ει. 

49. ΤΕ σοπηρατγίϑοη, 845 Ὑ}}} ὃς 56ϑῃ, ἰδ 
ἰηνετίθα. “' ΕἸριϊθουδβη6885 18 νγβδί βῃουϊά 
ΔΏΒΥΨΟΓ ἴο ἴῃς ““ νἱγίυουϑ τνοσηδη.") ῬὍΤδο ἵνο- 
ἴο! ἃ τεπάθτης “ ΘΏΥΥ" δηά “δεἴ6᾽ 18 150 
πη. 811εἀ ἴοσ, ἴδ 6 τγογὰ θοίηρ [86 β8απ6 ἴῃ Ὀοίὴ 
(8568 ἴῃ {86 1 Δ[1η--“οὐσγί. ΕΥΙ ΖΒΟδ δπηδηὰδ 
ἴῃς ἰοχὶ 80 85 ἴὸ στεδὰ: “{ΟἶἾΚκο δ5. ἃ Ὀδοοπιίην 
δηά ροοὰ ᾿νοπιδῇ 5 ὙΟΓΥ͂ ᾿εδϊουβ οὗ, ὅτε.) 80 
Ὑ1} τιρῃίθουδηεαθ δὲ ᾿εαίουβ οὗ ἰηϊ4υ}γ.᾽ 
ΤὮ5 5 ἰακίην ταὐάε ἴο 40} τεἰαέωσ. 1 
Ὠοΐ 50, ἕἰξ νι} } δ6 δοηα υαἱάε, “ἃ τὶχῃξς σοοὰ 
ὙΟΠΊΔΠ,7 88 ἴῃ (Πς ἴοχί, 

51. ἐδεγεμπέο. 1.2. ἴο [ΔΌΣ Υ, Ρεγϑοηϊβοά. 
Ὶ, 

145 
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52 [εἰ ποῖ [ες 8ΠΠη6Γ 84Υ [δὲ ἢς 
Βαῖῃ ποῖ βἰππβὰ : ἔογ (ὐοὰ 5}4}} θυγη 
οοδῖβ οὗ ἔστε ὑροη ἢὶ8 μεδά, ψδιςοὴ 
βδ ἢ δείοτε (δες Γοτὰ (ὐοά πὰ δἷ8 
οοτγ, 1 πᾶνε ποῖ βἰππαά, 

54 Βεμοὶά, τῆς Τ,ογά πονεῖ 1] 
εἴλικε τό. τῆς νου 8 οὗ πλ6η, “ΕΠ ΕἷΓ ᾿πλΔρΊ ΠΔ[ΙΟΠ 8. 
ἰὼ τηοῖν τπουρἢῖ8, δά {πεῖν Ἠεαγίβ : 

“Ὅεπ. σ Σ. ἴ,εἴ τῆς δῦ Ὀ6 τηλάς; “δηά ἴξ ννλβ 
τηδᾶς : [,εἰ (6 μοάνοῃ ἢὈ6 τηδάο ; δηά 
1 νγᾶϑβ οὐεδίεα, 

56 ἴπ ἢἷ8 ψοτὰ σψεῖα (Π6 5.28 
τηλάς, ἀπά ἢς πονεῖ 186 “πυπθοΓ 
οὗ τπεηὶ. 

57 Ης βεδγοῃει (ἢς ἄδερ, ἀπά τ8ε 
τγοδϑιιγοϑ [Πογοοῦ; δα παῖ τηοδϑιγοά 
τῆς 562, 4Δπα τυῖῆδὶ ἰξ ςοπιίδίηείῃ. 

58 Ης δαδῖῃ βῆυς (ἢς 864 ἰη τῆς 
ταϊάϑὲ οὗ ες νγδίεγβθ δπὰ ὑἢ ἢ 8 
ὑνογὰ δῖ ἢ6 Παηροὰ [Π6 φαγί ὑροη 
{Π6 νγδίθιβ. 

59 Εεπ βργεδάβι οὐυὐξ τῆς Πεάνεηβ 
ΖΡε.14.5. ἰκᾳ ἃ νδυΐϊῖ ; “τροη {δε νγαΐειϑ πδίἢ 

Βα ἰουπάεὰ ἱἰ. 
θο ἴπ τἢς ἀεβεγέ ἤαῖ Π6 τηδάςε 

Βρτΐηρβ οὗ νγᾶτεγ, δηὰ ροοΐβ ὕὑροη τῆς 
ἴορβ οὗ [ἢ τηοιυπίδίηϑ, [παῖ τῆς βοοίϑ 
Τρ ς ροιγ ἀονγῃ ΠΌπΣ [πα Πρ τοςΪκ8 
ἴο ννγδίῖεν ἴῃς δαγίδ. 

61 4Ηπε τηλάς τηδη. δηά ρυῖ ἢἰβ 
Πδαγ ἰῃ (Π6 πγάβϑὲ οὗ [6 θοάγ, ἀπά 
ρᾶνε ᾿ἶπὶ Ὀγεδίῃ, 1ἰδ, δηά υπάει- 
ϑίδπαάϊηρ, 

Ῥε. τ47. 
4“ 

Οεα. 2. 

68. εοαἷς 9. 3γι.7ὺ Ἐτϊ Ζϑοῆα σοπιραγεβ 
Ῥγον. χχυ. 22; οχῃ. χὶὶ. 2ο. Βυῖ [86 Ὠδᾶρ- 
ἴῃρ οοδὶβ οὗ ἤσθ οὔ δῃ δου β δορά, [Π6Τ6 
δροίκοθη οὗ, 15 ἴο βοΐδεη δηά σρεῖὶ, [μαὶ Ὀετίεγ 
ἴδε] ηρ8 ΤΑΥ͂ ὃς ἀγανσγῃ οὐ, 45 [6 τηείδ] ἔγοσηῃ 
[86 ογὲ ἴῃ ἴδε ἔσθδοθ. Ὅῆα δοῖ βεσγὸ βροίϑθῃ 
οὗ ἰδ οπε οὗ σγρῆροδηςθ. Ηδηςς 8. σχχ. 3 (ἴῃ 
[86 Ῥγάγεσ Βοοίκ γε βΊ ΟΏ) 18 ἃ {ΓΠΕΥ ΡΑΓΔ]16]. 

δ4. ἐποενεῥ Ἐδίδετ, “ ψὶ}} Κκηον,, οΥ 
“ἐ 11}}} ἰἀκὸ κπονίθάρε οὗ; [,2ἴ. εορποιεεί. 

56. »"«“{ὅ,.1] Ἀδίμεν, “ἐουπάεοα," οΥ “ ἐϑίδϑ- 
Ἰιδιοὰ . 1,Δἱ. ιπάσὶς. 80 ἴη Ὁ. 59 [86 5816 
πογὰ 185 υϑεὰ, δηὰ [ΒΟΥ ΘΟΓΓΘΓΕΥ χεηάογοά. 
ΤὨε ἰάδα ἰ8 [Δἴ οὗ ἴῃς στερέωμα, ΟΥ “»»16- 
ΜΕ ΣΩ22. 

87. 1δὲ ἄξερ, ("..1 1,δἴ. αδγεσωνι εἰ ἐδεισιγοῦ 
ἐϊαγιη. ΤὨΘ Ρ]υγΆὶ ἐαγιι δῆσνγβ [δ 
αὐγ::ο5 Βῃου]ά ὃς τεδα, 85 ἰξ ἰ8 ὉῪ ΗΠ Ροηξε]α. 

58. ἄορ. Ϊοῦ χχχυῖ. 8, 

1. ΕΒΏΒ.ΑΘ5. ΧΥΙ. 

«Τῷ 

[ν. 53--70. 

62 Ὗεα, δῃά {πε ϑρὶπε οὔ Α]- 
τ ὑ Οοά, νος πιδλάς 411 τὨΐηρϑ, 
δη 8θδγομεῖῃ οὐ 41} μάάδη τΐηρ8 ἴῃ 
τῆς 8εογεῖβ οὗ [ῃ6 δλσίῃ, 

63 ϑυτεὶγ Βα Κηουνεῖῃ γουγ ἰηνεη- 
Ἔοη8. δηά ψῇῆδλῖ γε {πη ἴῃ γουγ 
ἢεδγίϑ. Ἄνθη ἴῃ όπὶ [δῖ 8ἰη, δηα νου ]Ἱά 
46 {Πεἰγ βίη. 

ς ὍΝ ιοῦ βραΐκε δυῖ τς νογά,. 64 Ἰπεγοίοσς παῖ τῆς Ἰ,οτά ἐχ- 
ΔΟΙΪΥ βϑαγοπθὰ ουἱ4]] γουγ ὑχοῦζϑβ. 
δηά ἢ Μ]} ραΐ γοιυῖ 4}} ἴο 5ῃδιης. 

ός Απάνπεη γουΓ 818 ΔτῈ Ὀγουρμῖ 
τίη, γε 5811 θὲ δϑμδπιθά δείογς πηθη, 
Δα γοὺυῦ ΟΥ̓ 818 8}}2}1 δ6 γοιΓ 8ο- 
συιβ6Γ8 ἰη [ἢδλ( ἀλγ. 

66 ὙΥ͂ δὶ νν}}} γε ἀο ἣ οὐ μον ψ]]}] 
γε Ηἰάς γοὺγ 5[η8 δείογσε (σοά δηά "5 
δΔηρεῖβὶ 

67 Βεμοϊά, (ὐοά Μιἴπιβεὶ 8 τῆς 
Ἰυάρα, ἔδαγ ᾿ἷπὶ : ἰεᾶνε οἱ ἔτοτι γουτΐ 
δἰη8, ἀπά ογρεῖ γοόουγ ᾿ἱπ|4υ1{|68, ἴο 

416 πο τοῦτα ἡ ἢ (δ πὶ ἴῸΓ ἐνὲσ: 
80 812} Οοὐ ᾿εδὰ γου ἔοστῃ, ληά 
οἶνος γοὺ ἔγοσα 411 (σου Ὁ]ς. 

68 Ἐοτ, θεΠ0]4, τῆς δυγηΐηρ γῇ 
οὗ ἃ ρτγεαῖ τι] τἀ46 5 Κιπά θά ονοῦ 
γου, Δπηἀ (ΠΟΥ͂ 5121] ταἴκα ἀυγᾶὺ οογίδίῃ 
οὗ γου, ἀπά ἐξεὰ γου, ᾿δεῖπρ ἰάϊς, "τ, δεέης 

γεεῖςέ. τι ταΐηρβ οβεγα πο 1άοΪ8. 
9 Απά {Πεὺ τπλὲ σοηβεηξ υηΐο 

Ἐδεπὶ 8141} θεὲ Πλά ἰπ ἀεγβίοη δηά ἴῃ 
τεργοᾶοῆ, δηά ττοάάδθη υηάεγ ἔοοῖ. 
0 Εογ τἰεῖα 8841} 8 ἰῷ δνοτΥ 

Ρἷδοθ, δῃηδ ἰἱπ [6 ποχί οἰζεβ, ἃ ρτεδξ 

59. ΤῊ15 15 αυοϊεὰ ὉΥ Αταδτοβο (' Ερίϑβι.᾽ 
Χχῖχ.). ϑ8ὅ6ες ΒΘΏΘΙΥ, Ρ. 36 ". ῬὍΤῇα οτγψίηδὶ 
18 188. ΧΙ. 22, ΒΟ Ατηθτοϑο οἰξε5 αἰ ΒΟ ΘΏ]Υ. 

62. δέν. ὙὍΒὸ θε5ὶ Μ88. γγάγνοσ Ὀεϊζγθεη 
“φίγαγνιεπίη δηὰ σῥίγαηιοη, τθαπῖ, 1 ΒΏΡΡΟΘΒε, 
ἴο δὲ ἃ οἷοδε τοηδεγίηρ οὗ πνεῦμα Τῆς 
ψογὰ “ ϑρι τς 15 ἴῃ [86 54π|6 σοῃβίγυ 0 85 
“Θγρδίἢ," ἄς, ἴῃ Ὁ. ὁ... ΤΕ ΝΠ] κῖορ διουϊά 
ὃς ρἰδοβά αδἱ (με εηὰ οὗ [8 γεσβα. 

68. από “εεά γοω, δεὶπρ ἐάΐς, 45.1] ΤΠΟ 
1, Αἵ. 15 εἰ εἰδαδιηὲ ἰάδοϊὲς οεεῖφος, ΜὨϊο πτου]ά 
ὨδίΌΓΣΑΙΙΥ τηθδη, “' δηά 584}} ἔδεὰ (ἢ 5]αίη ἢ 
14ο]5 ;᾽ οὐ Ῥοβϑι ΌΪγ, “" δηά 5181] ρῖνο 186 5]δίπ 
858 ἴοοἄ (ΞΞ 85 δὴ οἴἴεσίῃρ) ἔογ 1(0]5. ΤὍΤΠς 
[ΓΔΏΞ]ΔΙΟΣ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Πᾶνα ουηα οεἶοσος ἴῃ ἢ]15 
ΟΟΡΥ͂ οσ οεεῖσος, νἤδησα {π6 σεηετηρ ἴῃ [ἢ 6 
(εχῖ. Α ᾿ἴκὸ νδυϊδί!οη ἈΡΡΘῶΣ5 ἰῃ χν. 6ο. 

70. ἐπ ευεῦ ῥίαε.17 ΤὍΤμα 1,δἴϊη ετα ἰδ 
αἰπιοϑὲ ΘΟΓΔΙΪΥ σοσγιρῖ: ἐγὶξ φρὶρε ἰοεὶς ἰοσίς. 

 ἘτΈΖβοΒα σοη͵θοῖαΓοθ: δγὴρ ἐπὶηε ἰοοὶς ταμδἐς 



ΟΥ, 71--8.} 

Ἰηϑυτταςστίοη ὑροῃ (ἢοθς τΠδῖ ἔδασγ τῇς 
Ιογά. 

71 ΤΉΘΥ 5811] θῈ [{κ6 τηδά πηδη, 
ϑρδγτηρ, ποης, θυ 811}} 8ροϊ]ηρ δηά 
ἀεϑβίτογίπρ; [ἢο86 τῃδὲ ἔδαγ ἰἢς [ωογά. 

72 ΒΥ 6 Ὺ 531}4}1 νγαϑίς δηά ἰδκε 
ΑΥΨΑΥ͂ 1Πεῖγ φοοῦβ, δΔηὰ οδϑὲ τἤδπι οὐϊ 
οἵ τῃεῖγ Ποιι868. 

73 ΤἸΒοη 5841} {πε ὃς Κπονση, 
ὙΠΟ ΔΓΕ ΙῺΥ Τσἤοβθη ; δηά {ΠΕΥ 5}2]] 
δε πὰ 48 τῆς ρο]ά ἴῃ (ῃς ἥτε. 

ο Ὧ4 Ἦρδατ, Ο γε τὴῦ δεϊονεά, 840 
τῆς 1,ογά : θε οἱ ά, (ἢ 6 ἀδγ8 οὗ ττου]ς 

᾿ 8Γ6 δ Βαηά, δυῖ 1 ψ}}}} ἀε] νοῦ γου 
ἔτοπι [Π6 54Π|6. 

11. ΕΒ5ΡΒΑΒ. ΧΥ͂Ι. 
75 Βε γε ποῖ δἴτγαϊά, πεῖίῖθογ ἀουβδῖ; 

ἔογ (σοὰ ἰ8 γουγ σιυϊάε, 
76 Απά τὰεὲ ρυϊάς οὗ ἐδεπὶ ψῆο 

ἵδαρ ΠΥ σομλτηδηπηθηΐῖ8 δηά ργεςερῖβ, 
βδἰτῃ τῆς Γ,ογά Οοά : ἰδεῖ ποῖ γου 818 
γνεῖρ γου ἄονγη, δηά ἰδεῖ ποῖ γουγ 
ἰη φυ 68 1Π{π ἂρ τΠεπηβεῖναϑ8. 

Ὗνοε Ῥὲ υπῖο ἔδεπὶ (πλξ ἅγα 
Ὀουμά ψῖ ἢ ἘΠ ΕΙΣ 5'η8, δηὰ Ἴονεγοά 
νν ἢ τΠ εἰν ἰηἰαυ εβ, ᾿ἰτα 25 4 ἢπε]ά ἰ8 
ςονετεα ονεῦ ἢ δυ5865. Δη4 τἢς 
ρΡδἢ τμογοοῦ σονεγοά ἢ ἐπογηβ, παῖ 
ὯΟ ΠΔΠ ΤὩΔΥ ἴγᾶνα] ΤὨγουρῃ ! 
8 [15 "εξ ἀπ ἐμ ον 

ἰηίο [πε ἢτε ἴο θὲ σοηβιιηχεά {Πεγε τ ἢ. 

ἡποΐω:, εἰ, ὅχε., “' ἴον ἴογα 5}4}} Ὀ6 ἀϊϑίυγ θδηο6 
ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΪΔς68.) [Ιπηϑϊολὰ οὗ ““πεχὶ" γχελά 
“ὁ Πρ ου σης; 1,δἵ, υἱεΐια:. 

78, Μοῖς ᾿πογαῖγ, “ἼΒοη 5841} (ἢ ς {τ|4] 
οὔ ΠΩ οἰδεῖ ἀρρθᾶσ, 848 ζοϊὰ {μδὲ 15 {το ἴῃ 186 
Βτο. ἄορ. : Ρεί. ἰ. 7. 

11. ἐουογεά} Ὑπο 1νδξη τγογὰβ ἅτε Βετε.ς 
Τεπάοτοὰ ὉΥ [86 βαπὶὸ ποσὰ ἴπ ΕΏ]} 5}. 
“4 (ογεγοὰ στ Ὀυ5Π65᾽ 5βουϊὰ ταῖμβεσ ὃὲ 

) 

“ὁ βοκοᾶ ἢ οὗ ““ογεσσυη στ υπηάογινοοά : 
1.ἱ. εομσέγ σε ἃ σένα. 

78. ἐς εα5..}] Α5 ἴδε βυδ͵εςοξ 18 511}} “ἃ 
Βε]4 ᾽ (αρεγ), 1815 ψψουϊὰ 6 τοοσε ΠΕ. τη 
ἀετεὰ “ 18 Ἰοῖ ἴο,᾽ οὗ “15 σίνθη ὑρ ἴο;ὔ 1,11. 
» ω. 
Α ϑυδβοσράοη ἰβ ἔουπὰ ἰῃπ δος Μϑ55., 

“ Ἐχρ]ϊοῖς ἴδεν ΕΖγα αυἱηΐιι5," οΥ “ Ἐχρὶ!» 
εἷυης ᾿ἰδτι Εϑάσγε." 

ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ. 

ΨΊΒΙΟΝ ΟΣ ΤΗΕ ἘΛΑΟΙΕ (οἃ. χί. 1:--οἷ. ΧΙΪ, 39). 

Α5 ἴδ ᾳυοσβίίοη οὐ ἴμε ἀδίε οὗ (818 ΒοοΚκ 
ΓΒ ἱπ ρατί οὐ ἴμ6 ἰηϊοεγργείδιοη σίνθη ἴο 
(86 Μιβίοῃ οὗ τε Ἐδρὶθ, 1 ἸΏΔΥ Ὀς ψοτΣ 
ΜΠ116 ἴο εηάἀολνοῦγ ἴο βίδίε οἸεδυ νυ μδὶ [86 
γι βίο ψὋ5. Εσοτι ἰδ Πυςσίυδίηρ υ86 οὗ 
τογὰς ἴῃ ἴΠ6 ΕἸ} 15} Ψετβίοη, 1 18 ἀἰ βῆ Οἱ, 
που δοιης δίυαγ, ἴο ἔοιτῃ δΔῃὴγ ἀἰϊπιίηςὶ 
οοποορου οὗ [{, 

Αἢ Εδρὶο 15 56βῇ Υ ἴδε ὑσγορδεῖ ἴο σίβϑα ἔγοσῃ 
ἴῃς 568, μανίηρ {τνεῖνε “ὁ ἔεδίμβοσοά τῖηρβ 
(αἷα ). ὝΜΔεβε νἱηρθ ἅγα δργεδά 50 
Ὧ8 ἴο ογεγβῆδάον ἰδ. οαυῖθ, ουϊ οὗ ΕΓ 
νΠη58 (ῤεηηα, Ὀυΐϊ ΡΙΔΙΏΪ [26 584πι6ὸ 45 [6 
αἷς 55) ὙΕΙῸ στόνηρ εἰρη “’ ΠΟΠΊΓΑΣΥ 
ξεαίθειβ ἢ (εοπίγαγίς ῥόππ), οΥὨἨΎ ΜΠΏΡ-ΙΚΕ 
ξτονῃ5 (δες ῃοῖθ οη Ὁ. 3), ΜΜΒΙΟΝ σᾶπιε ἴο ὈῈ 
“1116 στη» 8) (ῥεππαεμΐα γηιοά!οαν), ΟΥ, ἃ8 ἯΣ6 
ΤΔΑΥ͂ 0411 [ποτ ἴῸΓ ἀπ! ποϊίοη, Ρπίοηβ. [{ 15 
ποῖ 5αἰὰ (μαὲ τὴς ἔννεῖνα ἰᾶσρα ννἱηρ8 ΤΟΓῈ Οἡ 
ΟἿδ 5166, δηὰ [86 εἰρῃξ 51π|4}} οὔθβ οὐ [ῃ6 
ΟἴΠΟΣ, Ὡὸσ ἰδαξ ΠΟΥ ἡ εῦῈ δστδηρθα ἰῃ ΔΎ 
δροςοῖαὶ δῆηοσ, ΤμῈ Εδρὶθ [85 ἴσος ἢθδάβ, 
ΙοΝ τοσηδίη δἵ τεϑί ἀυτίηρ [15 ΗΙΡς, (δ 6 
τηϊ 16 οπς Ὀεΐπρ' ἐτεδίεγ ἴβδη ἴπ6 οἵα ἴτνο. 
Α5 ἰῃς Εδρὶε σίϑοϑ Ὡροη ἴἴ5 [8]Οη8, ἃ ΟἹ ἰδ 
μοαγὰ ργοσθεάϊηρ ἔγοπλ [86 τηϊάϑι οὗ 18 ὈΟάΥ, 
Ὀϊάϊηρ [Π6 τ} 8 ἴο “ τνδΐοἢ ηοΐ 811} δἴ οῃσδ,} 
Ὀυΐ ΌΥ οουζϑε, δηὰ ἰδς ᾿εδά5 ἴο ὕες τεβεσυθ 

1111 [6 1.5. Ου ἴδδ6 “ σίρδΐ δίδο ἢ [δοῖὸ πον 
ἀ.Ϊ565 Ομ ὙΪΏρ, ἩΥΒΙΟΝ τεῖρηϑ ΕΠ] ἰξ σομλθ8 ἴο 
δῃ εηὦ. Τῆς ϑθοοῃά ἔοϊϊονβ, δηὰ [85 8 
“ἐ στεδῖ {{π|Ὸ ;᾽ 80 (ῃδὲ (π6 ἀδοϊγδίοη 15 τηδάθ 
τιδῖ πὸ βϑυςσοθαϊηρ οἱδ ν}1}} τοίη 88 του οἷ 85 
[41 115 ἰεηρίῃ οὗ ἔἴἰππ|ὸ. [Ι͂ἡ {Π18 ταῦ 411 {Π6 
ἔνοῖνο υνληγ8 τοὶ ἀπ ρ855 ΔΥΓΑΥ ἴῃ 51:10. 65- 
βίοῃ, 5406 ΟὨΪΥ ἴπαξ βοης οὗ ἴποπ “’ ψψεσὰ βοΐ 
ὉΡ δυξ τυϊεὰ ποῖ." Ὑνὸο δἷϑο οὗ (δ6 εἰρδξ 
ῬΙΠΙΟΒ σἶβα δηά [411 ἴῃ ᾿ἰκθ τδηποσ. ὙΒοα 
το ἴδι15 Ἰεῆ (υ. 23) ΟΥΪΥ ἴῃς ἴἤγες οδά5 Ὡς ἢ 
816 αἵ τοϑί, δηα ἰδ σεϊηδίηϊηρ ἰχ ουξἱ οὗ {86 
εἰρῆς ρῥἱπίοωβ. Οὗ ἴῃς 5βὶχ ρίηΐοῃβ ἰεΐ, ἴνο 
ϑορασγδῖθ {βοτηβεῖνεβ, δηὰ “ γευηδίη πηον ἢ 186 
Ὠοαά οἡ ἴδε τίρηϊ 546: (ῃ6 Οἴθοῦ ἔουσΣ Τοῦ» 
τἰηυΐηρ 85 Ὀεΐογε. ὙΤΠεϑὲ ἔουγ (πον οΔ] δὰ, 
τ. 25, “ἴδε ελίΠουβ πᾶ σεῦ πάθον (6 
νην; δηὰ [ἢ χὶϊ. 19, "'" πάθῃ 5 ἢ) αἷ- 
τειηρί ἴο Ταΐϑε ὑἰδοιηβοῖνεβ ἴο ρονγεσ. ΟἿδ 15 
“5βεῖ υΡ,᾽ ὑυΐ 5ΠΟΓΓΥ αἀἰδαρροαῖβ.0 Τῆς 
βοσοηά οὗ [6 ἔουγ ἄοεβ [Π6 βαπιθ, δυΐ Πᾶ5 ἃ 
51}}} Ὀτοίοσ οουσβο. ὍὙνο Ρίηίοπβ δος ἃ.Ὸ 
Ἰοῆ οὗ (686 ἔουτ. ῬΤΒΕΥ͂ ἀ5ρίγε ἴο σείχζῃ, δυζ 
τὲ ἀενουγεὰ ΟΥ̓ [6 σεοηίγαὶ μοδά, ἢ {86 
ςο-ορεσγδίοῃ οὗ [86 ἔννο οὐ οἰ  δἰάθ. ΤᾺ ῖβ8 
ΠΟΠΕΔΙ δολὰ πον τεῖρηβ ψΠ ΤΏΟΓΕ ῬΟΥΤΕΥ 
[μδη ΔΗΥ οὗ ἴδε νυΐηρβ δά ἄοῃε, δηᾶ ρυΐ8 ἴῃς 
ΘΑ ἴῃ ἔδασ, Βυΐ οὔ ἃ βϑιάάξη ἱξ 15 ζοῆδ, 

2 
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αύθη 88 ἴῃς ψνῖηρδ. ὙΒΟΙΟ βυγνῖνε ΠΟΥ͂ ΟΠΪΥ 
ἴὰς ἴνο ουϊϑβἰά6 ποδάβ, ἀπὰ {6 ἔνο Ρίηϊοης 
(ὑδὲ μαὰ [ΔΚοη δθοιίοσ υὑηάδσ {πε τὶρδῖ- παπᾶ 
οὔς (υ. 24). ἼΒεδε ἔο ποδὰβ ὈΘΔΣ 5υΨΑΥ 
οΥὐοσ ἴπ6 οαγί, 85 [6 τηϊἀἀϊα οὔθ δὰ ἄοῃο, 
11 ἰῇ ῥγοςεββ οὗ πὸ (Π6 οὔθ οἡ ἴδε τὐρδΐ 
δαπά ἄδνοιιγβ τπδξ οὐ [δος Ἰεοΐ,, 

Α τοδηηρ, [ἰοη 5 ποῦν 5εθ ἴο σΤυβῇ ἔσοτη 
8 ἴογεςῖ, δηά, ψ τ Ὠυτηδη τνοΐοο, ἴο υρῦγαϊά 
[Π6 Ἑδρὶς ἴοσ 118 ὀρργεβδίοῃ, οοιησηδησίηρ ἰΐ 
ἴο ἌΡΡΘΆΓ πο ποτε. Οχ (8 (ες Βεδὰ 581} 
Ἰοῖ ἀἰβαρρδαῦβ, δηὰ [6 Ὁνψο Ῥίηϊοῃϑ (8ε6 ποῖς 
οἡ χὶϊ. " ψΠΙοἢ δὰ 5ῃμο! οτεὰ υὑπηάον 1 μᾶνα 
ἃ 56: ίδηος οὗ ἀομιϊηίοη, Ὀυϊ {πεὶγ Κιηρσάοχη 
15 “' 5:8}} δηὰ [111] οἵ ὑργοαγ;" 11 δὲ Ἰθρηρίῃ 
“(6 ψΠο0]6 θοάγ οὗ {πεῸ εἄςὶς ἰ5 δυτγηῖ,; δηὰ 
ποιπίηρ Τοπηδιῃβ οὗ 1 ὕὑροη (δ 6 ολγἢ. 

Ιῃ ςοἢ. ΧΙ! ἃ τατιλ] ἐκ ρ ηξίρα οὗ τ. ῖ5 
Τηγβίοσίουβ υἱβίοῃ 18 ρίνεῃ. [ἰ 5 ἀδθοϊαγοὰ 
(υ. 11, «ἢ. χὶ. 39) ἴο θεὲ ἴδε Κιηράοτῃ θο]- 
ἱπεὰ Ὁγ πε ἔουσίῃ ᾿ἰνίης σγθλίασε ἴῃ 1416} 5 
ν᾽δίοη (Π δ8ῃ. νἱῖ. 7). ΤὍΠε ἵνεῖν 58 ἃτὰ 
80 ΙΏΔΩΥ Κίηρβ, ννῆο τεΐζῃ ἱπ δυςοεβϑίοῃ ; ἴΠ6 
ἴοττῃ οἱ ἴῃς βεςοηά ἐχοεοάϊηρ [μΔΐ οὗ δΔῃγ οὗἉ 
(Π6 χεβῖ. ὙΠῸ νοῖϊςθ ἥτοπὶ ἴπ6 τϊάδὶ οὗ (ἢ6 
Ὀοάνγ ἰ5 {πε ἙΥῪ οὗ ἱπίεγηδὶ ἀϊϑοογὰ δηά Ἷο- 
τηοῦοη. Τῆα εἰρπῖ Εἰδοῖς 416 εἰσῃϊ Κιίηρβ, 
ἐγ ἢοβο {ἰπ|65 5}]} Ὀυΐϊ 51|8]}}, ἀπά {Πεὶγ 
γοαῖβ σἱἔὦ. ΎὍὌπνὸο οἵ ἴδεβε ἂὲ ἴῃ6 Ϊἰδϑί 
δυγνίνοΒ. ΤῊΘ ἴδγοα μιοδ5 δὲ ἴὔσγεος Κίηρ- 
ἀοπιβ, πιόοσεὲ ῬουγΣ] ἀπά ορργεϑϑῖνε {πᾶῃ 
ἴῃοϑο οὗ [6 ψιηρβ Ὀεΐοσε (πεπὶ. Το πιά ἀ]6- 
τηοϑῖ απὰ στολῖεδιὶ οὗ ἴῃς [ἄγεθ ἰ5 ἴο “ἀϊδ 
ὌΡοη ἢὶβ θεά, δηά γεῖ ἢ Ῥαίη (υ. 26). 
ΤΠο οἵἴδποῦ ἔννο ἅγα ἴο δὲ 5ἰδίη τ [Π6 σνοσα. 
ΤὮςΟ ΙΓ ὲἰοη ἰ8 ἴδε Δποϊηίοα οὗ {πὸ 1, ογὰ, το 
Ψ11] τοῦυκο [86 Εαρὶς ἴοσ 115 ορργεβϑίοῃ, δηά 
ΤΏΔΚΟ 1 οοσης ἴο δὴ δηά. 

Νονν, δάπιϊ την [ᾶῖ δὴ δαρίθ ΤΊΔΥ ὈῈ ἃ 
μδίυγαὶ οί επὶ οὗὨ ΔῃΥ Κιηράοπι, [6 ΟΧΡΓΘ58 
γοίδγοῃςο ἴῃ χὶϊ στὰ ἴο “{Π6 Κκιησάοπι ᾽ (“ [ἢς 
ἕουσ δ Κιηράοχῃ," ἱπ 411 (πὸ νϑυβίοῃβ) οὗ 
1 δηὶ6}᾽5 ν᾽βίοῃ βϑθοσηβ ἴο ᾿ἰπῖ [ἢς Δρρ]Ἰοδίίοη 
ἴῃ 1215 οῷϑὲ ἴο Ἀοῆθ. Α5 ἴἰπῸὸ ψρ8 δηὰ 
μολάβ ἂτὲ Ἷοῃβδεςυεηϊ ρασγίδ οἵ οὔα ὈΟΔΥ, ἰΐ 
σοῦ ἃ θὲ ππηδΐυγαὶ ἴο ἀϑβιπιο (μδὲ (ἢ6 τ ]Πρ5 
οδῃ Τοργεβεηῖ ἃ ϑεγὶθϑ οὗ τῃοηδγοδβ 'Ώ ομο οὗ 
186 στοδῖ οἰ ρ γο8 οὗἉ δη 4} Ὑ, ἀπὰ (6 πεοδὰβ 
ἃ 56165 ἰῃ ἀηοΐῃοσ. [16 [18 Ὀ6 4] ονγοά, ἰἴ βμπ8 
οι 5 ςἢ ἰΠοοΥ65 45 ἴποβο οὗ Η Ἰχεηΐοϊά, [πᾶ 
Όγ ἴδε νἱῆρβ ΤΏΔΥ θ6 πηοδηΐ ἴδε ΡίοΪΘΠ.163 ΟΥὉ 
1ἢς δοϊουςάς, απηὰ ὈΥ 186 ποδλάβ [π6 τε θοτβ 
οὗ 4 Ἀοπιδῃ ἰσυμηνίγαῖο. Ηρδηοο ἰἃ σου] 
δεοῖὶ (δαί ([μ6 (]Β]πιοηὶ οὗ (ς ΜΝ βίου πιυϑῖ 
Ὅς δουρῆς ἴῃ [πὸ ἰβίοιυ οὗ Ἀοτηθ Βοσβοὶῇ. 
Μοζγϑονεσ, ος ροΐηϊ οἵ γεϑευ ὈΪλποθ 8668 ἴο 

1. ΕΒ. ΑΘ. 

ΔΗΥ͂ βυιςοοοαϊηρ οπα. 

Ὅε Δ]Β|1οὰ ἴῃ (δε 

.[ΑΡΡΕΝΘΙΧΣ. 

ἃττεϑὶ δίἰοηἴοη δ οηοθ. ΤΉ βοοοηά οὗ (᾿6 
νεῖν νΐηρϑ, ἱπίογργείεὰ (χίῖ, 14) ἴο τηθδῃ 
Κίηρβ, [.48 ἃ Γεΐξῃ τῆοσγε ἴθδη ἔνθ 45 Ἰοηρ 858 

Ιὲ ννὰὲ Ὀορίη [86 56 γ168 
στ [011ὺ8 Οαϑαγ, 845 15 ἄοπο ἰη [Πὰ “ 510 γ}}1ὴ6 
Οτγδοῖοβ᾽᾽ (νυ. 109-15), [8158 τηϊρῃς ὃς Ποϊὰ ἴο 

ἱ οᾶδ6 οὗ Αὐυρφιῖιι5, τ 8ο86 
“ἐ τροίζῃ ᾿ ΤΩΔΥ ὃς ὯΚΘΩ 85 ἰλϑοπρ τοπλ Β.0. 43, 
ΨΏΘΩ Β6 ννᾶ5 πιαάθ (οηβιϊ, ἴο ἢἰ8 ἀδδίῃ ἴῃ 
ΑΙ. 14. Βυῖ (πε, ἰξ 1τη18 Ὀ6 [ΔΚοῦ 845 ἃ 
βίδγ ηρ-Ροίηϊ, ψ ἢ νυ ποτ 15 (6 11πὸ οὗ ἔννεῖνο 
ἴο «ηἀ) ΨΝΒΥ 5πουϊὰ [ξ ςοᾶϑε αἱ ᾿οπηίδῃ ἢ 
Απὰ ψὼπο δὅζὲ {πὸ ἴπγες ποδάβὶ Απ ἰηροηϊ- 
οὐ δοϊυξμὶοη 5 ργοροβεὰ Ὁγ Οὔῦσεγ (φυοίεὰ - 
ὉΥ τσ. Ψνεβίοοϊι, ἃτί. ΘΕΟΟΧ" ΒΟΟΚ ΟΡ 
ἘΒΌΒΑΒ ἴη ἴδε “ Ὠ!1ςῖ, οὗ (Π6 ΒΙ]ς6"); ΠαῃΊοΪυ, 
ἐμα  μ 8056 οὗ [Π6 ἔνεϊνα ΕΓῈ ΟἿ] “ 5εῖ 
ὑρ, Ὀυΐ τυ]εὰ ποῖ," [6 5οσίεβ ΣΏΔΥ Τςοηβίϑὶ οὗ 
[Π6ὸ πίῆθα (ϑαβ ὈΓΟΡΟΣ (0115 Οαϑᾶγ ἴο 
ὙΠΟ ]]105) δπὰ ἴπγος ρσγείοπάρσβ, Ρίϑο, Νίπάοσ, 
.«Δηὰ ΝΥΙρΗ 5. ὍΤὨς γος μοδάς ποιυϊὰ 
[μοὴ θ6 ἔς ἴσος ΕἸδνίδῃ ΘἸΏΡΟΓΟΥΒ, Ν᾽ οβραβίδῃ, 
Τῆυ5, Δη4 ἸδοπΔη. ΤῊΪἶ5. 5ΘἐΠ8 τηοσο ᾿σΟ- 
ὈΔ40]6 18δη (6 ἰΠποΟΥῪ οὗ Νοϊκηιασ, (μδῖ, 85 
(ἢς εαρὶς νόουϊὰ τοαυϊγα ματα οὗ νυἱὴρβ 
θαϊδηςίηρ ΟἹ δδοῖ οἰάθ, 'ἰῃ ογάθσ ἴο ΗΥ͂, νγὲ 
ΒΠο] ἃ ἀβϑυπηθ ἃ ῬαῚγ οὗ ψηρβ ἴο σοργοβοηΐ 
πα βονεγείςξιι, δηὰ ἴῃ {κα τηδποῦ ἃ Ραὶγ οὔ ἴῃ 6 
6556. Ψ]ΏΡ5 ΟΥ Ρἱῃίοηβ. Βυΐ ἴῃς 165561 ἈΠΕυΕΒΕ 
οὗ χίϊ. 14, 20 566Π18 ἱΓΓΘΟΟΠΟΙΪΔΌ16 τ (15. 

Οπ ἴῃς ψβοῖθ, πε, 6 Βγροῖμεβὶβ οὗ 
Οὔγοσ, γίνε ἀθονο, βθοβ ἴπῸ τηοβῖ 5Ξα[15- 
[ΑοΐοσΥ. [{ Ἰεᾶνεβ ΣΏΔΩΥ (ίηρ5 ὑποχρίαδϊηθά, 
ἀβρθοῖδ ιν ([Πς βοαυθηςς οὗ ἴππ εἰρμΐ ΡἱηίοηΒ8,--- 
ΟΣ Σαΐθοῦ τς ἤγϑί εἷχ οὗ [ῆ6 εἰρῃϊ, 85 [6 1αϑὶ 
ἵνο δ.6 οὔὐβοῦγεὶΥ ἀεϑογ θεὰ 85 ᾿Ἰηζοσίης οἱ 
αῇον (ἢς ἀεκίγυςοη οὗ πο (Ὠἰγὰ Ποδ, Βυς 
ῬΓΟβθηβ ΒΟΙ6 ϑἰ ΓΙ κηρ οοἰοἰάθηςο5β ἢ ἢ15- 
ἴοτγ. Τῆς ἤχβί οὗ {86 [ἄγεθ ποδὰβ Ὄχρίτεά 
ὉΥ ἃ παῖιγαὶ ἀοδίι, γεῖ ἢ ρα. ΤῊΉΪΒ ννὰβ 
ἴτιιο οὗ ν᾽ εβραβίδη ἴῃ Α.Ὁ. 790. ΤΌΘ βοοοηά τνᾶς 
ἀεπίγογοὰ Ὁγ {πε βνογὰ οὗ [86 {μἰγάὰ, τ ῇο 
ἴῃ ἴυγῃ ἴε]] 4 νἱςπη ἴο [86 δισγοστά. ὙΝΆΣΟ ἱξ 
ΤΩΔΥ ποῖ 6 οσοηκίἀεγεὰ ρῥγονοὰ ἐπὶ ΤῚ5 νγᾶ5 
ταυγάεγεὰ ΟΥ̓ Ποπιλη, ἴπογα νγὰβ ἃ δτοης 
ςοηνϊοτίοη ἴη ἴΠ6 ρορυΐαγ σηϊηὰ {παῖ σις τγλβ 
[86 «896, 45 18 ονϊάδοης ἔτοπὶ {Ππ6 δβἰδιοσηδηΐβ οἵ 
ϑιιοίοηϊυ8 δηὰ ΤὨοη (δϑϑῖυϑ: δηᾶὰ (ἐπ ἷβ 
Θπου ζῇ ἴο ᾿υ 5: τς τος οὗἉ (58 θΟΟΚ. Α 
εν ψο Βδά βϑεη ἴδε ἀεβιγικςάοη οὗ ἢῖ8 (Ι( 
δηά Τορὶς υπάοΡ ἰδ6 ἢτσέ ἔνο οὗ {{|656 
ΕἸΑνυΐδῃ δἸΏροτοΟΥΒ, πὰ 0 θ͵7Χ48 5:ιδυίη 
ὉΠΟῖΟΥ ([Π6 Ἔχδοίϊομβ οὗ (πῈ τὨϊγά, τϊραῖ ψεἢ 
Ἰοοῖκ δηᾶ ὈΓΔΥ ἕο 186 οοτηΐηρ οὗ [δς 
“Ἰμοη οὗ ἴδε ἰτῖδε οὗ [πάδ}, διὰ Ὄγεακ 
ουϊ ἱπῖο ἃ ὕΙΟΡΒΟΟΥ͂ οὗ ἴμδὲ τ μΐς ἢϊ5 δου] 
Ἰοηγχεά ἴοσ. 
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ΣΙ. Οοντέντξι. 
ΤῊΕΞ Ὅσο, δῆεσ ἃ ἔενν νοσάβ οὗ ρῥγείΐδοβ. 
(. 1, 2), ἀεοϊαπηρ ἴ[ᾷ6 ποτῖκ ἴο Ὀ6 ἴῃβ8 
τεοοσζὰ οὗ [μ6 ἀδεάβ (οσ ποτά) οἵ Τορδὶϊ,. 
“Δὴ Βομαδὶ δηᾶ ρσοοά τηδῃ" (11. 7)». 
οὗ ἴδε ἰπρε οὗ Ναρδῖιδὶ!, θερίῃβ νὰ δα 
ΔΌΪΟΒΙΟΡΤΑΡΩΥ (. 3---ἰῖ]. 6). ΤΟΙΣ ἀ6- 
50 1065 Ὦϊ 
ἴῃς ἀδγξβ οὗ ἢ15 1 ἴὰ τῇς ψὰὺ οὗ {π| 18 
δηὰ ᾿πξῦςς,᾽ δηὰ 1]υβίταϊεβ [ἢ6 5ίδίθ- 
τηθηΐ ΟΥ̓ βοΐὴς ποῖβθβ οὗ 8185 Ηἴε Ὀείοσε 
δΔη δῇϑσ 815 τειηοναὶ ἴο ΝΊμονο ἢ. [Ι͂ἢ 
[6 ΟΔΥ͂ οὗ ἡδίομδὶ δροβίδϑθυ οἰοῖβ 
ταρὮς Ὦᾶνς βδοτβοθα ἴο Βδδὶ, 6 Βδά 
ὭΘΥΕΟΣ ἄοῃα 80: οΟἴδβειβ ταϊρϊ ἤᾶνα πορ-, 
Ἰεοϊοά τὰς ἐεβεναὶ ν]ϑιῖ5 ἴο [6 γι 5416 δηά 
τῆς. ρΡαγτωθῃὶ οὗ {|865, ἢ6 μδᾶ βοσυρυ- 
ἸοΌΞΙΥ οὐβοσνοά Ῥοίῃ [86 ἰοἴεσ δηᾶ τὴ6 
Βριπξ οὗ [ῃ6 [Ὧ΄ν (1, 4-8) ; ἴῃ ἴῃς ἀδγ5 
οὗ ὩΔΌομδὶ οδρΌν" οἰμεῖβ τοῖρης Ὦδνα 
οαΐθῃ “ἰἢς Ὀτεδά οἵ ἴὰ6 (δῃι]ες,; Ὠσ, 
Ἶκ6 δηοίμε Τδηῖεὶ (1. 8), Βαὰ Κερί 
ἈΙτα56 1} ἴτοιη ἰἢς ἀδῆ]ηρ πιοαῖθ. Ηδς 
Ὑ25 Τηδιτοα ἰο Απηᾶ, οπα οὗ Ϊ5 Οὐ 
{Π}06, δη Δῃ ΟἿΪΥ͂ 805 ΤοΡδ5 δᾶ Ὀδθῃ 
Ῥοτῃ ἴο πε. 7ΤδῈε Ὀτιεῖ ἀδϑορῦοι οὗ 
815 Ππἴὸ ἴὴ ΝΙΠΘν ἢ ρῖνεβ [86 ρῥἱείυτα οὗ 
παῖ τοῦυβκὶ οἴξῃ δᾶνα παρρεηρά---ἰἢθ 
1 οὗ ἴῃς εχ]]6 ὨΔΡΡΥ οἵ 844 δοοοσζάϊηρ 
ἴο ἴδ6 παίσστε οὗ [δς τεϊριίηρ ἰπηρ. 
ὕμπαεν “ ἘΠΊ ββασ "ἢ (566 ποΐθ) μ6 80- 
αὐτεά ροβίῦομῃ δηᾶ βεουσεα δ ]ογ- 
ταθῃΐ ; δῃηά ἢς υ5εἀ 5 Βοὺγ οἵ ργοβρετῦ 
ἴῃ Ῥεμεδιϊηρ 18 τιοτὲ περᾶν Ὀταιῆτσεη, 
δηὰ ἴῃ Ρῥἰδοίηῃρ ἴῃ 8δίβ ἤδη 45. ΙΏΟΏΘΥ [ῸΣ 

5617 δ βανίῃὴρ “ ψγαϊκοα 411 

ῬΑΟΚ 

161 

164 

ᾷ ΝΙ. ΗΙΒΤΟΕΥ. . . Φ Φ 

Ἐχούπκϑῦβ 19, ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΤΑνοῦςλοεξ . 

ἘΧχούμδδυβ ΠΊΊ, ΑΝΟΞΙΟΙΟΟΥ ΑΝῸ ὮὈΣ-. 
ΜΟΝΟΙΟΟΥ 11 

᾿Βῖβ ονῃ διΐασα αϑ8: ὈΠάΟΥ ἀΠοΙΒΕΣ Κΐηρ, 
ΘΘ,ΠΔΟΒΘΙΡ, ἢ6 δά ἴο δμάυτε [ἢ6 1055, 
οὗ 411 15 ροοάς, δῃᾷ Ὧ15 δοῖβ οὗ ποσοῦ. 
ἴο ἰᾷς πηρυπεά ἀεδα 1 ρου] εα ἢ15 1|6.΄ 
Ἐδδὲ δῃηά ϑθουμγ οαηθ ἴο δἷτπλ ἄρῃ 
ὙΏΘΩ “΄ ϑασομβεάοῃιϑ " τεϊρῃεα ἴῃ ΝΙΠΟν ἢ 
((. 13--22). ᾿ : 

ΟΒΔΡ. 1}, γρίνεβ [86 Βιϑίουυ οὗ Τοῦ 5 
ὈΙηἀπι659---ἢϊα ΘΒ οτίς ἴο ῥρσοσῦτζα το ϊεξ--- 
[86 ΡῬονο ΠΥ ὙΒΙΟΒ [611] Ὁροὴ ἢϊ5 Βουβ6- 
ΠοΪά --- ὐἠᾶ 815 ἀοϊηθεϑς ὑρμαρρίῃ 655. 
ΘΟΙῺΘ γεαγβ ραϑϑεα (566 11], το, ηοἴ6), δηά 
τηδίζοιβ Βδα ποῖ ᾿ρτονεᾶ, ὙὩΤΟΪς ἰοοϊτ᾿ 
τεῖιρε ἴῃ ὈΓΑΥ͂ΘΙ, δηὰ [παῖ ἃ ὈΓΑΥΘΙ ἴοσ 
ἀεϊνεσαμος “ ουῇ οὗ Ὠἷ5 ἀἸΞίγ6 58 δηά [Ὁγ 
Τεϑῖ ἴῃ “186 Ἔνθ] δβῦηρ ρῥ]αςοε᾽ (1, 1-- 6), 
ΤὨΘ 588126 ἀδΥ [86 Ῥσαυοῖ οὗ ἃ βοϊσουηρ 
ῬΟΙΏΔΗ---ϑασα, ἴῃ6 ἀδυρῃϊοῦ οὗ Ἐδριιε!--- 
Το86 ἔτοῖὰ [86 “ ὌΡΡΟΙ ομδρεγ᾽ οὗ 
Ὦοι56 ἴῃ ΕΝ ΡαίδῃΘ, ἃ οἰϊγ οὗ Μεάϊα. 8586 
δά Ῥδθὴ τηδιτθα βουθὴ {ἰπ|65, ἀηἃ ΠΟΙ 
βαυθ δυβραπηαβ Δα ἀϊεά Ὀείοτε (ἢ6 οοη- 
ΒΌΣΩΤΩΔΕΟΩ οὗ τηδιτίαρο,. Ὑη6 ταυηῖς οὗ 
οἴμειβ τηδἀάεηρα ΠΕΣ ἰο Τσομίθῃρίαία 
Βῃϊοιἄς ; 4 ὈείοΣ τιϊηα ᾿ρε]]16 ἃ ΠΟΙ ἴο 
ῬΙΔΥΟΙ: “ 1 ἃ ρίθαβα ποῖ Τδε [841 
5ῃου]ά ἀϊς, σοταϊηδηα 5οη6 Τεραγὰ ἴο ὃ6 
δ ιδὰ οὗ τὴο δηά Ὁ Υ ἴδίκθη οὗ της, [ΒΔ 1 
ὮΘΑΙ ΠΟ ΙΏΟΤΕῈ ταρτοδοῖ᾽" (11, 7--15). 
“Φ Τἢ6 ρῥγάγεῖβ οὗ ἴμδῆὶλ Ὀοϊῃ," 58γ58 186 
ΟΕσοΟοΪοσ, “ποῖα Ὠοασά δείοστεα ἰδς 
ΤΩΔ] 51 οὗ (ὃς ρτεαῖ σᾶ, Αμά Βδρβδεὶ 
γ48 βεῃΐ ἴο ἢ64] [δῖ ὈοΟΙΒ᾽ (111, τό, 17). 

(. ἱν. Ἰθδὰβ ὉΡ ἴο 186 δνεηΐϊβ ψὨΙΟΝ 
Ῥτουρς δου ἴᾷ6 ἱηϊτοάποίίοη οὗ 
ΕΔΡΠΔΕΙ ἰο ΤΟΙ 5. Βουβεμοϊᾶ, ᾿ΤΟΡΙΙ, 



150 

ΔΏΧΙΟΙΒ ἰἴο 86ῖ ἰδ ΤΠΟΠΟΥ͂ τοδίζεσβ ἴῃ 
οὐάοσ Ὀείοσα ἢἷ5 ἀθαῖῃ, ϑυγωτηοῇβ ἴο ὨΪΤΩ 
.ιὴβ 50} ΤΟΡΙΔΒ, Ἰηΐοσηιϑ Ηἰπῃ οὗ ἰῃς ΤΩΟΏΘΥ 
Ἰοεῖ ἢ Οαθδεὶ, δμά Ὀϊὰς δῖτὰ βθοκ ουἱϊ 
ἃ δυϊάς ἴον ἴμ6 Ἰουζηεν ἰο Μεαϊδ (ν. 3). 
ΤῊς οἷά τηδῃ ρίνεβ 818 50ὴ δοπησδῦ]θ 
δάνϊίος, ᾿ΠΠυδίταϊοα ὈΥ ᾿ἷ5 οὐ ῥσδςῦςε. 
Ῥυΐ ἴἰο [Π6 τηοῖμεῦ ΜῺΟ ΤΩΔΥ ϑυγννα 
[ὴ6 βρεᾶΐκεσ, δηά ἀυίγ ἴο ἴδε ἀοά ΠΟ 
δίοῃθ οδῃ τῇδε ᾿ς που ᾿ἰνίηρ, 51} 
Ῥίδβεῖνα ἴο ᾿ἷβ 805 δὴ Ὁρτραϊ, μοπεϑβὶ 
οοῦτβθ. Ετες Ὀυΐ ἀἰδοπτηϊηδίϊηρ δ1π|5- 
εἰνίηῃρ (υτρεά τοτὲ [μδὴ οὔςα ; ΟΡ. ἷν.. 
πιι, τό, 17), ἃ ΒΔΡΡΥ͂ δῃά Ἰανβαὶ τοδτ- 
τίαρε (ν. 12, 13), ἃ Ρετοθροῃ οὗ [86 
ΤΟΞΡΟΏ5Ι01Π16165 οὗ ἢ15 ροβιοὴ (1ν. 14» 15}, 
Δηά ἃ τεοδά!η655 ἴο δοσδρὶ βομηά σουῃβ6] 
816 ἴο Ὀ6 ἐεδϊυτεβ οὗ ἃ ομάτδοῖοσ ὨᾺ 
11 οουπηὶ τὰς “ ἔδασ οὗ σοα ᾽" [6 “ ἀε6- 
Ῥατίαγε ἔγοπι 811 5ἴη," διά “ἴη6 ἀοϊηρ 
1μαὶ τ ΒΟ 15 ρ]εαδίηρ ἴῃ Οοαβ κῖριιι" 
“τ ]Οἢ πε 1," 1ἢ δριῖς οὗ δηά ἴῃ [6 
ταϊάβὲ οἵ βαττηΐν ῬΟΥΘΙῪ (ἰν. 21). ΤΒς 
δυϊάα 15 ἰουηά ἴῃ ἈΔΡΒΔΕΙ, 10 ἀϑβαμλεβ 
ἴῃς πδηλα οὗ ΑΖδιῖδϑ, δηα οἰδίτωβς κιησστοα 
σὰ ὙΟΡΙ 5. ον ΠΝ (ν. 12). ὄ ΤὮΣ 
οἷά τωδῃ βαἰἰ5ῆεβ ᾿ϊἰπηβε]ῇ οἵ [π6 {τυδι- 
ΟΣ 655 Οὗ Β158 5018 σΟΙΏΡΔΏΙΟΣ, δηά 
ΠΟΥ Ρᾶ55 ΔΎΤΑΥ [Ὁ] ονεα ὈΥ̓͂ ἃ [ΔΊ ΕΓ. 5 
Ὀ]εββίηρ δηά 8 τηοῖ μοι 8 ἴεδτβ (ν. 16--22). 

ΟΠ. νἱ, τεοουηῖβ ἴῃς οδρίατε οὗ ἴδ6 
Β5Β 1ὴ ἴ!ε πίνε Τίρτίβ (νυ. 2). ΤΟΡΪΔ5, 
δὶ ἘΔΡὮΔ6]}5 ὈιΔάϊηρ, τεδεσνοβ ἴῃς Ὠδασί, 
ἴδε Ἰίνεσ, δῃᾶ [ἴῃς ρμὰ]]; [Ὡς υ86 οὗ [ἴῃς 
ἴνο βτοῖ δοίην δχρί αἰηθᾶ ἴὸ τὰ ἴδυ5 : 
“1{Δ ἀ6ν}} ΟΥ Δ. 6}}} 5ρὶ πὶ (του Ὁ] ΔΏΥ, 
ὸ τηθδὶ τᾶ 4 βῃλοκα τμογοοῦ Ὀείοτε 
ἴπ6 τῇδ ΟΥὁ ἴῃς ψοϊδῃ, δηα ἴῃς ῬδΥΥ 
58.4}} θ6. ὯΟ τῆοσε ψεχϑὰ " (Ὁ. 7); δῃὰ οὗ 
ἴῃς ἸΔδι-Ὠδιηεβᾷ, “1 15 ροοά ἰο δηῃοϊηΐ ἃ 
ΤηΔῺ [ῃδὶ Παῖἢ ΜΓ ἰτοπεϑο ἱ ἴῃ 15 αγεβ, δηὰ 
Ὧδς 584}} θὲ Ὠεαὶθα" (νυ. 8). ὙΤΟΡΪδ5 
σου ὰ Π41] νη ΟΥ̓ ἴᾷ6 Ῥτοβρεοὶ οὗ 
Βεείῃρ 9 λίβες τεβίοσεά ἴο βιρῃς ὮΥ͂ 
80 5:11016 ἃ τειηθαν ; Ρυΐ νὰϑαΐ Ἰηϊεγοϑὶ 
οοὐἹά ἢς ἴα ἴῃ τ[ἢ6 81 )}7 οὗ τἴῃ6 οἶδ Γ 
ταβϊοίηεϑ ἢ ὙΤὨ]5 ἱπίεγεβὶ ΒΔΡΏΔΕὶ ῥτϑ- 
ΒΘΏΓΥ ἀουβεβ ἴῃ Ἀπ. ΑΒ ΠΕΥ Ρ455 ΟἹ, 
Το 5 ἰεαγῃβ ἴμε ἱηιθηοη οὗἁἨ 15 ρυὰς 
ἴο 5ἰᾶΥ δὲ [186 ἢουβε οὗ Βδριοῖ, ἢϊς 
οουβίη ; δηά τῃδὲὶ ἢς, ϑασδβ Ὠυβραπά-ἴο- 
Ὀ6 ὉΥ τρῃὶς οὗ ᾿ημεπίδηος, βῃουἹᾶ 4150 
ὈδοοΙὴθ ΠΟΙ ὈΓΘΒΟΙΨΟΙ ἰὨτουρἢ ἰδ ΠΕΙΡ 
οὗ ἃ “ τρϑγοπι] (οᾶ," δπᾶ Ὁ τῆς υ86 οὗ 
τῆ6 5ῃηοϊίηρ Ποασί ἀπά Ἰίνεσ, ΤῊΘ ΑὨρ6}5 
ΜΟΙΩΒ δἴομβε [Ὧ6 γουηρ ΙΩΔ}᾽5 ἀδοραϑῖ 
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Βγταρ ἢ 165 ; -- δὴ ἢ6 πᾷ ποιά 
[ἢε56 τϊηρδ, ἢ6 Ἰονεα ὅδαγα, δῃὰ ἢΐ5 μϑατὶ 
νὰ3 εβεοίυδ!}Υ Ἰοϊηθα απο με." ΤΒα 
{τᾶν ]ογ5 τοῦ Εςρθαΐδηθ ἴῃ ἀπ οουζδε, 
Δ δῖε τοοεϊνεα ὈὉΥῪ Βδριοὶ, ΕἘδηα δὶ5 
νέο, δηὰ ϑαῖα τι 4 (τς Οπρηίαὶ 
οουχίοϑγ, ομδηρεᾶ ἰπίο δβεοϊομδϊς ἀ6- 
ΤΟ: ΞΕΓΔΏνΕμ685 δηά Πρ ΒΘ 
ἴῃ Βαϊ βυβρεοῖςα ταϊδι]οηβαΐρ 15 τωδάς 
Κη (ΥἹ]. ΤῸ ΤΟΡΙΔ5, ἸρπεΥεη 
κε δηοίδμεγ οἵ οἷά (Όεῃ. χχίν. 33), ψ1}} 
δδῖ ποϊδίηρ {Π] 4 πηδιτίαρα οομίτδοϊς ἢ85 
ὈδΘΩ αρτοεά δηά βποσῃ ἴο θεῦνεθῃ ἢ 
δηά ὅασα. ΝΠ [16 δγάουσ οὗ ἰονὲ δἱ 
Βτϑὶ βισῃὶ ἢς 5εῖβ δϑὶἀς Ἐδριιο]5 ἔγαηκ 
σοηΐεββιοῃ οὗ {πεῖ οτοαῖ ΠΟυδ]Ὲ (υν. 
9-15); δῃά [ἢς Ομαρίεσ οἷοδεβ στ 8 
ΤΩΟΪΒΕΟΙΒ ῬΓΑΥ͂ΘΙ [ῸΓ ΠΕΡ ψεθρίηρ ΟὨ]ἃ 85 
886. Ιεδς ΒοΣ ἴο ἴῃ ΤΑΣ ρο- ΟΠΔΓΩΡΕΓ 
(υν. τό6--τ8). 

ΟΒαρίεσ υἹ, οἶνεβ. ἴδ σοῃβεαυθηςεβ 
οὗ υϑίηρ ἴῃς τλεδὴβ ϑβιρρεβίεα ὈΥ͂ [ἢ 
ΑἸΚΕΙ ἕοσ ἴῃ ἐχρυϊβίοη οἵ “τὰ6 εν]]} 
501Π|,) γῶο δᾶ 80 ἰοὴρ ρμἰαγιδᾶ ὅδγᾷ : 
“6 Ηδὰ 1ηἴο ἴῃς υἱτηοβῖ ρατὶ5 οὗ Εργρίῖ, 
δηὰ [86 ΑὨρεὶ θουπα ἰπι" (ΥἹ1]. 1-- 3). 
ΤΗ15 15 [ὉἹ]ονεά ὉΥ ἴπ6 5ίτηρὶς Ὀυϊΐ 
του Ωρ ᾿τάγεσ οὗ ἴδε ἀεἸ]ϊνοτεα σουρ]α 
(υν. 4--85) ; Ἀδκιε]}᾽5 ουζθυτθι οὗ ρϑηυηθ 
τηδηκορί νίης ἴο Ηϊ ἮὟΒο μαὰ “δά 
ΤΩΘΙΟΥ οὗ ὕγο ἴδ ποσὰ ἴῃς ΟἿΪΥ ἢ6- 
φοίζεῃ οὨ]άσγοῃ οὗ μεῖς (ἈΙΠοΙΒ : δηά 
ἴῃς Ῥχοϊοηρδίοῃ οὗ ἴδ68 ΤΩΒΊΑ σ5 [ε5- 
νε5 ΤῸ ἰουτΐεξοῃ ἀδγς (σῦν. 19--21). 
θυπηρ [815 της ἘΔΡἢδοῖ, δ [86 σεαιεϑὶ 
οὗ Τοΐα5, ζοαβ ἴο Ἀδρὲβ δηὰ ἔείοεβ 
ΔΊΤΑΥ 18:6 ΤΏΟΠΟΥ Ἰεῖ 10 σδῦδεὶ (οἈ, 1Χ.). 
Οἱ ἢὶς τεϊυσῃ Τοῦΐ85, τεϑιβηρ [Π6 ῥΓαϑ- 
ΒΌΣΕ ἴο ἀεῖδίῃ Ὠΐπι, ἀδρατῖβ τι 5 νἹ8 
δῃα Ἐδρῆδεὶ, ἢ15 φοοάβ, ΙΏΟΏΘΥ, δηά 561- 
νδηΐῖβ, Ὠοτηοψασγάβ ἰὸ ΝΙηονθ, ἐο]ονεά 
ΕΥ̓͂ [δε δΙεδδίηρβ οὗ Ἀδριεὶ αηὰ Εάῃδᾶ : 
ἴῃς τηοῖθεσ ον ΠΟΙ 5οῃ ἰη-1Δ Ὁ} ΟἿ6 
Ατηρ ποσὰ οὗ αβεἊεοθοηαῖϊς οδυθοῃ, 

“ ΒοΠΟΙΪά, 1 σοτητηϊξ ΤΥ ἀδυρθῖος ὑηἴο 
ἴμες οὗ 5ρεοΐδὶ ἱγιβῖ, Ὑμεσείοσα ἀο ποῖ 
δηεαΐ ΠΟΙ 6}1}}" (Χ. 8- 2). 

ΙῺ τῆς τηϑδηῖσλα ΤΟΙ δα Απηβ δα 
Ὀεεὰ σουπμηρ ἴδε ἀδΥ5 0 ἴ86 ᾿ουγηεν 
ουδ δῃὰ δοὴθ ΨΏΙΟΒ ΠΥ δὰ οδἱου- 
Ἰαϊεὰ πουἹὰ Ὀς τεαυϊτοά πὰ ΤΟΡΙΔ5 δηᾶ 
ἘΑρμδο!. ΒΕ ἴμεβε ἀδγβ μὰ ἐχρίσεά, 
Δ ὨΘΙΒΕΙ 500 ὯΟΥ ρυϊάς δρρεάδτεά, 
ἴδεῖε [611 4 ἀϊἰϑιγεββίηρ' δ χὶ εἰ  ὉΡοη ἴδε 
ρατίς οὗ ἴὰῇς ὉΠηα (λίθου δῃά [86 
Το μου, “Ασα [Ώ6Ὺ ἀείαϊποα»᾽" πνᾶ8 
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ΤΟΙ 5 φυξδῦοῃ. “15 σδρδεῖ ἀθδά, δηὰ 
ΣΟ ΙὩΔὴ ἴο ρίνα [86 ΤηοπμοΥ "ἢ ὙὍΤὴη6 
ταοί μειβ ἰπουρηϊβ ΤΕΤΕ τηοῖα 884 δῃά 
ΤΏΟΙΘ Ροβίνε: “ΜΥ 80} 15 ἀεδᾶ," 586 
εῇδὰ ; ““ὩΟῊ 1 ΟΑΓῈ ἴοσ οι ίηρ, βίποα 1 
μιᾶνα ἰδὲ ἐμθὲ ξο, ἴδε Ἰίρῃςϊ οὗ τὴ 6 Ἔγεβ.» 
“ἘΥΕΙΥ ἀδγ," 5805 ἴῃ6 παιτβῖνε, “' 586 
ψοηΐ οὐἱ τηἴο [6 'ψᾶὺ ψ πο ἢ ΑΝ ποηΐ, 
δηὰ ἀϊά εαὶ ὯῸ τωρᾶς ἴῃ ἴδε ἀδγ- 16, 
δηᾶ οοδβϑθά τρί ψὯΟ0]6 πἰρῖ5 ἴο οὶ] 
ΔΕΙ 50} (χ, 1--Ὁ})}. [11 πὰϑ 85 88:6 ϑαΐ 
ἴδυ οἕς ἀδΔΥ, “ Ἰοοκίηρ δρουΐϊ τοπαζά [Ὡς 
ΨΔΥ ἴΟΥ ΒΕΙ 50," [8αΐ “58:6 ἐϑρὶεα μῖτη 
Ἄοογαϊηρ, δηᾶ 186 τῶδῃ ἔδδι πϑηὶ ψὴῃ 
δῖα" (χὶ, 5, 6). Αἱ ΒΑρἢΔ861}5 βυρρεθ- 
τίου ΤΟῦὶΔ5 δηά ἣς δά ρυξῃεοά ου διηδδὰ 
οὔ τῇς οάσγάνδη, [ἢ ἰονα οὗ ἃ Ὀτἀθρτοουα 
ΥἹο] ἀϊηρ ἔου 8116 ἴο ἴμ6 αβεοῖοη οὗ ἃ 
800, [Ι͂}ἢ ἃ ἴδεν τηοιηθηῖβ ἴῃ6 τοῖο 1} 8 
895 ΜΟΙ τοῦυμὰ 15 Ὡδοῖκ, ΤΟ Δ5 
εδιτ ἃ ἴῃ ἢ βαηά ἴῃς ρ4}} οὗ ἴῃ6 5} : 
Ἦ6 54} ἷς ὈΠΠη4 ἔλίμοσ ““ ΞΡ] Ἰηρ; ̓  
τονγαγὰβ τ : ΜῈ οὴς μαπαᾶ 86 ξανεά 
τὰ ἔτοιῃ 1Δ1Πὴρ, στιὰ τἴῃ6 οἵδε ἢδ6 
“ βίγκς οὗ [86 94}} οῃ ᾿ΐβ [Δ Π 615 εΥε8, 
δαγίηρ, Βα οὗ ροοᾶ ΒΟΡ6, ΤᾺ ἐδίδμει. 
ἈΑπά ὙΒΘῺ 15 ογεβ Ὀδρδῃ ἴο βιηδχί, Π6 
τυδθοά ἴδετὰ; δῃά [86 ψὨΙΘΏ685 ῬΠΠεά 
ΔΥΑΥ͂ ΠῸΠῚ 18 Θοτηοῖβ οὗ Ἠἰς ἜΥ65; δηὰ 
ὙΒΕΩ ΔῈ 5ΔῊ ἨΪ5 50Ώ, ἢὯδ6 611 ὕὉροὴ ἷ5 
ἈΘΟΚ," τεορίηρ ἴοσ ἸΟῪ δηά Ὀ]θβϑηρ αοά 
(ΧΙ. 2-15). ὙΠ σμδρίοσ οομοε5 στὰ 
86 αττῖναὶ οὗ ϑᾶγὰ, δῃᾶ δὴ δοοουῃϊ οὗ 
ἐς [ἘΞ Έν 1165 Ἡ ὨΙΟΔ [Ὁ] ον, 
Το τειηδϊπθα οὴς ᾿Ὠϊηρ τηοτα ἴο Ὀς 

ἄοηῃς, ἴο τεναγὰ ἴῃ6 (81 }}8}}] ΑΖατῖδβ, 
ἘΔΙΠΕΣ δηά βοὴ δρτεθᾶ [μδῖ ἢϊ5 βϑῖν οα8 
τηοττοα τηοσα ἴδῃ [6 σονθηδηϊθα ψᾶρ68 ; 
δηᾶ ρταϊιπαἋς Ῥτγοταρίεα ΤΟΡΙΔ5 ἴὸ βὺρ- 
ξεϑῖ, “Οἴνε ᾿ϊπὶ 4] οὗ ἴδοβο [Ὠ]ηρβ 
ΠΙΟΒ Ζ αν Ὀτουρῃ." ὙΠ} (815 
ῬηΩΓΕΙ͂Υ οἱῆ ΤΟΡΙΣ που]Ἱὰ μάνα ἀἸἰβτηϊββεά 
Αζατίδβ. Βυῖ ἴ[δ6 πε οὗ 56] Ευονοϊδοῃ 
Ὦδά οομηθ, δηα ΑΖασίδϑ ἴοοῖϊ τβεῖα Ὀοῖὴ 
δΔρατι. “Οἷἴνε Οσοά {δδηκβ," 86 5αϊά, 
“ποῖ 1Ιη6, Β]6ε55 Η]π), Ῥταίβθ Ἡΐπι ἴῸς 
1:6 [ϊηρβ ψιίο! Ἠδξ δαῖῃ ἀομα υμΐο 
γοῦ, [115 ροοά ἴο ΚΕΕΡ οἷοβα {με βεοσεῖ 
οὗ ἃ Κιηρ, Ὀυϊ 1ξ 15 ΒΟΠούυΣΔΡΙς ἴο τενθδὶ 
τῆς ψοῦκϑ οὗ Θοάἄ᾽ (χί!, ς, 6. Ἡξς ἀε- 
οἶδλγεά ἴο 186 πὶ 15 [τις ἡδίυτε (ΧΙ. 10): 
1 δῖ ἘΔΡἨΔ86])], οὔς οὗ ἴῃ6 βενθὴ ΠΟΙΪΥῪ 
Αροῖβ5, Μ Ώ]ΟὮ Ῥτοϑοηΐ [ῃ6 ὈΓΆΥΘΙΒ οὗ [ἢ 6 
βαϊηΐῖβ, δῃα ὙΠΟ. ρῸ ἴῃ δηά ουξ Ὀείοσο 
86 ρΙΟΙΥ οὗ [Ὡ6 ΗἩΟΙ͂Υ Οπε" (χἱϊ, 15). 
Ὠιά [ΠΟΥ τῆλῖνεὶ ΜὮῪ ἢ6 Βαὰ σοι ἴο 

Γ᾿ 

τε ἴκδὶ τΠδ τ60 81} σεσίδίη ἐλοῖσ, 
οοιίαὶ ὈτΆΥΟΣΘ, σοτίδίη ἀεοάς, ΤΟΙ 
᾿ἰὐβ με διά ϑΘδσαὶβ ῬγΆΥΕῚΒ δᾶ Ῥθθη 
τουρῃς ὉΥ͂ Ηΐτῃ ἴῃ σοιπθιρσδηςα Ὀείοσα 

[86 ΗοΙΥ Οπο: Τοῦ 5 ἀδοαᾶβ οὗ τλετοΥ 
ἴο ἴδε ἀοδᾶ πδά Ὀδδῃ τι λοϑβθα ὉΥ͂ Ὠΐμ,. 
ὙΒβεζείοσε μδὰ Οοά ϑ5εῆΐ μη ἴὸ ἢραϊ 
ἴοβα ψῆο ῥσαγβά, δηά ἴμοβα ψὯῸ Ῥτδο- 
5εαἀ πιρδῖ ἔμεν ῥγαγεὰ “στ [ϑθηρ δηᾶ 
ΔΙτὴβ δῃᾶὰ σὶρῃζθουβηθϑβ᾽" (ΧΙ, 8--14). 
Απά [Πδη Βα οββεγεᾶ [δῦ56 “τουδ]εα ἢ 
Δι ἸΜΟΓΒΠΙΡΡΙῺΣ τηθῃ : “ ΕξᾶσΣ ἢοῖ, 
5808}} ρῸ Μ6Ὲ2)}} πιὰ γοῦ, Οἷνε Θοὰ 
[ΠΔΏΚς, ἴου 1 80 ἃρ ἴο Ηΐπι ἴμαϊ βεηΐ 
Ως " (αἱ. τ6-22). 

Οηβ Θβρεοϊδὶ ᾿ῃη]υηοοη ψγὰ5 Ἰοῆ τὴ 
ΤΟΡΙ δηὰ δ18 βοὴ Ὁγ ἴῃς Απρεὶ: “πίε 
811 τὨϊηρθ το τὲ ἄοηθ ἴὰ ἃ Ῥοοκ᾽; 
(χ1!. 20). ΤΟΙΣ τειιθιηρεσγεά [ἢ ομαΓρα, 
Δα οὨδρἕοσ ΧΗΣ, δῖνεβ. ἃ8 ΔῺ ᾿ηδβιδΙπηθηΐ 
[ες “ ῬΓΆΥΕΙ οὗ τχεὐοϊοῖηρ " σβῖοΒ Ὡς 
“πτοῖθ." 1115 ἃ Ῥσάγεῦ ἀἰϊοίδίεα Ὀγ [ἴῃς 
Θχρετθηςα οὗ 5 ον 116, δῃὰ ἃ οοη- 
ΕἸΠΟΙΙΒ ΘΟΙΩΤΩΘΗΔΙΥ ΟἹ ἴπε (τ ἢ} 1 
ΨΈΏΙΟΒ 1 ΟΡΘΏ5, “ Οοἄ ἀοϊῃ 5οοιγρε, δά 
Βδῖῃ της ΤΟΥ ; Ης ἰεδάεῖῃ ἄοτα ἴο ΠΕ]] 
δΔηα ὈΠηροῖῃ ὉΡ. ἀραΐῃ "ἢ (ΧΗ, 2). ΤΒΘ 
ΒΙδίΟΥΥ οἵ δῖ58 οτῃ 1 π τγ5 όσα ἀδυκηθ55 
ἴο Ἰρμΐ, ἔτοτα ΒΟΙΤΟῊ ἴο ΟΥ̓: ταϊρῃί ἴ 
ποῖ, Ιηυδῖ 10 ἠοῖ, Ὀ6 ἴῃ6 54π|6 ψ| 15 
[ε]Ἰου-οουησγταθη δηά τ 76 τι 5] ἐπα, 
ἴῃ ΒοΙγ οἰ73 Α ἔδν Ἵχίγδοϊβ ψ1}} 56 
(815: “ Ἵπ ἴδε απᾶ οὗ ΤΥ σἀράν ἀο 
1 Ργαῖβε αοά," μὲ ἐχοϊδίπηβ, “' δῃὰ ἄβοϊαγε 
ΗΙ5 ταῖρῃϊ δηα τηδ)εβίυ ἴὸ ἃ 51Π{0] πδίίοῃ. 
Ο γε 5] }Ώ6Υ5, χη δηᾶ ἀο 7υβίίος Ὀεΐοσα 
ΗΔ] Ὑὴο οδῃ 16}} 16 Ηδ ν}1 δοσερῖ 
γοῦ δῃᾶ Βᾶγξ τμεσοῦ οἱ γου ἢ" (ΧΙ, 6 ὃ). 
““(οῃΐεβ5. Ηΐπὶ Ῥεΐοσε [88 Οὐεητ]ε5, γε 
οἸ]άτθῃ οὗ Ιβγδοὶ: ἴοσ Ηδ ἰ5 ἴῆς. σοά 
Οοὔῦ Ἐδίδοσ ἴοσ Ἄενεσ. ΗδἌἜ Ὑ1}} βοουζρα 
Ὁ5 0 Γ ΟἿΥΓ Ἰπαυ 68, δΔη ἃ Ὑ1}} Βανα ΤΏΘΓΟΥ͂ 
δραῖῃ, 1 γε ἴυτὰ ἴο Ηΐηὶ πΠῸ γοὺγ 
ΜΏΟΙ6 Βοατῖ, δηὰ ἀδα] υὑρτρ μεν Ὀεΐοσα 
Η τα, [ἤθη Μ1|1 δ ἴσῃ υμῖο γοιυ δηά ν}}} 
ποὶ μἰᾶς ΗΙ5 ἴλοβ ἤοτη γοιυ" (ΧἸ", 3--6 ὦ). 
Ἑτοῖὰ Οαοὐβ Ρθορὶβ ἴο σοὐΐβ ΟΕ ἴῃς 
ὈΔΏΒΙ ΠΟ. 1ἃ8 ΘΑΞΥ ; ἴῃ βρι Πϊεα δηά ρᾶ- 
τεῦς ἰαησυάᾶρο ἴΠ6 “5661 " ἰοσεῖ}!]ς τῆς 
τὲ : “ΚΟ 7ε6πιβαΐίθιη, ἴλ6 ΠΟΙ οἰ, 
Ης ΜΠ] βοουτρε ἴμεε ἴογ [ὩΥ οὨ] ἄτθη 5 
ΜΟΣΚ5, δηὰ Μ1}} ἤδνα ΤΩΟΤΟΥ͂ ἀραῖη οἡ τῆς 
βοῃ5 Οἵ ἴῃ6 τὶρῃΐθοιβ. Ῥχδίβθ" (ῃοῖς ἴῃ6 
«πουρ Ὁ) “τὰς ενειηδϑίζηρ Κίηρ [μαι ΗΙ5 
τ Ρεσῃδοῖβ τηδύ Ὀς ὈυΠ]ἀδα ἴῃ ἴμε6 ἀραΐῃ 
ψῖ Ἶογ, δηᾶ γσηδκε 70} ἴΏ6τα ἴῃ ἴὯ6 6 



152 

ἴμοβ6 ἴδαϊ ἀσεὲ οδρῦνεϑβ, δῃά ἰονε ἴῃ ἴπ66 
ἴοσ δνεῦ ἴμοβε τἢδι 816 σι ]βεσδ Ὁ Ϊς "ἢ (ΧΙ, 
9, 10). [Ιῃ δϊ5 νἱϑου οὗ ἴ[ῃ6 διΐυτε ΤΟΙ 
5665 “(86 Ομ] άτεῃ οἵ ἴμ6 ͵υδὲ ραϊπετεά 
τορεῖδοτ᾽ ἴῃ Γἐγυϑδίθμι, δηα Ὁ] βϑιηρ “16 
1οτὰ οὗ ἴδε [υ8ῖ, Δηἃ ΤΙΔΩΥ ὨδίΟΩΒ 
οοιϊηρ τοι ἴδ 1 ἢ ριβ ἢ [μοἷγ μαηάς, 
ανθη, σῆς ἴο [86 Κίῃρ οὗ Ηρανρῃ, δηά 
811 ρεπογδίοῃβ ῥσαιβίηρ ἰ2Ὡ6 ΒΟΙΥ ΟΕ 
ὙΠ ρτεδῖ ΠΟΥ ἢ (ΧΙ, 11-13). ὍΘ νἹβίοῃ 
οἴδαῖθβ ἴἢ ἢ δὴ ΘοβίαϑΥ οὗ ὨΔΡΡΙΏΘ688 : 
“Ὁ ὈΙεββθα δῖα 6} ὙΒΙΟΩ ἴονα ἴμ66 
(1 ετυ 5416 0), ἴοσ {3 6Υ 531}18}} τοϊοῖςς ἴῃ [ΕΥ͂ 
Ῥεᾶςα : Ὀ]οβθεά ἃσὰ 11 [ΠῸΥῪ πο Ὦᾶνα 
ὈΘΘΏ ΒΟΙΤΟΝΙΪ ἴοσ 411 [ΠΥ ΘοουΓρΕ8 ; [ῸΣ 
ΠΟΥ 51.141} σε)οῖοα ἴοσγ ἴθ, ψῇθη ΠΟΥ 
Βᾶνα ϑθϑθῃ 411 ἰὮγ ρίοτυ, δῃα 50.411 Ὀδ' 
εἰδά ἴον ἐνεγ᾽ (χίι, 14). [ΙὩ ἰοπὴς ΒΊΟΝ 
Τεβεος [ῃ6 ἱηβρισαίΐουῃυῃ οὗ [15αϊδὴ δηά 
Τογθι δῆ δηα ἰΟσοϑηδάου [86 νἱϑίοη οἱ 
τ[ἢ6 ΑΡοσδῖγρβα, ἢ θθῃοἹ 5. “ } ἐγιβαί θα 
ὈΌΣῈ ὉΡ τΠ Ρτθοὶουβ βίομθβ, δηἀ ΠΘΓΊ. 
ἸΟΜΟΙΒ ὙΠ Ρυτα μο]ᾶ;" ὃς Πθδῖβ (δ6 
ὙΕΙ͂ “ 5Ξἰγτεεῖβ βίῃρίηρ ΑἸ]οϊυϊα," δηῃὰ 
ΤΟ 5 ν ἱοθ5 Ὀγοοϊδί ηηρ, “ ΒΙςβϑεά 6 
Οοά, ΈΙΟΒ δῖ οχίο θά 1ὑ ἴοσ ἐνοσ᾽ 
(Χ:}}, τό--18). 

Τοῖς νας 66 γοαῖβ οἷά ἤθη ἢἶ5 βίρὮὶ 
ῬΔ5 ταβίογεα ἴο Ὠϊπι, δπᾶ Ὦς ἰϊνθά ἴο Ὀ6 
158 (χὶν. 1, 11). ΤΏ οοουρδίίοη οὗ 
ἴῃαϊ βρη οὗ 92 γεδῖβ '͵β (86 58Π16 ἃ8 
ἴθαϊ οὗἨ 858 Ῥγανίοιβ 11: 1 ΤΩΔΥ 6 
βυτατηθα ἀρ ἴῃ (μοβε τοτά5 οὗ ἴῃ6 αγίηρ 
ΤΩΔᾺ ΜΟΙ ἅτε 4150 ἴδε τηοΐίο οἵ (ἢ6 
Βοοϊκ : “ (ομῃμπβίᾶοσ, ΤΥ 500, ψῆδι Δ]15 
ἀοοῖῃ, δῃά μον τἱρῃϊθουβηθοα ἀοίἢ ἀ6- 
Ἰνεσ᾿ (χῖν. 11). ΤῸ ψοσάβ ἕοπῷ μᾶτί 
οὗ τῆς ἰαϑὲ οουμβεὶ [6 ““νεῖγ ἂρεὰ᾿" 
[ΔιοΣ ρανα ἴὸ ΤΟὶΔ5 δηᾶ 5 5] Χ 50}8. 
1 ἰμδὲ οουηβεῖ μ6 δάνιβεὰ Τοῦα5 ἴο 
ἴακα ἢϊ15 ΤΔΠΠΥ ἴσοι ΝΙμονεῖ, ἴῃ6 ἀ6- 
δἰ τας οη οὗ ψὨϊ ἢ μα Ὀο]ονοα ᾿μον δῦ ]ς, 
δῃὰ δηά ρεᾶςς “ [Ὁ ἃ τας" ἴῃ Μεάϊα, 
ὯΥ ΔΝΑΥ ἴοῖα ἴδ6 “φοοᾶ απ" οὗ 
Ῥα]εβίίϊηθ, ἔἴομλ “ἀεδβοϊδία [6 Π|58] 6 ἢ 
δΔη4 τὰς “ Ὀυτηδά Βουβε οὗ σοάἢ" (χὶν. 
4, 8. “ῸΣ ἃ ἴἰ16 ἢ ΟὨΪΥ; Ὀεοδυβ8 
τπουρὰ ΒΕ απὰ Τοῦ 45 ταϊρῃϊ Ὥσνοσ ᾿ῖνα 
ἴο 566 ἰΐ, γεῖ ψου]ὰ {μεῖς σὨ]άγοῃ δηά 1ἱ 
πιο, “τὰαὶ ἀραὶ Οοά Ὑ11] μᾶνϑ. ΤΏΘΓΟΥ͂ 
οῃ ἴδαιη, δῃηᾶ ὑὉπης το πὶ ἀρδίη Ἰηῖο ἴῃ 6 
Ἰαπά, ψΏοτα ΓΏΘΥ 50.411 0114 4 ΤοΏρΙο, 
Ὀυϊ οὶ Κα ἴο ἴῃς Βτβέ, 0} [ἢς ἄμπῃς οὗ 
[8δαξ ἀρ Ὀ6 [16]1δἀ ; δῃηὰ δβεσνασζὰ [86 Υ 
5841] τείυσῃ ἴτοσὰ 41} Ὁ]4ςθβ οὗ {πο ῖγ οδρ- 
ὈνΠΥ δὰ μυ}}14 ὑρ [οτυβαίθτα ρἰοΠΟυΒΙγΥ, 
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δηᾶ [86 δου οὗ αοά 5841} 86 ῬΌ1Ὲ ἰὴ 1ἃ 
ἢ ἃ ρἸοσίουβ θυ] αν, 858 [86 ῥτορῃοίβ 
δᾶνε βροόοίβῃ " (χὶν. 5). Το ὶΔ5 τετηδιηβδά 
ἴῃ ΝΙΠΟν ἢ 111 Ἠ15 τροῖῃογ ψὰ58 4150 ἀδδά ; 
ἴο Ῥοϊδ 6 ργᾶνα “Ὠομουσδθϊα " ὈυπΠΔὶ, 
δρᾶ (δε νι ϑατὰ σεης ἴο Μαάϊα ἴο 
Ἐοδαΐδηο, ἴο ἴδ6 Ὠομμα οὗ Εδριεὶ (χίν. 
12). Ὑοῖς ἴῃ ἄμπα οοὐτθα δα Ὀυτχιοάᾶ 
Καριοὶ δά Ἑάμα, δηὰ ἴμοῖς ἴοο 6 
δἰμη561{ ἀϊοα δὲ ἴῃς ἂρὲ οὗ 127 ; Ὀυϊ ποῖ 
Ὀείοτε 6 Βδὰ ““ μεατὰ οὗ [Ὡς ἀεϑίσυςος 
οὗ Νιηονε}" ὈΥ ΝερΡυοδδάηθζζασ, δηά 
δά “ τε)οϊοθά ονεσ " 115 [411 (χῖν. 1.3--15). 

811. ΤΈΧΤΘ ΑΝῸ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΓΑΝΟῦΛΟΕ. 

Τα Ῥορυϊδυν δη οβδιτὴ οὗ [6 Βοοῖς 
οὗ ΤΟΙΣ ἃτα αἰιοβίθα Ῥοῖὰ ὈΥ 115 δα 
οἰγουϊδίίοη ἴῃ Ηδῦτεν, ΟΒαϊάςε, ϑγτγίδο, 
Οτοοκ, δηᾶ [δ τοχίβ ; δηὰ ὃῪ τδ6 
τεασυθηξ Τοοσησηθηΐβ, πυηετοιβ 1Πυ5[18- 
[ἰοη5, δῃηὰ δάἀάιομδὶ ἀδίδι]ς πιο ἢ, ἴῃ 
[8656 Νοιβίοηβ, ρῖνε νυν ἴο [86 ἔοστα 
οὗ [86 510Ἷ7 116 Ῥγεβοσνίηρ ἰηϊδοῖ [6 
τηδίῃ ἰδοῖβ, Βυΐ οὗ (656 τοχῖβ ΨὨΙΟΣ 15 
[86 οὐρσῖπαὶ Οἱ, ατὸ [ΠΟῪ ἴῃ {Πποῖὶγ ῥσο- 
θη ἔοσῃι τορσοάποίοῃϑβ οὗ ἃ ἰοϑὲ οπιρίῃδὶ 
Α εν ψοχάβ ὕροὴ [ἴῃς τοχίς {πογηβεῖνεβ 
ταυϑὲ Ὀγθοσα ΔῺΥ δἰζθιηρὶ δὶ ΔΘ ΠΩ; 
1}}15 511} ἀϊδρυϊεά Ῥτο  θ., 

(4.) Τὴ ἡ“ Ἰεύγειν ἰεχὶ εχὶβίβ ἴῃ νῸ 
ἴοσωβ : (4) “᾿Ἰεύγχς “ΜἭῶμείεγί, τοὶ 
Ρηηϊεά δὲ (οῃϑίδηπμορὶς (1516) δῃά 
τορτοδυςεά ὈΥ ϑοραβίδῃ Μααηβιοσ---ἰο 
ΠΟΙᾺ ἰἴ πψὰ5 ἃ “ 1106 1105 νεσα δυσγοὺβ "- 
αἱ Βα5]ε (1542). 11 88 θθθη ρυδ]μθᾶ 
οἴῃ βίῃοα : 49: ὉῪ Ῥγαϊΐοῃ. (νῇο ῥπηϊθά 
ἴῃς οὐϊοῃ οὗ 1σ16 ἴῃ γο], ἱν. οὗ 815 
Ῥοϊγρίοι), δηά---ἰὰ τηοάθσῃ {{π165---ὉΥῇῷΈῇ 
Νουρθδιετι. (42) “ΠΖεύγχμς δαριῖ, ἃ τοχῖ 
ΡΟ Πἰςμοὰ ὈΥ Ἑαρίυὰ8 ἄοτῃ ἃ (ομῃβίδηϊ- 
ὩὨΟΡΟΪ Δ ΟΟΡΥ οὗ 1517 (ΟΥ 1519), δμὰ 
αϑϑιηδᾶ τὸ ἴῃς ττἰἰἴὰ δηᾶ σζίῃ σδηΐυ, 
Αἶδο ῥσίῃϊεά ἴῃ Ῥδιϊομ 5 Ροϊγρίοῖι. Οὗ 

1 ΝοῦθαῦοΣ (Α.), “ΤὮς Βοοῖς οὗ Το ϊϊ,᾽ Ρ. χιξ. 
ἃς,, Οχίοτσά, 1878. Τῆς ΟοπβίδπΕπορο)ϊϊίαῃ ἰοχὶ 
8298 Ὀδδη (οἸἸαϊοὰ ὉΥ Ὠΐπὶ (1) ἢ ἃ Ηεῦ. Μ9. 
(Νο. 1251) ἴῃ ἴδ Ναίοῃδλὶ ΓΑΡΓΧΑΙΥ͂ αἱ Ῥατϑ : 
(2) ψ τ[δ6 Ῥεγβίδη ἰγϑηβδϊίοη οὗ (6 Πδῦτεν 
Μϑ. (Νο. 120) ἴῃ ἴὰς Ναξουδὶ [Ότγαυν δἱ Ῥασὶβ 5: 
(3) ᾿γουρὰ ττς τασίδη οὗ [6 Ῥαζπια Ἀογαὶ 
ΤΑρσασν τ ΜΘ. 194 οὗ ες Ἐοβϑὶ᾽8 (δίδίορῃεἊ. 
Νευρδῦοσ ἀδίοβ ἴμ6 Ηεῦτενν ἰεχὶ Ρυ ] 5 Πμ6α ὈΥ 
δἰπὶ ἴτομι ἴῃς 51} ἴο (ες 718 βῥκρσδξ 

Ορ. Βί55611, “Τῆς Βοοὶς οὗ Τοδίτ᾽ ([ληρε᾿β 
ΟοπιπηδηίδσΎ ΟἹ ἴδε ΔΡΟΟΣΥ͂ΡΒΔ), [πἰτοἀυςου, 
Ῥ. 111 ἃς. 
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ἴμεθα ἰαχίϑ 81 15 0 [86 τηοϑβὶ μαζί ἃ ἴτες 
ἘΓΔΏΒΙΔΙΊΟΏ ΟΥ Ῥαταρῆγαβα οὗ ἴῃς Ἐοχηδῃ 
εὐϊοη οἵ ἴ6 1,ΧΧ, ; 8. 15 οοῃϑβϊἀετγεάᾶ 
ὈγΥ Νευθδιεῦ ἃ ἐτδηϑἰδίοη οὗ δῃ ΘΔ Σ 
Γοσδῃϑίου οὗ [6 Βοά]είδῃ (Βδ]άβδα ἰσχί. 

(ὁ.) Τῆς Ολαζίδ εχ. 8, Τοτηβ, ἴῃ 
Ηἷς5 ῥγείδος ἴο ἴῃς Βοοκ οἵ ΤΟΙ, 58 γ8 
[δὶ ἢς ἰγδηβίαϊθά 18 πο 1,Δη ἴτοιῃ ἴῃς 
105 οὗ δὴ δχρεῖῖ ψὸ τεπάοδτεα [1ηἴο 
δεῦτε ἴῃς ποιᾶς οὗ ἃ Ολαζάζες ἴεχὶ 
Ὀεΐίοσε τ, Τῆς ΙΔ 5] Δοη οσουρ!εά 
7]ετομια θυϊ ἃ Ξηρῖςα ἄδγ, δηἃ νὰ5 πτιτῖθη 
ἄονῃ ὈΥ 80 Διωδῃιθηβ:5 ΠΌΓΩ ἢ15 ἀἰοῖϊδ- 
ὕοη. Νὸο οπς Ἔνοσ ἀουδίεα 7οτοιης 
ψεσδοῖγ, Ὀυϊ ποιῃίηρ----}}} τηοᾶδτλ [1165 
---τὰβ Κῦονῃ οὗ 4 (μβδιάδε ἰεχί, Τὴθ 
ἀἰθοονοῖῦ οὗ βυς ἃ ἰαχὲ 18 ἃ οῆδρίοσ ἰῇ 
ἴῃς ἰβίοΥΥ οὗ [86 τοϊθδῆος οὗ δποίθηϊς: 
ΒΙΒΠΟΡταργ.2 Α Μ5. νψὰ5 Ὀουρῃι δἱ 
Οομϑιδ ΟΡ Ϊς ἴοσ ἴ[ὰς Βοάϊείαπ 11 ΤΑΙ 
(Οχίοσά). Ὑ θα Ἔχδηγηβα, 1 τγὰ5 Ἰουπά 
ἴο 6 ἃ οοἸἸεοϊίοη οὗ ΜΙιάτγαβῃϊτη (εχρο- 
δ᾽ ΟὩ5 ΟΥ ῺΘΟΙΏΤΩΘΏΪΔΙ65) ΟΟΡΙΘα ἴῃ τῃς 
:σ.ἢ. σοη τ ἴῃ Οτεοῖ- ΕΔΡΡΙηοΔ] οδδ- 
ταοῖθῖβ, Οἱ [ἢ15 οο]δοϊίίοη  ΤΏς ΒοοΙ οἱ 
ΤΟΙ ᾽ ἔοσαβ [86 ΒΓ ρίεος, θείης ρίνθη 
88 ἃ ΟΟΙΏΣΊΘΠΙΔΙΥ ΟἹ ΟδΏ, ΧΧΥΪΙΪ, 2; δηά 
1 Ριυσροτῖς ἴο Ὀ6 δὴ οχίταοῖϊ ἤοσὰ τῃς 
ΜΙάγαθῃ Βαῦρα ἀκ Ἐδῦῦδδ, ἃ ποχῖς 
Ιἀομβοα πιὰ ἴθ6 ΜΙαγΑΘἢ Τδοσ οἡ 
Οεης515 οὗ Μασγίηὶ, ἜΠῚ5 μα θα Τορι 
ψὰ9 ᾿πογοίοσα Κηόνῃ διηοηρβὶ ἴῃ6 [εν 
δὲ ἴδε Ῥερϊπηΐηρ οὗ ἴῃ6 σσῖὰ οδηξγ ; 
Ὀυϊ, 17 δΔῃΐοτοσ ἴο [6 Ηδῦτον ἰοχί οἵ [6 
5(ἢ} ἴο 718 σεηΐυτγ, 1 15 οὗ οουβα οἱ εσ. 
ΝοΌΡδιοΣ ἴῃ ἔδοῖ σομοδιᾶε5 [μδί “’ [ ἐσοπλα 
δά οὖ΄ ργϑβϑεηξ Ὁμδίάθα ἰοχὶ ἰῃὰ ἃ ΑἼΪΪΟΣ 
ἴοστη Ὀείοστε ἢ ΠΟ 86 τηδὰθ 15 
ἘΔ 5] οὴ οὗ [6 Ῥοοκ." Τῆς Βοάϊείδῃ 
ἴοχί ἄρτθαβϑ 5 5 ΔΙΠΔΠΥ τι τ.6 ατεοκ 
Βιηδῖτς ἴαχὲ (566 2), δηά 18 ΟΥ̓ 50Πὴ6 
ἀεηνεά ΠΌχα ἰἰ (566 Ρ. 169). 

(2) Οὗ τὰς Ογεεξ Μειβιοη ἴποσα δῖα 
[γε ἰοχίβ : (ς,) ἴμαὶ οὗ τὴ (οάοχ Αἰεχ- 

1 ἼΤΒο Ρχοΐδοο ἰς ἴο δ6 Ἰουμὰ ἰῃ τπιοοὶ τηοάσση 
οορίεβ οὗ ἴῃς ψυϊχζαίε, 7εγοπις᾽β δοίυὶ τνυοσὰβ 
δ1Ὲ : ““ Ἐχὶρτ 5 πὸ ἰΌσαμι ΟΠ δ] 8δο 5ουσωοῃα οοΏ- 
κοῇρίαμ, δὰ 1 αἰίπυπι κἰγ υΐὰ ἔσγαάβδτι ; ἰυστυτι 
υὔαιις ΤοΡίρε, φυοῖλ Ἡυτοὶ ἀθ οδίδϊορο αἰἷνί- 
πδτύτη ϑοιρίυτασθτη δοοδλΐοβ, 8ῖ8 85 Βαρὶο- 
Βταρθα παεπιοσαηΐ, πιδηοίρατυηῖ,  .. Εἰ φυΐα 
νἹΟΩΔ δϑῖ (ΠΔ] ἀδδοσίτα ᾿ἰηρτια βοσιηοηὶ ΕΗ ΘΌσαιοΟ, 
αἰτυδαῦς Ἰΐπρτος ρου ἰβϑταστλ ἸοσΌδοθτΩ τερε- 
ΤΙ ΘΏ5, υ105 ἀἸαὶ ἸΑδογεῖι ἀττὶραὶ, εἰ φαϊοαυϊὰ 1116 
τοδὶ Ἡενγαὶςὶβ νεσΐβ ὀχρσεββὶῖ, Βοος οσὸ δοοῖϊο 
Ὠοΐασίο, βειτηοηῖδυβ Γ,δἰϊηΐβ ἐχροϑβιὶ, Ὁ Ορ. Οαί- 
θει]εῖ, “65 Βυοἢ ΤοΡίδ5,᾽ Ρ. 19. 

5 8εεὲ Ναυρδθον, ο. οἶξ, . Ρ. Υἱῖ, ἃς. 
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δρστιυϑ δηὰ οὗ ἴ6 (ζοάδοχ νδίοδῃμυβ, 
δρᾶ Κηοόνῃ 45 Α; (ο}) [6 τλοσε εχραμ δὰ 
ἰοχὶ οὗ [Ὡς (οάοχ ϑιηδλιίουβ, Κηονχῃ 83. 
Β! ; (ς,) ἴδε ἱῃοογῃρίείς ἴόχὶ (οομιδἰηϊηρ, 
ΟἿΪΥ Υἱ, 9--ΧΙ!], 8) οὗ ἴῃς οοὐϊοε5 44, 1ού, 
1οἢ (ἀοοοταϊηρ ἴο ἩοΪμλ65 δηα Ῥδιβοηβ᾽ 
ποίδι! 0), Κποντὶ 85 Ο δηά αἰεῖη ἰο Β3, 
ΟΥ [δ6 ἰεχίβ Α δηᾶ Β---εΐνεεη ψΏΙΟἢ 
[δε αυσδίοῃ [165--βΑ 18 οσοῃδίἀογεά ἰο 
Ὀὲ ἴδ6 οὔρῖηαὶ ὈΥ ἘΠίΖϑοδα, ΒΙΟΚΟ]]}, 
ΝΟΙάεἶκο, ΗΠ ρεηίε]α, στίγητω, δηα ῬΊοὶβϑ ; 
Β ὃγ Επνα]ά, Ἐδυβοῖ, δῃὰ ϑομβύτγεν. ΤῊ 
ἀϊνεγρθῃςς οὗ ΟΡίῃϊοη 15 ἀπε ἴο [86 οἷά 
ἀἰδιουν, Ποα68 ἃ ββοσίοσ στεοεηβίοη οὗ ἃ 
5076 οἴ τλδτῖκ ΟΥΙ ΣΙ ΏΔ}ΠΥ οὐ ΔΟτανιδο ὃ 
Ιῃ [815 οδϑ6, [5186 αἰ 56 η 695 οὗ Β ἀπς ἴο 
ΘὨΪ]Ατσοηηθηΐ ΟἹ ἴ86 Θ0οΥα οὗ Ῥδγαρῆγαθβο, 
ΟΥ 85 ἰἴ5 ρτϑδίεν οἰγουπ)βι  ΠΔΗΓ ΘΟ 
Ῥατεὰ ἄονψῃ ἴο [ἴῃ6 αἰπηθηβίοηβ οὗ Αν 
ΤῊς Ροϊηΐ 15 οὗ τηροτίδῃςοσ, Ὀυϊ 1 5668 
δῖ ῥσαβθηΐ  ρΟ551:0 16 ἴο ΟὈϊΔΙἢ ὉΠΔΏΙΪΤΑΣΥ͂ 
οὗ οριπηίοῃ, 1 ἘΠ Ζϑοῆς ἀοε5 μοὶ σου- 
νίῃος ϑομβὕτοσ, ϑοιῦγοσ [8115 ἴο σουνίηςα 
απο. 

(4) Το “Ζαδρ ἰοχίβ ἃτὰ σεργεβεηϊθα 
ΌΥ τὰς [11414 δηὰ Μυϊραῖε. (ἀ,) ΤΒ6 
1118, ἃ5 ρηπιθα Ὀγ ϑαρδίοσ "---δηά τοί 
ΨΕΙΥ͂ δοουταίο !  γ---Ἴδς ἴῸΣ 115 στουηα-ἰοχῖ. 
8 Ῥατὶβ Μ9. ((οάοχ Ἐδερυ5) οὗ ἴῃς 
81}. σομῖατν, οοτηρατεᾶ τὰ ἴνο. οἴμοσ 
Μ9595. οἵ ροιῖ ἴῃ 58:6 ἀδίς τηδτκοαᾶ Ὁγ 
ΤΩΔΏΥΎ νΑΙ ΔΙ ΟΏ5. .Α 5εοοῃά ὅ ΣΟ 5]0Ὰ 
οὔ δε [Ιἴἀ14 15 ρεσῖδρϑβ ἴο Ὀς6 ἰουπά ἴῃ ἃ. 
ψαῖϊτδῃ οοάεχ, ἰοιτη ον ὈδΙοηρίηρ ἴο 

Δ ῬΌΒΗΞΗοα βοραγαοϊυ ὈὉῪ Ἐουδοῦ, “1106 ]1υς 
ΡΣ 6 (οάϊοε ϑιμαϊοο οαὐϊτ5 ἐξ τϑοδηβὶῖι5,ἢ 
1870. 

3 ἘΠΊ ΣΕΟΝα ρσἷγος (ἢ]5 ἴῃ (Π6 “ Κυτχρείαεοϊεβ 
Ἡδυάδυςἢ Ζὰ θη ΑΡοϊκσυρθοη Ὧ65 ΑἸΐεπ Ταβία- 
τηθηΐα85 ; ἀ458 Βυςἢ ΤΟΌΪ,᾽ ᾿. 89 ἅζο, 

8 (ρ. ἴδε (ο]ονίην ὈΡΗ ἃς. οὐ Τοῦ: 
ΒίοκοΙ}, “ Ζεϊιβοι τ πὲς ἱδι ΠΟ] δοἢα ΤὨςοϊορὶο ἢ 
(1878), Ηεἢ 1. Ρ. 216 ἃς. ; ΝΟἸάεῖκο, “ Μοῃαῖβ- 
Ῥετοδε ἀογ Κδπὶρ ἢ Ῥγευκδίεομβοη ΑἸἰκδάδης 7 
(1}15. 1879); ΗΠ ρεηΐεϊα, “ Ζει ἰ5οδτίς ΔῚΣ υγὶβ- 
βϑοῃβοβί] ομς ὙΒΘΟΙορῖς᾽ (1862), Ὁ 16: ἃς. 
(1886), Ῥ' 147 ἃς. ; ὕτπ, [Ὀϊά. (1681), Ὁ. 48 ; 
Ῥχεῖβς, 1014, (1885), Ρ. 29; Επνναὶά, “ [δγοθυς. 
ἄδγ ὈΣὈ]ἰΞοὴς ὟΥ: αι, ΙΧ. Ὁ. ΙΟΣΙ ; Θομὕτοτ, 
“ὙΒοοΙορίβοδς 1 τεγαϊυτζοϊϊυηρ᾽ (1878), Νο. 14; 
ΟΡ. αἷϑὸ δἰ “ εβοδίομίς ἀ65 [0 !}1590 8 ὴ οἾΚα65 
ἦση Ζεϊταὶ ες [65ὰ (γι, ̓  11, 6ο 7. 

4 ὁ ΒΙ ]οσυπι βδοσοσαῦι 1,δἰΐπος Ν εγϑίοῃοβ δἢ- 
εἰᾳπα,᾽ ἰ, Νευρδυοτῖῖβ ἰοχὶ (ρ' Ιχνὶ], ἄχ.) 5. ἃ 
τερτοἀαυοσιίοῃ οὗ (δαὶ ΜΆ. οἱ ϑαδαῖεσβ ὙΒΙΟΩ 
οοπίαϊηςά ἴῃς 016 Βοοῖκ. 

δ Βιδηςδίηὶ σίνεβ τἰδὶβ ἰεχὲ ἰ (ἢς “Ια οἶδε 
σϑπῃοηίοδσαπι ϑοσὶ ρίαταγαπι,᾿ Ρ. οοο]. ἄς. Ἀευβοῖ 
(“1106 11υ5 ᾽ ἄς., Ῥ. ἱν.) οοπδιᾶοτβ ἰδ τῆογα δοσὰ- 
ταῖς [Βδῃ [δδὶ οἱ ϑαρδῖίοσ: 566 Βίοἶκε]], Ρ. 218. 



154 
Οὐδοη (τ ςηδ οὗ ϑπυεάδη, οὗ ὑπο 
ἀαῖε, δῃὰ σοῃίδιηιηρ ΟὨΪΥ 1.---Υ, 12. 
ὝΠΟ 816 ἔταρτηθηῖβ οὗ ἃ (τα χο- 
ΟΘΏΒΙΟΩ σοπίδιῃηςα ἰῃ ἃ Βοιηδῃ Μϑ5. οἵ 
ἴδε ἢ οτΥ 718 σευ ΟΣ ἀἰθοσ σοῃ- 
ΒΙΘΕΙΔΟΙ͂ ἔοῦλ [86 ΟΙΠΟΙ ΤΟΟΘΩΒΙΟΏ8, 
ἐΞρεοΙ ΔΙ 1π ἴδ ς τηδίζεσ οὗ Ἔἐχρδῃβίοῃ, 

ΤὨς ατσϑοκ ἰοχὶ Β ((οάοχ ϑι μου) 
158 ἴῃ. 4515 οὗ ἴῃς ἰεχὶ οὗ [ῃς 1414 : Ὀαΐ 
τὰς 1,Δ 0! {τ βου υϑοα δ]5ο [ἃς ατεοῖκ 
τοχί Α, οἵ---βδ Ἐδυβοῦ [109 τιοσς ῥτο- 
ὈΔ4016---ἰῃ6 1414 Π459 ὈΘΘῺ δἱϊεσεα ἤθσα 
Διά Πογα ἴο ΤΏΔΚ6 1 ΤΟΙ ἴῃ δοοογάδηοθ 
νὰ ἴῃς Οτοεῖκ Α, Οεγίδίη ρθου λυ 165 
οὗ ἴδε δοοορίεβα 1ἴ]ὰ ἰδχῖ, βυοἢ 45 υπίαυθ 
τεδάϊηρβ, ἰῃιογροϊδιίίουβ, ΟΥ̓ ΟΙἿΩ 58] ΟΏ 5, 
ΤΩΔῪ 6 δδϑίρηῃεά ἴο ἴῃς ἰτδηβίδίοσ ; δῃά 
ἴῃς τοχὶ 1156} 15 ἴο Ὀε ἀδιδᾶ δἱ ἴῃς ἰδίεβὶ 
δΔουξ Α,Ὁ0. 20ο, βίηςα 1 15 αυοϊοα ὉΥ 
Ογρχίδῃ (Βίβμορ οὗ (δσίμαρε ὦ 248 4.}.). 

(ἀ,.) ΤΒῈ Μυϊραῖες, πυηάοτγίδκοη ὉΥ 
7εοβ δὲ τῇς ἀεϑῖτε οὐ ΟὨγοσηδίτς 
ὈΙΒΌΟΡ οὗ Αφυ]εῖα δηά οὗ Ἠε]ιοάοτυβ 
ὈΙΞΒΟΡ οὗ ΑΙΠυτ δηά τηδᾶς ἀϊγθοῖ ἔγοτα 
τῆς (αϊάδε (5ες (δ) ἀῇονἝ), 15. διωοῃρ 
186 οδυοσὶ οὗ ἢῖ5 ἰδ 5 Δ} 005, δηά 15 
οἷάον ἤδη ἴπδὲ οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ Πδηὶοὶ. 2 
Τῆς ταριγ στὰ πΒΙΟΩ 1 τὰ5 σαδάς ὃ 
ἀϊά ποῖ τοἱ]ἰδῖα ἀραϊηβὶ ἰζ5 σεησσγαὶ [Δ 11}- 
ΤΟ] 655; δηά σγογα [8 [δὲ 15 Βασάϊγ 
ἴο θ6 εχρεοϊςεά, ἰἶ δ Ῥτγοοθεάεά ὕροὰ 
16 ρἷδὴ ἢς ἀσβοσιοα τὴ τὰς Ῥτγεΐίδοθ ἴο 
ἴῃ6 Βοοῖ οὗ }υἀ τ, “ τηαρὶς βθιθυμλ ὁ 
865, ΠΌΔΙ ΘΧ ΘΥΌΟ ΨΟΓΡΌΓΩ (Τδηβίεσθηβ.᾽ 
Ευτίῆοι, Ὠ6 τηῦδὶ δνα δα ἰτὯ6 [1414 
Ὀείοτα πὶ; ἴογ ἢδθ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰξ τηοσς 
Πτεαυθηγ τμΔῃ ἴῃ Οἴδει ΒοΟΚΒ, 1 ἢ6 
Αἶ5ο ρει τε Βἰτη56 17 σομβι ἀοσδῦ]ς ἰῃ- 
ἀεροημάθηος οὗ (τεδϊτωθηῖ. ΤΏετα 816 
ΤΩΔΩΥ ὈΪ40 65 ΟΕ ΤοΙοτὴα 8 δὴ δρίϊο- 
ΤΩΪΘΟΙ τοὶ δῃᾶ ἃ ἰγδῃϑίδῖοσ ῃθχί 6 ΟἿ6 
ΠΟΙΔΌΙΕ ἔδδίυτα ἴῃ [15 Ν ἜΥΒΊΟῈ 15 115 ὙΕΙΥ͂ 
Σατρα δα! οη85 ἴο ἴῃς οτάϊηδιγ ἰοχὶ :ὅ Ὀυϊ 
[δῖ Ἔχρδηδίοῃ 15 ςομϑιἀογεα δάεαυδία 
ΜὮΙΟΣ τοίδυβ (Ποῖ ἴο [Θγοσηθ᾽ 8 τηοϊῃοά, 
οἵ ἴο ἴμε ψοῖκ οὗ ἃ ἰαῖοσς μδηῃᾷ, οσ ἴο τὰς 

δ ὅεε Μαὶ, “ ϑρὶοἰϊερίυμι,᾽ ἰχ, ; Ἐδυθοῖ, “45 
Βυς Τολίαϑ,᾽ Ρ. χχνί. 

3 ἘσυΞοῖ, Ρ. χχχίϊ. 
ὃ Ἡς εἰδίεβ ἴπαὶ δ6 αἷξο ἰτδῃβδίοα [ἢς [ἄγος 

Ὀοοῖς οὗ ϑοϊοσμοῃ ἰῇ ἴἤγος ἀδγς (866 Ρχρεξ. ἰῃ 
1ρσ. βίοι). 

ὁ Ὁβρ. οὐ ἴδεβε μοίηίβ Ἐδυβοῖ, Ρρ. χχχῖν.- 
ΧΧΧΥΤῚΙ. 

δ᾽ ΜΔ οὗ (δεε6 Ὑ11} Ὀ6 ἰουηὰ ἴῃ ἐποῖν ῥσὸ 
Ρίδοες ἐμ ἴῃς (οχηπιθηΐδιγ. (ρ. Ἐρώοι, μὲ 
Χ].- ΧΙ. ; ΒΊΟΙΚΟΙ, Ρ. 221. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ΟΒαϊάθεε Μϑ, ἔτοτα ΒΟ 15 ἸΘΔΟΒΘΓ 
νΔλ5 τεδάϊηρ. 

(4) Α οδγγίας Μειβίοῃ 185 ρίνθῃ [ἷἢ 
γγαϊτου 5 Ῥοϊγρίοιι  [Ι( 15 δαβθᾶ ὕροῃ 
ἴνο Μ55,., δῃηά [Ὁ]ογ8 Ἔχϑοῖὶν τὰς ΤΧΧ, 
ΟΥ Οτἴδοκ Α 845 ἴὩσ 85 Υυἱῖ. 1ο, δῃά (δς 
Οτεεῖκ Β ἔτοσα νἱῖ, τσ. Νοϊάδκα θε]αναβ 
{π6 ΤΌΣΟΣ οὗ ἴε56 ΜΘ9. ἴο Ὀεοϊοηρ ἴο 
ἴὰ6 ἩδοχΑρΐα οὗ Ῥαυ]ὰ5 οὗ Τοῖα (α Ὀ6- 
εἰμηΐηρ οὗ ἴῃ6 γ}} σε.) ; 115 1 [ΘΣΑ] Π 655 
εἶνε ᾿ξ 4 σοτίδίῃ ναῖαθ ἴοσ [86 οττἰοῖσῃι 
οὗ [6 ΧΧ, Τῆς ἴεχὶ οὗ τ}18 ϑγγίδο 
οΙβίοῦ ἰ8 σοῃμδιηθα Ὁ ἴῃς ϑγγίδο 
ὈΓΔΏΒΙΔΟ. Ρῥτεβεσνεά ἴῃ τῆς Μεάϊοθδῃ 
ΠΡτα δὲ οηθ. Τῇς βεοοῃᾶ ϑὅγτίδο 
Μϑ. αζτϑὸβ ὈΓΠΟΙΡΑΙΥ πιὰ ἴλ6 Οτεεὶς 
ἰεχῖ Ὁ. 
τ 1} θῈ δεθῃ, ὃὉγ ἴ86 ἀερεηάεηος οὗ 

[8656 ψουβίουβ ὩΡοὴ εἰποῚ ἃ Οτεεῖς οὐ 
ϑειηϊῆς τοχί, ἐμὲ (λ6 ᾳυσοίοῃ οὗἉ οτί- 
ΕἸΏΔΙΕΥ͂ τοβοϊνεβ 1561 Ἰηΐο [6 οἤοϊοβ οὗ 
8 ἰαχὶ σοσῃροβοά 10 Οὴδ οΟΥ Οἴδεσ οὗ [ἢ 658 
ἔνο ἰδησιαροθ. ΤΠ6 οὨϊοεῖ βυρροσίειβ οὗ 
ἃ Οτεεῖς οὐρίηδὶ ἀτὸ ἘΠΊΖϑοΟΒο, ΗἰΖιρς, ἀπᾶ 
ΝΟΙάοκΚε; οὐ τῆς οἴμοσ μαῃάᾶ, Εν], 
ΗΠρεμίο]ά, Οτᾶϊζ, ΒΙΌΚοΙ1, δηά Ἐοβε- 
[84] ΞΟ ΡΥ δανοσδῖα ἃ ϑϑιτς ΟΠ ρΊηδὶ, 
Ῥαῦδηϊ οχδυηϊηδίίοη οὗ ἴῃ6 διρυμδηῖβ 
δανδῃοθά οἡ εἰἴδμοσ 5146---ἀδρθηάςῃς 85 
[8656 διρυηθηῖϊθ ΤΘΟΌΘΏΓΠΥ 816 ὉΡΟΏ 
πορδῦνε οΟὨΒΙ ἀογΔ ΠΟἢ5, ΡΒ] ΟΪ ορίοαδὶ πἰοα- 
(165, ταχί!8] νδιδοηβ, ἀρ ΟΡΙΠΙΟῺ 5 1ῃ- 
δεηίουβ σαῖμοεσ ἴδῃ ἱηρεησοιβ 85 ἴο 
το αθηοΥ, ἀδίε, Ρἷδος, δα σης οὗ σοϊ- 
Ροϑβι ου---δ5 ποὶ γεῖ 1εἀ ἴο ἃ ἀεξοϊβιοη 
ὙὮΙΟὮ σοΙΩτδηβ ὈΠΔηϊτηοῦ5 ΔοοορίδΔης6. 
ΜϑῺΥ οἤίοβ εάν [86 τηδίζοσ ὙΠΕΙΟῈ 
[8ὸγ ῃά ἃ ὙΠΕΥ τα ὉΠΔ0]6 ἴο 58|517 
[Ὠειβεῖνοβ, δηά δα ὑν]]]ὴρ, τ] ΟὨ]ΥῪ 
[86 οχίϑηρ ονϊἄάθμος Ὀείοστε ἴδε, ἴο 
Τοοοσητηθηα ΔΗΥ͂ Ἰυδρτηοιΐ ἃ5 ἤη4], [Ι͂ἢ 
ἴὰς τ80]ς αυξθομ οὔθ ροβίνα ἔδοξ 
ΔΙΟΩΘ 15 ἑοσι ποοχαΐῃρ, νἱΖ. δῖ, [δγοσηθ β 
Ὁπαυοϑοησά 5ἰδίεσηθηΐϊ [μδὲ 15 ἰγδῃ58- 
ἤοῃ 85 ἃ ᾿ἰγδῃϑἸ δου ἔγομι ἴῃς (ΒΔ]άδα, 
Τμαὶ πουϊὰ ᾿ΡΙΥ ἃ ϑειᾶς οὔρίηαὶ, 
ὙΠΟΙΏΘΙ ΟΥ ποῖ τῃϊ5 “ (Πδ]άθο "ἢ ν85, ἃ5 
Οτᾶϊ δηᾶ ΒΙΌ ΚΘ] υηϊΐθ ἴῃ σοπβι ἀοτηρ 
1, [ὰ6 Ὡ6ο-δῦσαὶϊς ἀἰαϊθοῖ ; δα ῃϑῖΠ ΟΣ 
ΟΥ̓ Ὡοΐ ΠΪ5 ΠΟΡΥ͂ 5 Ὀυΐ Δῃ ἱποοιηρίεῖα 
ΘΟΡΥ͂ ΟΥ̓ ΣΤΕΟΘ βίο. Οὗ 80} ΘΔΙΠ16Γ ἰαχί. [5 
ἴοῖθ ἴδῃ δηγίίηρ ὙΔΟΒ, οὐ Ρ1]ο- 

1 Ὁρ. Ἐδυκοῦ, ὉΡ. Χχχχ.- χχχὶ., Ὑ8Ὸ αἷβο διγ- 
ὩΪ5ῆ65 ἠοῖ οε5 οὔ ἴδε Αττηδηΐδη (ες. σἴἢ οοηΐ,, θα86 ἃ 
ρου ἴδε ατεεὶς Α) δῃὰ Ασαδὶς (Ὀαβδοὰ ὑροῦ [6 

υ]ραίςε) Ν᾽ εὐξίοσβ (ρ Ὁ. χ]ῖν., χἹνἹ1.). 



ἸΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

Ἰορίοδὶ στουηᾶς, ΒΌρροτίϑβ οἵ ἀείγαοῖβ όσα 
115 βίῃρὶε 2οοίζέυέ ἰδοῖϊοῦ ἢ Τὸ ΤΥ ΟὟ 
ταϊη ἴῃς ϑδιωις ομδγδςίοσ οὗ [86 ῬΤΌΡΕΣ 
ΠΔΙΏΘΒ᾽. (παῖς δηὰ ἔδιδθ), [6 ἰοχίιδὶ 
ἀμουϊεβ θεδὶ Ὄχρ αϊηθα 85. ἔδυ ]15 οὗ 
᾿τδηϑἰ δου, 85 ψ6]}1] 85 τῆς ο]6 οαϑὶ δηὰ 
βίγὶς οὗ ἰᾷ6 πδιγαῖΐνα δῖθ ϑ. ΟΩΡΙΥ ἴῃ 
ΒΌΡΡοτι οὗ ἢ; Ῥυς ἰδ 15 ΟἿΪΥ ͵π5ῖ τὸ δἀὰ 
ἴῃαϊ οἴβεῖβ, οοσηροίθηϊ δηᾶ χροὶ θηςσα 
ἴῃ βῃς ἢ τηδτίογβ, οἤ Δ] ΠΘηρα δηά το]εςῖ βι ἢ 
ἃ σοπο]υϑίοη, δῖ, [ ϑγοϊηθ 5 ““ (ῃδ]ᾶβε᾽; 
15 ἴο {πεῖ Ὀυϊ ἃ ἰτδ 5] Δ! οὴ οὐ δἀδρίδιίοῃ 
οὗ Οτεοκ οὔ ρίηδὶ ἢ 

ΟἿΟΣ σου βι ἀθγδ!ο5 μοσαίοσε σα ΓΘ 
ΘΧΔΙΪΔΠΟη, ΕῸΓΣ Θχδιρῖθ, τῆδὶ Ἰἰρῶϊ 
ἄοε5 δες παιτδῦνα ἰ(56], 15 ᾿ολἄθηου, ἰκ5 
ἀοοσίηδὶ τοδοβίηρ, 115 Βιβίουιοδὶ αἰδίθ- 
Τηθηΐβ ὅζο, ὨΣΤΟῪ ὉρΡοᾺ ἴθ6 Ῥεποά δῃάᾶ 
ὈΪδοα ἴῃ ψ μοῦ [δ6 Ὑτῖοσ οὗ ἴ86 Βοοϊκ 
ἸινεᾶΡ Αἶεσ τεθ6ὲ ᾶνῈ Ὀδθη {ΔΙ ΣΪΥ 
εϑπιαῖοα, τὴ6 Ἰρῃϊ [ΠΟΥ ΤΏΙ ΤΩΔΥῪ 
ῬειθδΡρ5 τεῆεοϊ Πιρς ὑροὴ ἴδῈ οτὶρίηδὶ 
Ἰδλησιασα ἴῃ τ ὨΙΟὮ [6 ΒΟΟΙ 85 τ τίθη, 

8 ΠΠ, ὍΑΤΕ ΟΕ ΟὈΟΜΡΟΞΊΤΙΟΝ. 

ΤΕς ἀϊδοτγοηςς οὗ ορἰηίοη πιὰ τεϑρϑοξ 
ἴο 115 ἰ5 δὲ διδὶ ϑιρῃς βίδγι ηρ δηὰ Ὀ6- 
ν]ἀοπηρ. ΟἿ 5. }οοΐ,3 τηδιηϊδιηϊηρ [86 
᾿δίοσι δὶ ἰῃϊορτ δηά δυϊβοηι οὙ οὗ 
ἴῃς ΒοΟΙ, Ρδοθβ ἰΐ5 σοσηροβιτίοῃ ἴῃ 
[06 [ἢ σοηίυΥ ΒΟ. Αποίδοσ οἶδ85 οἱ 
ΟΠ ς5, ΓΟ] ον ες ἴῃς Ἰεδά οὗ Ηἱἰζιρ, Κο- 
Βυῖ, αηά ΟτᾶϊΖ, ψου]α τραῖο ἰξ εἰσῃξ ΟΥ 
Πἰηδ σοητυσε8 ἰδῖοσ, ΟἸΒοΙβ, [Δ5Ε}γ, 566 Κ 
8. Ἰυάϊοϊουβ τθδὴ Ὀεῦσεθη βοῇ ΘΧΕΓΘΠΊ68. 

(σ) ΤὨς ὅσβὶ ορίπίοη ἀδιηδηάϑ οὗ [δ 6 
ΤοΔοΣ ἃ 116] δοσορίδηςε οὗ 5βἰδιδιηθηῖβ 
Τοβρθοϊίίης ἴνοὸ {εὐν ἢ. ζΔΤᾺ11165 1ἰνὶπρ ἴῃ 
ΝΊΒονοἢ δηᾶ ἴῃ Ἐσρδίδῃβ ἰὴ [ἢς {ἰτπὴ6 οὗ 
[86 Αξϑογγίδῃ οδρίϊνγ. Α οοτίαίη 45- 
5υγίδῃ δηἃ Μεαϊδῃ οοϊουσίηρς ἄοαβ 1 ἢ- 
ουξ ἀουδὲ Ῥσγεβθηΐ 1[561{ ἡδίυσα!νγ δηᾶ 
ὉΠΟΡ ΤΟ ΒίνΕΙΥ ἰπ ἴδὲ βεοϊίοῃβ ψΏοτα ἱΐ 
τοὶρῃϊ θῈ Ἔχρεοίε :8 δηά {ἢς ἱη]υποίίοι 
{" 20) ἴο Βαμᾶ ἀἄογῃ ἰῇ Ρεπαδηδηξ 
ΟΥΤΩ οὐδηῖβ ἔσαῦρῃς 1 οι Π]ηρ ΙΏΟΤΟ 
ἴδ ἃ Ῥδϑβϑίηρ 5ἰρτβοδησα ΤΩΔῪ σὶρ ΠΥ 
Ὀδ τείθιτοα ἴο ἃ ΠΟΙ ρύγροβα ἱμβρισοα 
ἴῃ ἃ ἄενουξ τηϊηᾶ : θυὶ Εἰδίοτίολ] ἴῃ τὰς 

Δ. 866 Εχούτβας Ϊ, αἱ [με ἐπὰ οὔτῃε Ιπἰτοἀπςξοῃ. 
3 (ρ,, 853 γερτεβεηίϊδενεβ, ἔμ Εοιηδῃ (αῖμο]ὶς 

ττὶΐεῖβ ἀπιίθετὶεῖ, 8.3; Καῦ]οη, “" ΕἸη],᾽ ὃ 256 ἃς. 
8 (ρ. ποῖεβ οἱ ἱ. 15, 22; ἰΐ. 11; ν᾿. 3, 14; 

ὙΝ μά “ Ζοτοαβίσ, ϑιυάϊοη,᾽ 
Ρ. 145, [πουριὶ [Π 15 σο]ουτησ 80 τιδτικοᾶ, ἴμδὶ 
6 δἷσο ἀδλιεὰ ἴς Βοοῖὶς ἰῃ ἴῃς 7.8} οοπξ, Β.6. 

νἱ, ΞξϑβΙ' 
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5118] 5θη86 οὗ ἴῃς ἴειτῃ ἴῃς Βοοῖΐς οδῃ 
ΒΑτάΪγ Ὀ6, ψουξ σομϑι ἀογα Ὁ ]6 6] ΌΟ Υ 
θὲ δατηϊ θα 845 ταραχὰς Ὡδῆηθβ, ὉΪδοαβ, 
ἀϊξίδποθβ, δῃὰ Ὡυθεῖβ. ὙΒΟΤΕῈ ΤῊΔΥῪ 
Ὑ611 βανα Ὀδεῃ ἃ ΔΠΥ ὨἰσίοΥΎ ἴῃ ΜΝ Ὠ]οἢ 
Βρσυτεά 5ους} [658 ῬΘΙΘΟῺ5 845 ΤΟΙ 
διὰ Βλδρυοὶ, Τοῖαβ δηά ϑασδὴ, Αῃμβ8 
δηὰ Ἑάηδ, χεβϑιἀθηΐβ ἴῃ τῆς οἱζίε5. δηά 
σουμίτοβ Ὡδιηθᾶ, ρα] ηρ ΤΩΔΥ ψΜῈ]]} 
αν Ὀδοὴ νουοσμεοαίθἃ ἴο Τοδὶς δηά 
ΘΑΙΔῊ ἸΏ ΔΙΏΞΕΙ ἴο ὈΓΔΥΘΙ. ΡΙΟΒΡΟΙΥ 
ΔΙΌΟΣ ΡΟΥΟΙΥ͂, 4 ὨΔΡΡΥ επᾶ δῇεσγ ἃ 5δα 
Ὀερίμηίηρ, 18 {τι ἴο χεδὶ 11, Νανοῖ- 
18ε1655 τηοϑὲ οὐ ἴσβ ουϊπίἀα [15 βοῆοοὶ 
ὈΠΙ16 ἴῃ σΟΠΒ ἀοτηρ ἴἢ6 ΒΟΟΙ 4 σψοῖκ 
οὗ ᾿τρδριίηδοηῃ, ἐουη θα ΡΟΞΘΙὈΪΥ ὈΡΟῊ 
δεολυϊης οσουστοησοϑ ἰὴ ἴμ6 ᾿ἰνε5 οὗ [ἢοβε 
ἀεκοηρεά, θυΐ νιΐπουῦς ἔυσίμοσ ῥσεϊθηβίοῃ 
ἴο Βἰδίοσοδὶ δοοῦσδου. 

(ὁ) ΤῊς βεοομά βοβοοὶ, ἀβθοϊϊηηρ ἴο 
οοηϑβιάθν [86 δυϊβθηι ον οὗ δγ ἀείΔ1}5 
ταδίοσβ οὗ τλοϊηθηΐ ΟΣ Ἰηϊογοϑῖ, ροθ5 ἴο 
[00 ορροϑβὶϊε δχίσγειης οὗ δοοδρίϊηρ ποὸ- 
ἰΐηρ. ὙὨῈ Βοοῖς 15 ἴο ἴμοι ἃ ρυτϊα 
ΤΟΙΏΔΟΘ ἴσο Ὀερπηἷπρ ἴο δηά; δηὰ, 
ἴῃ ΤΠΕΙΓ ορ᾿πΐοῃ, ἸΏ ΟὨΪΥ 5ετίουβ 4 5 ΠΟῺ 
ἷ5δ ἴο αἀἴδοονεσ 1ὴ6 ρΪδοβ δῃά ἔἔγης ἱπάϊ- 
οδἰδὰ ΟΥ̓ ἴδ6 Ιοοδὶ 8115] 05 δηά τῃς 
“ἐς το Π0ΘΏΟΥ 5 ΤΕΥ δηά ἴῃ τὶ ὙὍπα ἀοο- 
{ΠΠ6 δηά δἴῃ!οϑ 848 ΜῈ]] ἃ5 ἴῃ: 6 σεγα 1 14] 
Δα οἴμοι ργδοῦςεβ πᾶνε [μεγείοτε θεθ 
ΔΩΔΙγβοα ὙΠ ἃ υἱοῦ ἴο οχίσαοιηρ ΤΒΕΙΣ 
Ὠἰβίοσι δὶ ροϑιοῃ ᾿παἀοροη Ἔν οὗ τῃ 6 
ΤΟΙΏΔΠΟΘ ΟΥἨ ΡΟΘΌΥ 11} τ ὨΙΟἢ. ΤΏΘΥ 416 
Ἰηνεβίοα, ἀπὰ 4 ἰαῖε ἀδῖθβ μα5 θδθθῇ ὕτο- 
Ῥουπμάξρα οὨ ἰμίθιπιδ] ὄν τόσα ἴθδηῃ 
ὍΡΟΙ οχίοσῃδὶ ον άθῃοθ. 

Το ΗἱιΖζὶρ 3 [ἢ ογυς]λ] ράββϑαρα ἰηαϊο8» 
ἔνε οἵ ἀδίε 15 χίν. 4, 5. Ηδ σοῃβιθῖβ 
(δὲ [6 ΤΊΤΟΣ 15 Πνίηρς δἴ ἃ τὴς τ Ώδη 
ἴῃ)6 ἀεκιτυςοη οὗ [86 βεοοῃηᾶ Τερ]ς 
δά τκϑὴ ρίδοβ (9Ρ. Φζ. 5 ; Χἱὶϊὶ, 9, 10), 
δηά ἐμογοίοσε ἴμδὲ ἰδς δδυ]θςὶ ἀδία ροϑ- 
510 1]6 ἴο [Ὡς Βοοῖ που]ϊὰ 6 α."Ὁ. 70. 
Ῥχοςδδαϊηρ ἴο ἃ τοσα ἀδβηϊξα σοῃο]υβίοῃ, 
6 δηάκ ἴῃ [ἢς ἀεδιτυςίίοη οὗ “ΝΙΊΏΘν ἢ 
(χὶν. 4) ἃ τιδϑκεᾶ δ]]υῖοη ἴο [δαὶ ἀ6- 
βἰσυσέίοη οὗ Απτοοῦ, 6 Ἐοτς οὗ Αϑία 
Μίμοσ, ψΏΪΟΒ 8 πε ἴο 8ῃ δαί μαυδκο 

1. (ρ, ῃοῖδβ οἱ ἷ, 2, 4, 15) 21; χὶν. 11, 14. 
ΎΒε 80-0811ςἃ “ὁ Ωρ Ο ΔὈ 165" ἀϊδοονεσθὰ ἴῃ 
(6 τηοάς ἰὰ οι ΤΟΙ Ὀδοδῖηα ὈΠ πὰ (ἰϊ. 9, 
10), ἴῃ ἴδ εχρεγίεωος οἵ Τοῦίαβ σι ἴμς ὅ58 
(νὶ. 3), διὰ ἰῃ ἴῃς ἰῃἰσοἀδυσξίου οὗ [δε ἀορ (ν-. 16, 
χὶ. 4), ῃδςά ποὶ θὲ οοῃδίἀεγδᾶ ξοσίουβ. 

3 ὁ ΖΕ. 50 γἔι ἔς τ δβοιδοῖ, ΤὨςοϊορίς᾽ (1860), 
Ῥ. 230 ἄς. 
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(Α.}. 113} ἴῃ ἴδ τεῖρῃ οὗ Τταΐαη, ΤῈ6 
ΟΟὈΠΙΓΤΥ ννὰ5 5000 δίϊεσ δριἰεα ὈΥ τενοῖὶ 
ψὮ16 Μοάϊα οὐ Ῥατίμΐα ψὰ5 δὶ Ῥθδοδ ; 
δηά [15 15 ἴ[ῃ6 Ἔχρδηδίοῃ οὗ [6 του 8 
δάν!οα ἴο Ηἷ5 σου τγθη ἴο ἀσρατὶ ἴο ἃ 
αυϊείοῦ ἰδ 111 [πεὶσς [ΒΘ ἀἰβίταϑβ γγὰ3 
ονετγραβί (χὶν. 4, 12). ΤΏ6 τεαυϊγοιθηΐβ 
οὗ [ῃϊς5 [ἤδοτν ρΡοϊηΐ ἴἰο ἃ ἀδίδ ὦ Α.Ὁ. 116. 
Ἐοβθηίθαὶ α σοηουτβ ἢ Ηἰζὶς ἴῃ τοὸ- 
οογηϊζΖίηρ ἃ τοίθσθησα ἰο Νίμονθἢ, δηάᾶ 
ἴῃ ἀδίηρ [86 σοιμροβιοη οὗ [6 Βοοϊς 
δἴζεσ [6 τονοῖς υηάδς Ὑταΐδη ; Ὀυϊ ἴῃ 
δαάϊοη Βα βηα5 [ἢ]5 δα ροσοιβ Ῥοχίσαϊϊ 
Δα ἀεοάβ, οὐ ἴῇοβα οὗ ἰβ. οσποὶ ἰδυ- 
ἰδηδηΐϊ 1τιοῖΐὰ5 Οὐϊείι5,2 ᾿ῃ ΘΘΟΠΏΔΟΙ ΟΣ 8 
ΟΒΑΤΔΟΙΟΣ Δηα δοίοῃβ (1. 1:5 ὅζο.); δηά 
ἴῆοξε οὗτῃς Ετροτοσ Ηδάσδῃ ἴῃ Ἐβατῃδα- 
ἄοῃ (ἴ. 21, 22). [{ 15 τς [ῃδῖ ἴῃ ἴῃς Εγϑῖ 
γεδῖβ οὗ ΗἩδασίδη᾿β σεῖρῃ δὴ Ὄχρϑοίδι ἢ 
οὗ Ὀείίογ ἀδγβ δπά οὗ 3 τοϑϊοσαϊίοῃ οὗ 
[86 ΤΕΙΏΡΙ8 νγ85 τα διηοηρ ἴμ6 [6778 ; 
84 Δοοοταϊηρ]Υ ἴῃ ἴἤοϑε γϑὶ γϑδῖβ ἀοαϑ 
Ἐοβθηίμδὶ δηα [π6 ὨΔΡΡΥ {ἰπ6 ἰῃ ψϊοἢ 
τῆς Βοοκ οὗ ΤΟΡΙϊ, τρασκεα ὉΥ “ἃ ἰθηάοσ, 
Ρεδοείῃ, ἀηα Ὠορεῖι] ἰοηβ,᾽ τιϊρῆς μᾶνε 
Ὀδοη υυῖεῃ. Ἐοβθηίῃδὶ, Βούνονοσ, 15 ἴΏ 
{Πε86 ΙἀΘμἰβοβδίίοηβ τ ἢ ΘΙ ροσοῦβ ἴῃ ἀ]- 
τοοῖ δηϊαροηΐίβτῃ ΜΠ τᾶς (δες μεῖον) ; 
δηα ἩΗΠρεη(6]6᾽ 54 οὈ] οἴ οη 5 ἴο ομδ δηά 
8}1 5 ἢ ῥΑγΑ} 16} 15015----ν]Ζ. [ἢ 6 ἱποοῃρτιι- 
Οὔδη 6585 οὗ ἴδε ἴγρεὲ δῃά δηϊίγρε, {πε 
Δῦβοῃος ἤοπὶ ἴῃ6 Βοοῖς οὗ ΔηΥ οἰγουτη- 
βίδῃσαϑ Δρρτοδοῆϊηρ ἴμοβε τεαυγεα ὃν 
[6 ΤΠΘΟΙΥ, 85 Μγ)6}} ἃ5 ἴὴ6 αρσορα 65 
ἸΏΠοΙΘαῖ ἴῃ ἰττπᾶσα ΒΙΌΟΏΡΟΙ ἴῃ ἰῃς 
διρυϊηθηίβ δα ἀυοσοα ἴο ξΞυρροτί ἰξ. [ἰ 15 
Ὁτροᾶ, τΛοΥΘου οσ, Μ]Ὰ τυ ἢ ῬγορδὈΙΠγ, 
[ῃαῦ ἴῃ ᾿πίδσθῃοα Πόση ἴῃ 6 ραββᾶρθβ Ὁροῃ 
ὙΏΙΟΙΒ (Π686 δηά 51}11}187 Ὠγροίῃθβθβ ἰὰῪ 
Β[γ655---νἰΖ,., Δ] 510 ἴο τῃ6 ἀδοίσυςοῃ 
οὗ τῇς σἐὐπαᾶ ΤοιΏρ]6---ἶῖβ υητνναϊταηιοα,ὅ 
ΤἼδ ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΏ5 υ56ἀ δηά [6 Μεςβίδηϊς 
ΔΏΠΟΙΡΔΏΟΩ5 ΘΘΏΘΓΑΙΥ 816 [ΔΓ ΙΤΏΟΓΟ 
ΔΡΡΙΌΡτΙΔίοΙΥ δηα παϊυσα!ν τείειτοά ἴο ἃ 
ὙΠΟ ΏΟ ἸΟΟΪκ5. Ὀδοῖὶς Ὡρομ ἴῃ6 ρῥαϑβί ἴο 
ἴῃς ἀδδιγυοοῃ οὗ ἴῃς ἅτϑθὶ Τϑρ]α ὉΥ 

Δ «ΨΊεΣ Δροϊγρῆ. Βίϊοοι,᾽ Ρ. 125. 
5 866 ἴδ6 ονθηῖβ ἰῃ Οτάϊζ, “ οβοδίονία ἃ, 

υάεη,᾽ 5 ἱν. 1232 “5.; Μιϊηδλη, “Ηἱἰδῖ. οὗ (86 
δνγ5,᾽ 11. 419 ὅσο. 
8 Οτδιζ, ἵν. 12) ἃς. ΚΙηαΪΥ, οὐ Ὡοΐϊ υἢ- 

ἔοηαϊγ, δε] ρ οὐ ἴῃς ρατὶ οὗ Ηδάσίδη οουἹὰ 
ποῖ πανα Ἰαϑίε ἰοηρ : 866 Μιϊνοδη, “ Ηἰβίοσγ οὗ 
1ις ]1εν»ς,᾽ 11. 422. 

4 ὁ ΖεϊϊΞοῦτ. (. ν. ΤῊ.᾽ (1881), ἢ. 42. 
δ ὅεε ΗΠρεπίο]ά, “ Ζεϊιϑοῖσ, ἔν. ΤῊ.᾽ (1864), 

"193; απχηηι, ἰθἱά, (1881), ᾿. 4. 

ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 
ΝΕΡυςμδάμοσζασ, ὉὩ8ῃαὲ ᾿οὗ 
ΧΙΠ, ΣΙ 5 ἰπαὶ οὗ πε] -Κηοτα ῥτορμοες 
Θχρθοϊδιοῃ ; Χὶ, 12 δχργοβθϑοβ [Π6 
ἔδυ αῦ ἤορα οὗ [86 τεϊυσα οὗ [86 Ὠ)]18- 
ΒΡΟΙαὰ ἴο [658] 6ηλ; ΧΗ, 16, 17, Ὀπὺὲ 
τοῆθοῖβ [6 ῥτενίουβ ροτίγαϊζασαε οὗ δῃ 
5814} (566 τε ἴῃ ποΐθ8). Ιοὴρ Ὀαίοσα 
[86 βεοομά ἀεδβιπισοι οὗἉ Γ ογυβαίθη, [ἢ 8 
“τουδίουβ τηε5" (Όδῃ. ἰχ. 25) ἱπβρίγεά 
ΤΩΘη Ὑ]Ὸ [6 γεδυηηρ ΤΟΣ ὨΔΡΌΡΙΕΙ ἄδΥβ 
δηα ἔοσ {Π6 Ῥχοηβεα ρίοιγ οὗ ἴῃς [6πι- 
δᾶ ]6 τῇ οὗ τἴῇ6 διυτε. Ἐνθῃ ψἈ116 τη 6 
δοοοηα ΤορΪα νγᾶ5 βίδῃηρ, δηα τηθῃ 
οουἹά ποὶ Ὀυϊ δατηϊξ 15 Ὀδδαῖγ, τὰ 6 οἱτ- 
οὐτηϑίδποαβ ππάδτ ΜΙ ΟὮ [ΏΘΥ, 85 βυδ]θςοῖ 
ἴο Ὠδδίμθῃ ροῦοῦβ, σατο ροιτηϊεἀ το 
ΘΙ θ6 1115} δα γεαυθηΐ 1{, θυϊ ἀξερεηθὰ 
186 ογανίηρ ἔοσ [86 Τερ]ς οὗ [Π6 ἔπυτα 
ὙΏΘῺ (Π6Υ 5ῃπου]α ἰτεδὰ [ἢς 5Ξδοσϑά Ἴσουτῖβ 
8ἃ5 τδοθη, δηα ψῆσθτα Πθῖσ ϑδοῦῆςοβ 
5ῃουἹὰ Ὀς οὔετεα τ ἃ ΠΡΟ δηὰ 8 
αν 5655 σε δ! !ὴρ ἴ.6 ῬΑΙΥ ἀδγ8 οὗ ἃ 
ΒΟΪοΙΏΟΏ. 

᾿ ΤΕ ορίπϊοι οὗ Κοβδαῖΐ 15 ἴῃ ἔδνουσ οὗ 
ἃ 51}}} Ἰλῖεσ ἀαΐθ. δ δηάς ἴτᾶςε65 οἵ Ρεῖ- 
βδῃ ἱπουρμῖ, Ὀε]οῖ, δηα ῥγδοῖςθ, ϑυθῖγ- 
ψΏΘΙΘ ἴῃ ἴῃς ΒοοϊΪΚκ ; δηά ποῖδθὶυ (1) ἴῃ 
[86 τεοοσάβα ἼἽσοηῃοδρίίοηβ οὗ [86 ΡΟΥΘΙΒ 
βοοά δῃηά εν]] οὗ ἴῃε ϑρὶυ4] που], δηὰ 
(2) ἴῃ [6 δοῖβ οἵ ΤΟΙ τοναχάϑ [6 ἀ6δά, 

(1) ΤΣ δηρθίοϊορυ δῃᾶ ἀθπ οῃοΟΩΎ 
οὗ [δες Βοοῖ 15 δὸ ἀουδὲ τρδικοά ὃγ ἃ 
ῬΑ ΠΟ Ϊατν ΜΙ Οἢ ψουϊὰ δὲ ΔΩΥ Εἰση6 
δἴίσαοϊ δἰἰθηοη. ὍΤηδ τεδοβιηρ οἱ [ἢ ]5 
5.0]6οι, ἀδϑογρενα δηά δἰ ϊοδὶ, 15, ὑγοδαϊν 
βίαια, ἴῃ δἄάνδηςς οὗ [6 ἰϑδομίηρ οὗ ἴῃς 
οδηοηίοδὶ Βοοῖβ οὗ ϑοπρίσγα; Ὀαυΐ [δ 15 
ΟἾΪΥ ΟΥ̓ 5 Γδιηθα ΔΡΡ]Ιοδτοη5 δηᾶ ἔτο- 
αυΘΆΕΥ τα βία κθ Ἰμιεσργοίδι  οϑβ (δὶ [ἢ ς 
σΟποΘΡ ἢ 5 οὗ ΡΑυβθαίβια Οσ ἴε ρῈ 6.116 5 
οὗ ΒδΌΡΙὨἸσηὶ οδῃ Ὀ6 δνοϊνθα [ΤΌΤ ΟΥ̓ 
ῬΑτΔ]]6]οἀ ψῈ ἢ τ} 6 τερτοβθηίδιουϑβ οὗ [86 
Βοοκ οὗ Τοῦ, Αἢ ἱηνεξραϊίοη οου- 
ἀυοϊοα οἰβονοετα  Ὧδ5 δα τὴ6 ἴο [ἴῃ6 
σοΟῃοΟΙΪυβίοῃ [μαι [Π15 ΒΟΟΙ,, ΨὮ116 οαγΔΙΗΪΥ 
δἤεδοϊθα ὈΥ ἔοσεῖρῃ δηά δχίοσγηδὶ θεϊϊοῦ 
ΟὨ ἴδεβε ροϊηῖβ, ργεϑεηῖβ 115 1ὅθᾶ5 ἴῃ ἃ 
ἴοττῃ [ᾺῚΥ τηοτα δανδηοθά ἴμδῃ ἴῃ6 Βοοϊς 
οὗ ΠΔη161, Ὀὰξ αἰθο ἔδσ βῃοτί οὗ [δαὶ οὗ 
[86 Βοοκ οὗ ΕΏΟΟἢ. 

(2) Τορὶῦβ οατεὲ ἴοσ δηᾶ δυτγαὶ οἵ 
[86 ἀεδά---οῖθ 5ΘΘΠ ΠΡ αυϊε πδίυγαϊ 
διθοῦρ ἀξδνουῖ 768 δὶ ΔῺΥ ρετιοὰ οὗ 

Δ 26 Εχουζδὺβ ἰΐ. δὲ ἴδ6 οῃὰ οὗ ἰδ ξηϊτο- 
ἁἀαοιίου. 



᾿ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ἐμοῖς Ηἰσίοιγ---ᾶ5 γεὶῖ Ὀδθη ἰηϊεγρτείοα 
Ὀοί ὈΥ Κοβδυΐ δηᾶ Οτϑᾶϊζ δ5 ἰηδιοδίνα 
οὗ ἃ Ξρεοῖδὶ δηά ἰαΐς ἀδίθσ. Ὑμείοσπμἷσϊ 
᾿Βηαβ τῇ ΤΟΙ 5 δου ἃ ῥγοίθϑδὶ δραϊπϑὲ 
86 σοπάυοϊ οὗ ΑΥάΘΘὮΓ (Α.Ὁ. 226), ἰδ 6 
᾿διβὲέ Ῥειβίδῃ τροηδιοῦ οὗ [6 ϑαβϑδηΐϊδη 
ἀγῃδϑῖγ. [ἢ Βϊ5 ὕτσωησ, Ὀυτ4] οὗ ἴδ. ἀδδά 
ν5 Του ἀάδη ἴο ἴῃς ἐγ. Τὸ ἢϊ5 οο- 
ΤΕ ρ]οπϑῖβ, θυ] οὗ ἴῃς ἀεδὰ νὰβ οὔ͵δβο- 
ὨομΔὉ]6 οἡ τα] ρίοιβ στουπάβ ; δῃὰ {μῈῪ 
ολττοα Ποῦ οὐ)θοϊοης ἴο βΌςο ἢ ἃ ροϊηΐ 
ἴμδὶ [Ώ6Υ ογάεγεα τῃς ἀἰδιηϊοτιηθηξ οὗ ἴδ 6 
Ὀοάϊε5. Βαϊ [}15 αν [ΠΟΥ ΔΡΡ] ἃ ἴο ]], 
ὙΒΟΘΊΠΕΥ 165 ΟΥ ποῖ; δηᾶ (6 8] οροά 
ῬΆΓΑ 16] 15πὶ πὴ [86 ἰδίοτυ οὗ ΤΟΙΣ 15 
Ἰτηροσίδοῖ, Ὑμαὶ ὨΙβίουυ ἄοες ποῖ ὕζε- 
β6ῃηΐ ὈΌΣΙΑΪ ἃ5 ὈΠΊΝΟΓΒΔΙΠΥ ἰηἰετάϊοίεά, Ὀυϊ 
ΟὨΪγ ἰο ἴδ6 [ἐγ ΏΘῺ ΒΕῪ δουρῆϊ 1 ἔοχ 
[Δεῖν 5]αυρῃίογεα σοτηραδίτιοίς (1. 18, 10). 
Οιτᾶι,2 ορ]εοηρ ἴοὸ Κομυϊβ νίον, δά- 
γΔΏΘΘ5 ΔΠΟΙΠΟΙ ΜΏΙΟΒ, 16 ποῖ ἱμαρροβὶία 
85 Τοραγαβ ῬΆ,Ά}16]151, μδᾶ5 γεῖ Ὡσί τσὶ 
Μιὰ δοοορίδῃςθ. [}ἢ ϑϑημδοθοῦ [ῃ6 
ἤσΠοι5 (1. 15--20) ἢῈ βηάβ ἴῃ6 ροχίζαϊς 
οὗ [86 Επηροτοσ Ἡδατδῃ (Α.Ὁ. 117-38) ; 
ἴῃ Ἐϑατῃδαάοῃ ἴδε σεηῖθ, ἴῃ6 ροτίγαϊξ 
οὗ [86 ΕΤΏΡΟΙΟΙ Απίοπίηυβ Ῥίυ5 (Α,}. 
128-61). ὙὉὙηὲ τεῖρῃ οὗὔ Ἡδατίδη ἴ5 
ἰηδορα τηατκοᾶ, ἴῃ ἰῃς6 δηηδῖς οὗ ἴδ6 
76 5, ΌὈΥ τῃ δ 5ΔΏρΤΪΠΑΓΥ ΧΟ 6 ΠΟ ὉΠΑ͂ΟΙ 
Ἴδε ἴδϊβε Μαοββίδῃ Βδι-οοοθθα δηάᾶ ΑΚΙΡα, 
δτοδϊεβὶ οὗ [6 ἘΔΌΡΙη5.5 ΟΥὨ 115 ἸΏΔΏΥ 
ἴοιτῖῦ]6 ορ᾿βοάσθϑ, [6 βίερε οὗ Βείδοσ, ἴῃ 6 
ΤΑΕΙΤΟΡΟΙΙ5 δηα οἰϊλά6] οὗἉ [86 ᾿Ἰῃϑυγρθῃῖ5,. 
15 ἀιηοηρδῖ ἴῃς τηοβῖ [ο τ] ]6. ΤὨΘ 5[ΟΙ 7 
Τυ5 [δὶ Ἡδασίδη σοτητηδπαδα ἰἢς ἀεδά 
ἴο 6 56ῖ 85 ἃ Βυ ΤΟΙ ἀϊηρ' ἐμΟΪ συγ ἴο ἃ 
ψ]η6-(]Δἀ Ἡ1], δῃα ἑοσθαὰ {μεῖς Ὀυτίαϊ 611] 
ἃ ἩΘῊ Κιηρ 5ῃου]ά τῖβαε δῃᾷ ρασζηϊὶ ἴξ, 
ΤὨ18 δίουγ, οΥὐἠἡ οὴς οοηίδίηϊηρ δνυεηΐβ 
δἰκίη ἴο 11, Οτδᾶϊζ δηὰς τεβεοιοά ἴῃ [ἢ 6 
ΒΟΟΚ οὗ Τοῦ Τῆς Ταϊπνυάϊοδὶ ρᾶ5- 
ΒΔρΡ65 ΨΏΪΟΪ ἀγα φυοίοα ὉΥῪ Ὠἷπὶ 45 διιῖδο- 
ΠῚ ἴοσ 18 υἱθν 816, Βόνανοσ, ἴοο [1] οὗ 
ΘΧΔΡΡΟΙΔΙΊΟΩΒ δηᾶ τηδῦνο]ὶα ἴο τησήϊξ 
ΤῸ οοπμδάσῃςα; δηά ἢ18 ἰηϊογρσζοῖα- 
ἄοῃ δηά υ8ὲ οἵ ἔμδίη τα 56: ου51γ ἰση- 
Ῥυριοά ὈΥ Ἐοβοθίθαὶ δηὰ Οττωτη. ὁ 

Σ ΦἘϊνα8 ὧδε ἃ, Μοχὰὶ πα. ἃ, Αὐΐαςϑυπρζεῖϊ 
ἃ, Β. Τολίαβ,᾽ Ρρ. 19-21. 

3 “Μομδίξομχι, Ρ. 5131 ἅς, (Ορ. «͵50 Πϊ5 
“Ὁ εβοῦ, ἀ, Τπάεη,᾽ 5 ἷν. ποῖς 17 (ρ. 462 ἄο.). 
Ἧς ἰ5 ἰο]ονσεά Ὁγ Ῥχεῖββ, Ῥρ. 50-1. 
ὃν Ἐοσ ἴῃς δυδηΐς βος Οσάϊζ, " ΟἿβοὶ, ἰν. οἶδ. 

ΥἹ].--ἶχ. ; ΜΙ] πγδη, “ Ηἰςι, οὐ ἢ ς [ονγϑ,᾽ 11. ὈΪς, χυτὶ. 
4 ατήμημι, “Ζεί(5οῆτ. ἵ, σσῖβ5. Γμεοϊορίεο᾽ (1881), 

Ῥ. 41; Ἐοδεθϊδαὶ, ρΡ. 109, 110. 
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Εὐυτίποτν, ἐπουρῃ ἰξ βθθηβ οοτίαϊῃ (ἢδΐ 
Απηϊοῃΐηυ5 ΡΊ115 γγ1ὰ5 ἔατ 1655 βίεγῃ ᾿οψασά8 
1ὴ6 7ενγ8 [Δ Ὧ18 Ὀτγεάδοαϑϑοσ ; ἢ γοί ἰΐ 
ἢ15 ἰτοαϊτηθηΐϊ οὗ [ἢ6 ΟὨτϑ[δη5 Ὀς6 αἵ ἃ]] 
ἃ φυϊάα ἴο ἢϊ]98 εδίιτηθηΐ οὗ ΔῪ ΨῈὯΟ 
οΡροϑξεᾶ ἴδδὶ Ἐοζηδη γε]ρίου τ Ὡ] ἢ 'γᾶ5 
Θβϑθῃ 4 }}Υ ΡΟ τς 4), δηὰ τηαὶ ἀεἰδοδίοῃ 
οἵ ἴ86 Ενὴρ ΘΙΏΡΟτΟΣ ψ ὨΙΟὴ που]ὰ Ὀ6 ἃ58 
ὈΙΑΘΡὨθιωουβ ἴο (Ομτβίδῃ 45 ἰο 7[6ν,3 
ἴθ [6 εν σψουἹὰ ποῖ ὄχρϑοῖ ΟΣ 
Τοοοῖνα βυσῃ ἰο]ογαϊίϊοη δηᾶ ἔδνουσ 85 18 
ΞΌΡΡοβδά ἴο Ὀ6 ἱπρ]164 1η ἴῃ6 δοίίοῃ5 οὗ 
ἴ6 Ἐοτζηδῃ Εξατῃαδάάοῃ,. Οσᾶϊζ᾽ 5 Ὦγρο- 
[Π6 515 15, 1η δεῖ, ἐλγ-[εἰοῃοά, δηᾶ τοβοϑοῖβ 
ἴοο ΘΥἹΘΕΥ ἴα ἀδδῖγα ἴο δηά ἴῃ 115 
ΡΑΙΌοσυΪαΣ οσομάσοϊ οἡ ἴῃς ρατὶ οὗ ΤοΟῦὶΐ 
[δ Ιοδαϊηρ ἰδουρῆϊξ οὗ ἴῃς θοοκΚ. ΤΒα 
σΠΙΕ Ὑ οὗ ἃ Βδοςῃϊάθβ (, Μδοο. νἱῖ. 17), 
[Π6 ΟΠ ΤΏ1η4] σϑοοτσαὰ οἵ ἃ [ᾶ5οὴ (2 Μᾶςο. 
γ. 10), ἴδ 6 τηδάμαϑα οὗ δὴ Απθοοδιυβ 
ΕΡΊΡΒδπ65 (2 Μᾶδος. ἰχ. 15), Ἔχ 1 66---- 
ἴῃ ΠΟΙΤ 5βδου]εορίουϑ ἰγεαϊταθηὶ οὗ [ἃς ἀδδά 
--αὐἰὸ κυ ΠΠοἸδαῖ ρᾶΓγᾺ}16]5, σα Ρ8Γ4116]5 
τοαυϊοᾶ; ΜΏ116 δοῖβ δυο 48 ἴμοβα οὗ 
ΤΟΙΣ τηυβὶ εαυθὟ μάν ὈδΘη Γὸ- 
Ρεδίθα ψὭργονεσ ἴῃ6 μοδίἤθη 5ἰδιρῃτετοά 
Δ τηλϑϑδοσοα 15γὰ 6 1165 ΨΏΟ ἀϑκθα [ῸΓ 
ὯΟ αυδτΙίοσῦ δηα σᾶνο ὨΟΏ6. 

Ῥαβϑην ἴοσα ὨΙβίου Δ] ἴο οἴου οοη- 
βἰἀοσδίίοηβ δἀδυοεα ὉγΥ ἴδ δάἀνοοδίεϑβ 
οὗ ἃ ἰαῖθ ἀδῖδ, στη ἢ βίσαϑα 85 Ὀ6θὴ [αἱ 
ἼΡΟΩ [ῃ6 Ρχοϊωϊημθηοθ. δηά δ ΟΔΟΥ 
ΔΙΙεροὰ ἴο Ὀὲ αἰϊδομεά ἴο Ἀϑῦηρ δῃά 
ΔΙ τηβρίνιηρ 8 ῬὈαΐ, σεΥίδ ηἶγ 85 τοραγαβ 
[86 ΦΌΙΤΏΘΣ, ΔΓ τότ ἢδ5 Ὀδδὴ τοδαὰ :ηἴο 
ἴῇς ΒοοκΚ (πΔ)ὴ [ἰ δοίυδ! σοπίδίη8. 
ὙΠΕΙΘ 15 ΟὨΪ ΟἿ Ῥᾶβϑᾶαρε (ΧἹ]. 8) ἴῃ 
ὙΏΙΟΣ ἰλϑεϊηρ 15 δανοοδίεά ; δηᾶδ ὄνϑη 
[ΠΘΙ͵Θ ποΐξ ἴοσ ΔΗΥ τη οι 1 ΠῊ]ρΡῺϊ ΡρΟ55658 
ἴῃ 1156 10 Ῥαΐ ΟὨΪΥ͂ 45 ᾿Ἰηκθὰ ἴὰ {Πρὶς 
Ὁπίοη ΜΒ ῥσάγεσ δηὰ αἰ τηθρὶνίηρ, ΤοΟ 
ρτοαῖ ἃ ψ|58} ἴο αἸβοουοσ αἰἸ5 ΠΟ ΠΟῺΒ 
᾿Ῥεῦχψεεῃ ἴδ ἰοδομίηρ οὗὁ Δροσγρῆηδὶ δπὰ 
σΔΏΟΠΪΟΔΙ ΒΟΟΚΘ οὗ ϑοχιρίυσαε 5 Ὀθ6ῃ 
Πόσα ἔδῖμογ ἴο [Ὡς δουρὶ μα [αϑιϊηρ 18 
δαἀνοοδίοἃ 85 “ἃ τερυ δι τεουστίην, 
ΔῊ [ἢ (561 τιουοτίοιιβ, οὈβοσνδηςβ," 
ΎΒεῖα 15 ποδί το. Ομ [ἢ15 ρΡοϊηῖϊ 

Δ ὅες α:τᾶϊΣ, “δβοῖ. ἱν. ΡΡ. 184-6; ΜΙ πιδῆ, 

ἱ, Ρ. 440. ΠΑΜΝΝΗ 
566 Γρμ οι " 5. Ἰρπαῖυ5,᾽ 1. Ῥ. 444. 

8 ΟἹ ἔβεθηρ, δ66 χὶϊ. 8 (ηοἰε). Οὔβοσνο (δαὶ 
ἰῃς Μυϊρσαῖε αἰομα τωθηϊίοως ϑδυδδβ ἐαϑεηρ (11}. 
10, ποί6) δηὰ ἴδ οορἴποηος οὗ ἴῃ 6 ὩΘν]γ-Ἰηδετιοὰ 
οΟῦΡΪ6 (ΥἹ 11, 4, ἢοϊε). ΟἿ αἰτηϑθρίνίησ, 566 ἱ. 3, 
16; ἰν. 7-11, 16; ΧΙ. 8, 12; χίν. 2, 10, δηὰ 
ὨΟΐ68, 
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ἐχοθαᾶβ [6 ἰεδοβίην οὗ ἰἢς ΟἹὰ Τεκία- 
᾿ Τῃηρηΐ, ΟΥ ΔρΡΡΙοχίτηδίοβ ἰξ ἴἰἴοὸ [86 ῬὨδ- 

Σἰβδίϑτη οὗ ἴῃς 16 οὗ (Ὠτσίϑί, 
ΑἸταϑρινηρ [15 ὄοοχητηεηᾶεοά, δηά 

ΒΌΟΒΡΙΥ ; Ὀυΐ ἴξ 15 4 ἀδοϊάοθα χσηϊβίαϊςα ἴο 
δηά ἴῃ [ὃς που ]οδίουβ οὗ (ἢϊ5 ἀπὶν τῃς 
Ἰεδάϊηρ οδ͵εςι οὗ ἴῃς Βοοκ, οὐ ἴο ὑγδβ5 
[ῃὴ6 ἸΙδηρυαρα ψὨΟδ ἀδβοῦῦοβ τ 89 
““ τρακίηρ νοϊὰ [πς [Ὃν οὗ Οοά τΒτουρῇ 
ὈΔαΙΠοη." ὙΤὴδ ἀεβορθοι ρίνοῃ οὗ 
ΤΟΙ 5 δἰτηβάδεαβ (1, 3, τό; χὶν. 2, 10) 
15 αυϊτ6 5:ρ]6 δηά ψίτουΐ ἐχαρροζαίίοῃ, 
δὰ ἢϊ5 ΟὟ ΔαΙΩΟΠΙΠΟῺΒ σοϑρεοίηρ 1 
(ν. 7511, 16) σὲ ἑουμα διηοῃρϑβί οἴδμοσ 
ΟΟΙΏ56]5 ; ΠοΙαϊηρ, 1ὲ 15 ἔτιθ, ἃ ὙΕΙ͂ ῥτο- 
ΤΑϊηδηΐ οἷδοα διηοηρ ἰδεδῃ, θυ ὈΥ πὸ 
Γ6ΔῺ5 ἴῃς ῃχοῖ 1η Ροϊηΐϊ οὗ ογάδζ (Ὁρ. ἱν. 
3-6), οἵ ἴο ἴδ6 ὑπάπε Ἔχοϊιβίοη οὗ οἵμεσ 
τηδίζοσβ οὗ τηοϊηθηΐ, βυοἢ 45 (6 ρ) [δαὶ 
ΨΏΙΟΝ 4 1εγῖϑ ΔΔΙΠΟΥ ἴῃ ΟΧ]α που]ά 
ανα 50 τουοἢ δὲ μεατί, [6 τηδιτίαρσα οὗ 
ὮΪ5 500 (1ν. 12,13 ; ΟΡ. νἱ. 15). [1 15 νὰ 
1.ὴ6 τιῆΐοσ Ὀυϊ δὴ 1υκιταῖου, [που ἢ ἃ 
δταπα οὔθ, οὗ ἴπ6 ῥτΠΟΙΡ]6 δηυποϊαιαά ἴῃ 
ἵν. 5, 6. Νοίξθ αἷβο ἴμδὶ ποῖ ομα ποσὰ 
15 ΒρΟβῃ δρουΐ δἰ πιβρίνίηρ ἴῃ [πε [ΒΔ Κ5- 
εἰνίηρ (αἰ11. 6), τἤθτα 1 τοιρῃϊ ΣΕΑΘΟΏΔΟΌΪΥ 
Ὦδνα Ὀδθη ὀχρθοιθά, δα 80 τυςοἢ τηοτς 
Ὀδοη αἰϊδοβαά ἴο 18; δῃά [ἴἰ 15 δοιμονμαῖ 
βρη δοδηῖ (μὲ Απηδ 15 τεργεϑοηϊθα 85 
ὩΟΪ ΟὨΪ σοηϊοτηηίηρ ΤΟΣ 58 δἰτηβάθοας 
88 ὈῬΓΙΓΟΒΙ]685 (11. 14), θὰ 4150 85 Ὀ]ατηϊηρ 
ΠΕΣ Πυβθδη ἰοσ ἴῃδι στεθ 685 δἴτεσ ροϊὰ 
ΨῈΙΟΝ 5116, ἴὰ τὴς ὈΙΓΘΓΏ655 οὗ 8 σροῖ ΠΟΙ 5 
56η386 οἱ ΜΙΟΙΡ, ὉΠ} 05}}}7 σοηδίἀοτοὰ ἴο 
Ὦδγα οοβί ΠΕΡ 508 ἢΪ5 11 (ν. 18 ; (ρ. 
ΧΙ, 8). ἘΔΡἢ 4618 δυο οὗ δἰπηβρὶ νην 
(ΧΙ. 8) Ραγίδίκεβ οὗ τὴς β8δηχ6 οδδίδοῖοσ 
δῃα τερϑαῖβ ἴῃ6 5841716 Ἰνγοσὰὰβ 85 ΤΟ ΟΌ 8, 
δυϊ πιζουξ Ιηνοβίίης 1 νι υμάπο 
ΒΟΠΟΌΣΒ ΟΥ Οἰδίτηὶηρ [ῸΓ 1 ΟἰΠΟΙ τηοτΐ 
ἴδῃ ἴῃδὲ οὗ 4 ὑσγδοίίοδὶ 1]]υβίσαϊοη οὗ ἃ 
51 [1118 ῬΠηοῖρὶο, “ο [παῖ πο ἰ5 
δοοά, δῃηὰ πὸ 6Ὁ]] 5141} ἴουομβΒ γου᾽ 
(χ, ἢ). 

ΑῺ ΘΧΔΙΏΙΔΊΟΙ οὗ [86 ᾿ἰδηριιαρα οσ- 
Ῥ]ογεά Ὀοϊὰ ΌΥ ΤΟῦΙ δηᾶ ΒΔΡΠδ6] ν]}}, 
ῬΟΓΒΔΡ5, ΤΟΙΏΟΥ͂Θ ΒΟΠ16 ΤΙΞΘΡΌΓΘΠΘὨΒΙΟΏΒ. 
Μυοἢ βἴζεβϑ, [ῸΣ Ἔχδιρ]θ, 888 Ὀ6ΘῺ ΙαἹά 
ὍΡΟΙ ἴῃ6 ῬὮγΑδ65, “ δἰτηβ ἀο ἀδ νου ΠΌτη 
ἀφαῖ" (ν. το ; Χίΐ, 9), “ (41π|5) 58|4]] 
ῬυΓζα ΔΥΔΥ͂ 811 51} (Χ]ῖ, 9); δηά {πον 
81τ6---ἰη {μοπηβοῖναβ δηα δρατί ἴοτω [μεσ 
οοπίοχιί--- ΒΘ ΓΟῺΡ ῬὮΓΑΒ65 ; Ρπὶ ἴο 6 6βι- 
τηιδῖοα δτρϊ [ΏΘΥ ταδὶ Ὀ6 ΤΑ ΚΘη ἴῃ σΟὨ- 
Ὠσχίοη ἢ τὰς ἰπηπηχεάϊδίε παιταῖίνε. 

, ΤΟ. ἱν. 10. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ὝΤὮυβ δὴ ἱηνοϑι ραϊοῃ οὗ ἴῇ6 ἔτθὶ οἵ 
ἴμ656 65 ψουΪ] ἃ βοοῦὰ (0 5βἤδθν [δαξ 
6 “ὁ ἄραίἢ " ἔἴοζῃ ψῃΟὮ αἰτηςάοοάς 
τοϑουθά 50ς}} τ η 45 ΤΟΌΪ δηἃ Μδηδϑεϑθα 
γγ͵δϑ ἀθδίῃ δἱ ἴη6 δαηᾶς οὗ ἃ Θοῃηδοβοῦ 
Δηα βοΐὴθ ὉὈΠΚΏΟν ῬΘΙΘΘΟΌΪΟΙ ΤΟΒΡΘΟ- 
ἄνεϊγ. [Ιἰ μαά ποιϊίηρ ἴο ἀο σι ἀφαῖῃ 
85 ἃ ῬυπίΙβῃτηθηΐ ἴῸΣ δῆ. ΤῊ15 Ἰ᾿δίϊοῦ 
56Ώ56 ἢᾶ45 Ὀδδη ῬΕΙΒΔρ5 ἰερι τ δίεϊν ἀ6- 
ἀυοσεά ἔτοῃα ἴξ ὈΥ̓͂ σουμληδηίδίοῦβ, Ὀυΐ 
1 νὰ5 οΐ ἴΠ6 ὈΓΠΊΔΙΥ 5656. ΘΙ ΓΔ ]ΔΥΥ 
ΜΠῺ τερασγά ἰο ἴθ βεοοηᾶ ρῆγδβε, ἃ 
ἸΔΘΔΉΪηρ 85 Ὀδοη δἰἰπρυϊεά ἴο 1, ΔῚΣ 
μου ρἢ ψΒδὴ ρυΐ ἑοτνατά 45 ἃ Ἰερι τίς 
ἀεάδυςίοῃ, θυ ψ.Οἢ 15 ποῖ [Πα οὔρίπαὶ 
Τησδηΐϊηρ. [Ὁ ἰβ ποῖ ρϑύῆδρϑβ ροββίῦὶθ ἴο 
Δ55]ρῈ ἴο [8 Ῥῆταβα 50 ἀθβηϊα Δ ΔΡΡ]1- 
ΟΔΙΟΩ 845 ἴο [86 ἔοσηοσ : Ὀπὶ τ ΚΘὴ ἰὰ 
οοπησδχίοῃ στὰ τ 6 ΏΟΪ6 Ὠϊδίοσγ, δηᾶ 
ΜΠ} τῆς οοηίτασὶ θεΐψθοη ΤΟΟ 5 τ ΒοΪα 
τηοάς οὗ 116 δηά ἰῃαὶ οὗ ῃἷ5 πεῖ ρου 
(ςΡ. 1. ό, 12; 11. 8; δηά ἴμ6 ᾿ΟΪΕΘ ἴξῃοσ 
οὗ [86 τεοδοξίηρ ἴῃ οὮ, ἰν.), ἴθθτα 18. ἃ 
Ῥχοβθηῖΐϊ ἀ 6] νεσάησθ ΟΥὁἨὨ Ῥυγραίίοη ἱταρ]16 4 
ἴῃ ἴῃ6 ψοτάς ὙΠΟ 1115 ἔδτ βῃοτι οὗ [86 
ἐβοδδίοϊοριοδὶ ᾿ηϊογρτγοίδίοῃ ϑοῦλθ Βανα 
αἰιδομαά ἴο ἰξ (566 Ὀεΐον,, ἢ. 161). 

Η]5ιο ΟΔΪγ, [ῃ6 νἱον ῥγοβοηϊθα οἢ 
Ῥοῖὰ [Π656 Ροϊηϊβ 5 ἰδαϊ οὗ ἴῃς ρεγοᾶ 
ἴο ΨΏΙΟὮ 50 Δ οἢ εἶδα σΟΏνΟΓρΡΈ8, νἹΖ. ἴῃς 
ῬΓο- Μδοοδῦθδῃ οἴὰ. Οσϑᾶϊζ δῃηά Ἐοβθῃ- 
[η4] ἀο ἱπάεδϑα αἴῖστῃ ἴπαὶ ἴῃς ἰοδοιίηρ 
5 Ηαρραάϊο ταῖμου [δ ΒΙΌ]1ΟΔ], δὰ πὰ 
ἴηὴ 16 ταοῦῖΐ οὗ δἰοπειηθηϊ διρυϊεα 1ἢ 
[η)6 5δοοῃά ρῥῆγαβα ἴο δἰγαθρινιηρ ᾿η6168- 
ΠοΠ5 οὗ ἃ ἀδίε τεαυύπηρ [ἃς δη4] ἀδβίσιο- 
ἄοῃ. οὗ ἴῃς Τορὶα οὗ 76γυβαίοα ; Ὀυζ 
[Ποῖ διρυϊηθηΐβ νου ΔΡΡΙΥ 85 ΤΌΣΟΥ 
ἴο ἴῃ6 ονθηῖβ ψὨΙΟ [ΟΠ] ονεα [μ6 ἤχϑι 
ἀεδδισισοῃ οὗ ἴ[ῃ6 ΤΟΏΡΙΕ 85 ἴο ἴῃ 145. 
Αἰοποιηθηξ ἴὺσ δὴ ὉΥ βδοβος ἴῃ ἴδ6 
ΤΘΙΏΡΙ6 ψγ»85 85 ἱπροβϑιῦϊα ἴο [86 ἜΧΙ]ς ἴῃ 
Αβϑογτῖα δηᾶ Βαυγϊοῃϊα, ἴῃ ἴδ6 {{π͵ὲ οὗ 
ΘΟΠΏΔΟΒΟΙΡ δηᾶ Νουυοδάμοζζασ, 85 1ἴἴ 
ψὰ5 ἴο (86 7εν 8οῸ ψερὶ ονεῦ ἴῃς ἄ656- 
οταϊϊοῃ οοπβυχητηαίοα Ὀγ ΤΙῖι5. [Ι͂ἢ Βοιὰ 
οΆ568 ἃ 5υρεοθϊυϊίας ἴοσ δῃϊμηδὶ βδοσίῆςα 
γὰ5 τοαυϊτεά, δηᾶ τς Ῥσορὶ ΠδοΥΎ οἢδ- 
ταοῖοσ οὗ τἱρῃίθουβ ἀεεάς ψὰ5 τεοορη δοαᾶ 
ἴὴ [86 πιο οὗ ΠΤ δηϊοὶ (ἴν. 27; 566 ποίδ. 
Ορ. Ῥτον. χ, 2, χὶ 4}). τῇς τϑοορῃῃξ- 

1 Τὴ [Πὲ οτὶσίπαὶ οἵ ἴπεβε ρᾶξβαρεβ ΟΝ ΠΡῚΝ 
ΤΌ, Οσϑϊ (ρΡ. 451 4 Βδηὰς [6 5Ξουζος οὗ 

6 ποτὰ ΠΡῚΝ (Πρἢϊεδουδῃ 655) 
ἧς ἴθ τομάἀοσοά Ὁγ με Γ,ΧΧ. δικαιοσύνη : ΒΘτΕ 
ἴδε Μοχὰ επιρϊογεὰ 15. ἐλεημοσύνη, 85 ἷπ Τ)εαί. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 
ἤοῃ οὗ ἃ βρί τι] τε ρίοι 85 δαυϊναϊεηξ 
Διὰ δνθ ΒΌΡΕΠΟΥ ἴο [6 Ὀύταὶν σογο- 
ΤΩΟΏΪΔ] ἩΟΙΒΏΙΡ ἀαΐθθ, ποῖ ἴτοσαῃ ἴῃς βγβί 
σοηταν δέτασ Ὁ μηβὶ, μὰϊ ἔτοτῃ ἴμ6 της οὗ 
τῇς (αρανιιγ.ἢ 
ΤΟ οομάποη5 δηα οἰσουτηβίδησαϑ σΟῊ- 

Ὠδοϊοα ἢ (ἢ6 τηλιτίαρα οὗ ΤΟΡΙα5 δπᾶ 
ΘΑΙΔῊ (ΥἹ]. 13) 816 4150 δἀνδηῃςβά 85 1ἴῃ- 
ἀϊοδίίνε οὗ ἃ βρεοῖϊῆο ἄδαίθβ, Τῇδ “Ἰηβίτσι- 
τηθηΐ οὗ σονϑηδηΐβ᾽" ἴΠ616 τηθητοηδα 15 
[Δ ΚΘ 23 ἴο τεργθβεηΐ {πΠ6 ἀοσαπγεηΐ 5ρτδά 
ὈΥ ἃ Βυβραπά ψΠΙΟΙ ἀβϑαυγαα το 1Π6 18 
ἃ Οἰαίτηα ἸἼΡΟῚ ΠῚ5 ῬΓΟρΡοτγ. ΤῊΪϊ5 ῥταο- 
τἰσ6, δῇ επηθηἀαίϊίίοη ἸΡΟῺ ΡΓΘνΙΟΙ 5. 87- 
ΤΑ ΡΟΙΩΘὨΐ5 ΏΙΟΠ Πα θΘΘη ῥτονϑά ἔδυ Υ 
ἴῃ ΜΟΙΚΙηρ,, 15 βαϊα ἴο ἀδΐα ἴτοπὶ [Π6 {{Π|6 
οὗ ϑοη ὈΘ6η ϑῃείδοῃ, Ὀσοίμοσ οὗ {πῸ 
Οὐδθὴ ϑ8] Ομ) 6--ΑἸοχαηᾶτα (8.6. 79--70), 
δΔηα ἴο Πᾶνα Ὀβδοοῖηα ρϑηοσαὶ ἀροαῦΐ Β.6, 

Υἱ. 25, χχὶν, 13; Τδῃ. ἱν. 24.ἁ. ὙΤῊῈ οἤδηρσα ἰ5 
οἰ αν (366 Οτδιηοσ, “ Ν ὀσίθυθαοῃ ἃ, Ν. Τ. 
ατβοιᾷι,᾽ ἐς. πη. δικαιοσύνη απιὰ ἐλεημοσύνη) απὰ 
ἰδίου σα!" γ ἱπίθγεβηρσ, θὰ Πατάϊγ ἴο θ6 ἀείεγτγοά, 
ἰπ Ροϊπὶ οἵ {ἰπ|6, ἴο ἴη6 Ταϊπιπάϊο ρεγοά, “ΓῊΘ 
ΠΟΙΠ-56] δοίίοη οὗ ἴπ6 ϑερίυδριπίαὶ νγοχά 15 ΟἹΪΥ ἃ 
Ῥτοοῖ {Πδι [Π6 1,Χ Χ,, τοχὶ νγᾶβ ποῖ δἴνγαγβ δα μογθὰ 
ἴο. [η ἴΠ6 Ταϊπηθᾶ (ΒΑΡ Βαΐτα, τΟ 4) {πΠῈ φυδβέίοη 
15 αϑἰκεὰ, ΝΥ [6 Βοοῖκ οὗ Ῥγονεγὴβ τερθαῖβ (ἢϊ5 
τηλχίτη ὑὐγῖσα ἢ πα [6 ΔΉΒΥΤΟΓ 15 σίνεη, Βϑοϑιιβα 
ΔΙταβσίνϊηρ 6] νος ἔτομι ἔνγο Κη ἀ5. οὗ ἄθδίῃ--- 
(1) ἃῃῇ ἀππδίυγαὶ ἀδαΐῃ, απὰ (2) ἔγτοπι [Π6 ῥα πίβἢ- 
πηοπΐ οὗ μΒ6]1, ΤῊϊ5 ρυγροτίβ ἴο 6 {Π6 Ἡαρραάϊο 
ἱπιεσρσείδίίοη οὗ ἈδΌΡΙ Ποομαπαπ ; [56], ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ, 1Π6 ἱπίεγρσοίαιίοη οὗ δῇ θαυ! θτ ἰθδοῇοσ, 
ἘΑΌΌΙ που Ῥεὲπ Τοοδιαὶ. Θ᾽ τ] ΥΪγ (ἴῃ 6 ΙδΔη- 
ϑυδαρα οὗ Τοϊΐ, χὶϊ. 9, 15 ἴο θ6 δχρίδἰπθβά, 
δοοοτάϊησ ἴο ατάΐζ, Ὀγ ἴῃς [Ο]ουηρσ 5ἴογυ :-- 
ἘΔΌΡΙ Ποομαπαπ Ὀδη ϑα κἸκαὶ νγὰβ νγαϊκίηρσ δἰἴϊεσ 
[86 ἀεβίσυοίίοη οὗ ἴπ6 ΤἜΠΊρΡΙῈ (1.6. Ὁ ΤΙϊι5) 
ἢ ἰβ ἀἰβοῖρὶα Τόϑῆσα. ““Ὗοε ἴο 1.5, οτοά 
16 Ιαἰΐου ; “16 Τεπιρὶς ἱπ νὩ]οὮ αἰοποιηθηΐ 
Ὑγ͵5 τηδάβ ἴοσ [86 βἰπβ οὗ ϑγαϑὶ ἰ5 ἀδείτογϑᾶ. 
“ὁ ΘΟΙΤΟΥ͂ ποῖ,᾽ δηβυγεγθα {Π6 πιαβίοσ ; “νγὰ Βανθ 
8ΔΠ δἰοπμεπιοπέ δα} }}γ εἤεοίια], πᾶ Παὶ ἰ5--- 
ΤΏΘΙΟΥ. [51 ποῖ ττιτῖθη, 51 ἀθϑῖγο ΤΊΤΟΥ (πηᾶγρ. 
Κιππι 655) απα ποὶ βαοτῆςς ᾽᾽᾿᾿ (Ηοβ. νἱ. 6 ; 566 
Ἐ, Δ). Ιπίογοβιίησ 85 ἴπ686 δχίγαοίς αὐ, ἴΐ 15 
Βγροίῃθεοαὶ ἴο ἃ ἄδρστε ἴο οοποϊ δ τ ἢ ὟΝ εἰ55 
( Ζὰς ὕὐεβοι. ἃ. Ὑσδαϊοη,᾽ 1ϊ. 40), ατἅϊς (ρ. 
454), αὐιὰ Ἐοβοηίῃαὶ (Ρ. 134), ἐμαὶ Τοσβαπαη Βδα 
ϑακκΚαὶ νγὰ5 ἴΠ6 ἢτβὶ ἴὸ τα 1ῃ15 ἀβάποξοη ἔγοτῃ 
1η6 Ῥάββαρθ 'π Ηοβϑα, οὐ [μδὲ {π6 ψυτϊζοσ οὗ {ῃ6 
ΒοΟΙ οὗ ΤΟΙ νγὰβ ἱπηπθηοθα Ὀγ ἰξ. 

᾿ Ορ. ἐπέ. αἱ. ΛΝ εθεσ, “ ϑγϑίδιῃ ἅ, ΑἸ βγπαρο- 
ΒΆΪΕη Ῥαϊᾶςι, ΤἬβοϊορῖε,᾽ ξξ 1, τὸ; ϑομὕτγοι, 
“Οεβομίομίας ἃ. Τῦα, ΨοΙΚ. ἱπὶ Ζεϊζαϊ το 765ὰ 
ΓΟ τίϑιῖ,᾽ 5. ὃ 24 (Ξε6 Ρ. 204) ; Κοβεηζνυγεὶρ, "Τ)ὰ5 
᾿αυμῆτρυὸ ΠΟ ἄδῖὰ ΒαΡυ]οπίβομοη ΕΧχΙ]ς, 
ΡΡ. 5; Ὁ. 

5 Οτβίζ, Ρ. 447; ορ. δῖ “ Θεβοπίομίς ἅ. 
7υάεπ,᾽ 5 “ϊ, ΡΡ. 120, 475-06. Ῥτεῖς5 δηὰ Ἐοββη- 
[84] ἄρτθαὲ ἢ ἶσα, Οπ (6 οἴμοῦ Πμαπᾷ, 566 
ἘΔΡΡίπον]οΖ, “1, ἐρ 5] αἰοη οἶν!]8 ἀὰ ΤμδΙπιιά ;᾿ 
“185 Ἐδτηπηοβ᾽ ἄς. ΡὈ. χχνυ.--χχυ] 

159 

σο. Βυϊ ϑιοη᾿ 5 δΔοίίοῃ 8 σδίμοσ ἴῃς 
Ἰτρσονειηθηΐ οὗ ΔῈ Ἔχ βηρ ῥρσδοῖίοα [δ 
τς ᾿ηἰτοάυοίίοη οὗ ἃ 6 ΟὨ6 ; δῃᾶ {86 
Ἰδησυδρο οὗ νἱΐ, 132 ΤΩΔΥ ΜῈ]] τεΐοσ ἴο τῆ 6 
οἷά ῥχδςοῖϊιος οὗ ἀδροβι ηρ ἃ στα οἵ ἀοου- 
τηθηΐ χα [ἢ ἰδίδεν οὗ [6 Ὀπ46. Αὐ- 
τοιμρ, μοσανεσ, ατᾶϊΖ᾽ 5 Ἰηςευρτγείδιοῃ, 
186 ἀδίε Β.0. δο 158 ἃ ΟΘὨΓΟΣΥ ΘΑΙΠΟΣ [ΔῈ 
[Παὲ ἴο ΜὨΙΟΒ Π15 οἵμοσ ἀδαποιοηβ νου]Ἱά 
ΡΟΙηΐ, 

Τὸ {π6 αῦογβ υἱϑνβ 85 ἰο ἰαΐβ ἀδΐβ, 
ΠΟ ΤΟΙ ΟὨΪΥ πορὰ "6 δἀάβαᾶ, Τῇδ 5ὰρ- 
βϑαβίοη οὗ ΤΙ Πβομτηδηη ἦ {μαὶ {Π6 ὈΟΟΚ 
τοῆδθοίβ [6 {2 0165 οΟΥὐΓ[ τηγίῃβ οὗ Αὐπηθηϊα, 
15, ἃ5 ἃ ΨΠΟΪ6, βυστθηεσεά ὈΥ ῬΊεῖβ5 :2 
Ῥυΐ [815 Ιαἰΐοσ οτος ἴδε 15. ΠΙΠΊ156 1 ἐπ] δα 
ἴο δΙριιο---ἰτοῦ νας Π6 οδῃ δοοθρί οἵ 
Τ ἸΠΘΟ Δ ἢ" 5 νΊ ον, δηα ἴτοση ἀδάποςίοηβ 
ΒΙΠΙΪΑΥ το ἴῃοβα οἵ Κοπαΐ απα ατᾶί-- 
{παῖ [ῃς. ΒΟΟΚ Ἔχῃὶθιῖ5 Ῥεγβίδη ᾿ἤπθηος 
γΟΥΚΙΩρΡ ΠΡΟῚ ἃ [ον οὗ Βαρυ]οηΐα ἀροιὶ 
τμ6 τ]46]6 οὗ [ῃ6 ζῃηά σδηΐζυτσυ 4.0. ΤῊΙ5 
ΘΟΠΟΙ 5ΙΟῈ 15 [ἢ δ ΚΙηρ' σομίζαϑὶ ἡ] (μας 
οἴ Ενα]ά,3 ΠΟ, 4150 δυριίηρ' ἔγοστα {Π6 δν]- 
ἄδῃος οὗ Ῥεγβίδῃ ᾿ηῆπθησθ ἸΡΟῚ ἃ 76 
τοϑιάθηΐξ ἴῃ τῃ6 ἔατ Εδϑβί, ἀδίθϑ {πῃ Βοοκ 
ἴῃ {π6 418 οδηζυτΥ 8.6. 

(ὼ Βεύνεθη [656 δβχίτεπΊθ5 δηα ἴποβε 
Αἰτεδαν ποία 15 {Π6 γα πῸ τηδάϊατ Ὁ 

(1.) Ἐ αίεγηπαζ ευϊαΐξηιοε.--Α, Ἰατρα πυτη- 
ῬεΓ οὗ οΠΠΠο5 ἀδοιάθ ἴῃ ἔδνουγ οὗ (Π6 ζῃά 
ΟΥ 181 σδηΐυτυ 8.0.5 ὙΠ ζω) ηι1γίμς αὐ 
ψιεηι 5 ἰου πα ἴῃ [Π6 ταίργθηοαβ ἴο ἰδ 
ΤΕερΡΙ6 (χῖν. 4, ἅο.), ἴο ΒΟ ἢ Δ᾽] βοὴ 
85 δἰγοδάν Ὀθθὴ τηδάθ, ὍΤπῃαΐὶ ΤΟΠΡΙ8 
γγὰ5 ἴῃ6 ΤΕΙΡΙ6 οὔ Ζουαθδθεὶ : “ποῖ Πκὲ 
ἴο [ἢ ἤχου" (Ὁ. καὶ ; 566 τοῆϊ, 1ῃὴ ποίθ) ψΒὶοἢ 
1518] οὐδε ἴο ϑοϊομηοῃ, Ὀαΐ αἷἰθο ποῖ 
γε {Π6 “ ρ]οτίοιιβ Ὀυ Πα ηρ " (1Ρ14.} τὰ 
115 ρ! ΟΠ Ωρ᾽ Ππλα5565 ΟὗὁὨ ὙὮ16 ΤηΔΙΌ]6 δηά 
ΡΙΠΏ80165 οὗ ροἹά ψῃϊοἢ [Π6 Ἰαν]5ἢ μαηά 

1 ὁ ΖΕ. βο τ ἢ, ψν. ΤᾺ.᾽ (1882), ΡΡ. 359-62. 
3 ΤΡΙά. (1885), ΡΡ. 24 ἄς. 
8 Ἐγγαὶά, “Οεβοῆ. ἃ. ΔοΟΙΚα5. Ιϑγϑεὶ,᾽ 5 ἷν. 

ΡΡ. 233-8. δ εβίοοιί, “1ςΐ, οὗ (ες ΒΙΡ]6,᾿᾽ 5. 2. 
“Βοοϊκ οὗ ΤΟΡΙΐ,᾽ ἀρτϑὸβ ἢ Εἰνν ΑἹ], 

4 Ε(.ρ. Μαϊπίηροσ (Ηξεεζορ, “ΚΕ. Ἐν 1 “. ». 
ΤΟΌΪ 45), εὖγε. 15ϑὲ σοηΐ, Β.Ο, ; Ηεσγζίς ἃ (΄ς αὍβοῆ. 
ἃ, Ψ. 5γα6]1,᾽ 1, Ῥ. 316), ἃ δν γεαῖβ αἴϊοσ (ἢ 8 
Μδοσοαθθδῃ γγχαγβ ; ΕΠ ἴΖΒοῆς (σ. εἷΐ. δ 10), ἃ {|| Ὸ 
Ῥοίοσε οὐ ἃ {ἰπ||6 αἴἴου τ 656 ννασβ, θαϊ ποῖ 116 
ΠΟΥ ᾿αϑίβά ; πη (“ ΕἸ]. σ. 2:.), Β.Ο0. 2ΟΟ-Ιδ50 ; 
ΚΟῚΙ (΄ ΕἸη].᾽ ». ».), 151 οσ Ζῃά οδπΐ. Β.6. ; τίτητη 
(“Ζ. ἁ. νν. ΤῊ.᾽ 1881, Ρ. 238), Ὀείοσα ἴπΠ6 Μαοοᾶ- 
Ῥθδη βίσυρρ]ο ; ΗΠ Προη οἸα (1014, 1862, Ρ. 181 ς 
1886, Ρ. 152), ἀυτίπρσ ([Π6 Μδοοαθδθδη ογὰ ; ΒΟ ΓΕσ 
(΄ ἄεβοῃ. ἃ, Ν. [5ταε],᾽ 5 11, Ρ.. 605), ἰπ ἴῃ 6. οοῦυγδα 
οὗ (16 Ιαϑὲ ὕσγο οθπίυγιοϑ Β.0, 



1όο 

οὗ 4 Ἡστοάᾶ νγᾶὰβ ἴο σϑᾶὰσῦ οὐ Μουηΐὶ Μο- 
ΤΔὮ (Β.Ο. 17). Απάᾶ 1ἴ ἃ ἀδῖα Ὀείοτσε [ἢε 
ἄτης οὗ Ηροτοά τηδΥὺ Ὀ6 (ἢπ5 ϑβϑετί θά, δὴ 
ΩΡ, ΡΟΣ: ὁ οἰ οη0 Ἀ6ῚΡ5 ἴο ΟΔΙΤῪ ἰμαΐ 
ἀδῖα ΤΩΔΗΥ͂ γε815 ΠΙΣΙΠΟΣ Ὀδοῖ. [ἢ ἴπ6 
Ῥτεαϊέθοῃ οὗ οἂ, χὶν. [ποτὰ 15 ὯῸ 4]105]0Ὲ 
ἴο ἴδ6 Πρ] ρειβεου!οὴ5 οὗ δὴ Αἢ- 
ἘΟΟδυ5 ἘΡΙΡΏΔΏΘ65, ΟΥ ἴο ἢ18 ἀδϑθοσδίί οι 
οὗ [δε ΤερΪ]6 (Β.Ο. 167). Τδα δοῖ νγᾶβ 
οὔθ ΜΏΙΟΩ δα 5βίυηρ ἴο [86 αὐἱοῖ Ἔν ῖν 
ρΡαϊπιοῦβ δα : δηὰ δᾶ 1 Ὀδθῃ ῥεῖ- 
Ῥεϊταϊθα δὲ οὐ θοίοσγε [ῃ6 ὕτηθ (ἢδι [ἢ Ϊ5 
Βοοϊκ νγὰβ ττιτῖθῃ, 1 15 ἀΙΒηουΪ: ἴο υπᾶοι- 
βίδηα [Ὡ6 δΔΌβθῃςς οὗ 8]1] γείδσεῃσε ἴο 1. 
τ Θθεωβ ἤδη Ρεπη 551016 ἴο ρζῸ ἔα οΣ 

. Βαοῖς ἴδῃ τὰς τως οὗ Απάοοδυβ Ερὶ- 
Ῥῆδηῆθβ, Ηον ἔα ὃ ᾿εδηϊϊε ἀδαἀποίοης 
ἴτοτῃ σαίεγθησαβ ἰοὺ σδῃοῃῖοδὶ ϑοσρίυζα, 
ΒΌΟΒ 85 ἰῆδλϊ ἴο (ῃΠ6 ΒοΟΟΚ οὗ Τοῃδὶ" 
(Σὶν. 4), νου] 6 τῆοσε 5084 ]65 ῈΓῈ 
186 Οτεεῖς ψεγβίοη βυρροτίεα ὉΥ [δε 
οἴδεσ ἰοχίβ; Ῥαΐ 411] [αὶ οδὴ Ὀδ (ΔΙΥΪΥ 
ἀεαυοοα ἔτουλ ἴθδὲ ραβϑαρθ 15 δοσιδίηῖ- 
806 ΟἹ [Π6 ρᾶτί οὗ ἴδε Ποῦ ψ 1 ταὶ 
Οοά δᾶ βΞροΐβῃ, εἰἴμοσ ὈΥ ΠΤ οδἢ ΟἹ ὉΥ͂ 
ΟἾΔΟΥ ῬΙΌΡοῖβ (566 ποῖα ὧς; ζρθῦ), τὰ 
τερτα ἴο ΝΙμανεῖ, ΤΣ δ]ερεα σοβθχίοι 
οὗ [λ6 ἈἰϑίΟΙΥ οὗ 700 δηά ἢ15 στε (566 
ἢ, 1Ιο, 15, δῃὰ ἴπ δαἀάϊίοηβ οὗ [86 
ψυϊραῖα ἴὼ [86 Ὠοΐ65), οΥ οὗ ῥγδοίϊοθϑ 
Θη]οϊηοα ΕΥ̓͂ ἴ)6 δχδίρὶς οὗ Ὁ δῃϊεὶ 
(.. 12,13, Ὠοΐ65), ΟΥ οὗ ἐρ᾿ϑοᾶδβ ἴῃ (ἂς 
ὨβίοΟΙΥ οὗ Εβίδοσ (χῖν. το ; 566 ῃοΐδ), 816 
ΘΓ Π6Υ δυο ἢ 85 νου ]α θα ἔδυ τ ἴο ἜΥΕΙΥ͂ 
76ἐν οὗ [6 ὑτε- Μδοοδθεδῃ ἃρθ, ΟἹ τὰ οὗ 
ἴοο 5υροσῆςϊαὶ δηὰ ὄνθὴ ὑποοιίδίη ἃ 
Ομδσδοῖοσ ἴο ΒΌΡΡοΥΪΣ ΔῺΥ διριτηθηΐ 45 ἴο 
ἀαδίῖο.3 
ΤΟ ΚΟΥΜΙΩΣ ὦ φμο 15 ταῖμος ἴο Ὀ6 

1 νηιίδη, δοοοσζάϊησ ἴο ΤΏΔΩΥ οτς8, Ὀεϊτνθθη 
4)6 Αβογτίδῃ δᾶ Βαέγίοαῖκα ἀπάτη, τ 966 
ΒΙ6οἰς- ΝΥ Πμαυβθη, “ ΕἸ]. ἰῃ ἃ, Α. Τ.᾽ 5 αὶ 220. 
Ἐογ οἴδιεν ἀδἴεβ, βες " ϑρδαϊκοσ5 (στη θηΐα τυ ΟΣ 
δε Ο. Τ. νἱ. Ρ. 580. 

3 Ἐείοεηοεβ οσοὺγν ἰη ΤΟΌΪ ἴο ἔπε [0] οίησ 
Ο. Τ. ΒοοΙ :-- 

Οεῃεεὶβ ἰδ. 18, 20. , ΤΟδΪὶ νἱ]]. 6. 
»νὕ᾽ ζχῖν, ἢ. ,.9(, Υ͂. 16, 21. 
.»» ἄΧχὶν. 33 ..γ. ΥἹΙ. 11- 

1 ὅδ. δὶ. 6. .. ΥἹ!. 16, νἱϊΐ, 2. 
2 Κίηρϑβ χῖχ. 19 ν,( ΟἾΪ. 17. 
Ῥϑαῖϊτὰ χυὶϊϊ. 15. . ἵν 1 

»» ἰχαχνὶ. 15. 7 ,, χἰΐ, 6 
.,. ΧΟΥ͂ῚΙ, 6. 9» ΧΙ], 7 
» ΟΧΧΙΧ, 5. ,.» ΧΙ, 1Ἱ 

Ῥτον. ἰϊ]. 1, 3, 4. ».» ἷν. 19.ϑΘϑἍΆ 
᾽» Χὶς ἅ. ., ἦν. 10, χὶΐ, 9. 

Ἰξαὶ. χχχὶ, σῆ. 99 ΧΙ, 9. 
ἈΣΏΟΒ ΥἹΪ, :ο. »νἍ ἦν 6 

᾿ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙ͂Τ. 

βαϊμεγεα ἴσοσῃ [6 σεῆθσγαὶ ἴοπα οὗ [ἢ6 
Ὡδιταῖϊνα, δηὰ 5]! ρῃς δῃα ὑποδίτιϑῖνα ἰη- 
ἀϊοδίίοηθσ. Α Ριοΐισα 15 ργδβθηϊθα οὗ 
716 σ ϑι 116 δηᾶ ἐδοϊηρ ἀυτηρ Ξοσὴςα [ΙΣΤ 
ἴο ἔΟΓΟ γοδῖς (χῖν. 1. ὙΤδὰ πδοη δά 
Ῥαββεᾶ [Ὡσουρὰ ρτοαῖ ἀἸπίτα655 δΔη Ορρτθ5- 
βίοῃ, δῃηά [86 :ἱπαϊνϊυδ] ἀπ ἀδνουϊ [ἐν 
᾿Βαᾶ δε ἢγϑὲ ρυηίϑῃβά (1. 19) δπά ἴῃεῃ 
τηοοϊκαα (11, 8) ἔογῦ ἀδνοῦοῃ ἴο τοϊρίουβ 
δΔηα Ὡδίοηδὶ ΠΑ Ρ1ῖ5, Μαιτίαροβ Ὀεΐνψθεῃ 
Οοάϊε ρεορῖίας δηᾷὰ δ] 165 5111} σεαυϊγοὰᾶ 
ἀἰϊξοουταρειηθης (1. 12, ΥἹ], 15), ΜὮ1]|6 
Ἰητοσοοῦϊβα ὈΘΌΘΘΏ ἔδυ 11165 1η χα ἢδὰ 
Ὀεοοὴθ ΠΟΙΡΑΙΔΌΝΕΙΪΥ ΘΑΞΥ δῃᾶ 588 
(ο5. ἱν.--Χ, οοῃιταϑῖθα ὙΠ 1. 15). Ατάδης 
ὮΟΡΘ65 οὗ ἃ ἢ1]] τεβιοσαϊίίοῃ οὗ ἴῃ 6 ρεορὶβ 
βοδί(εγεα διηοηρ [ἢ6 πδίίϊοης (ΧΙ, δ, 
χίν. 4), οὗ ἃ ρτεαίεσ ᾿τεδεάοτῃ ἴοσ [6 
᾿ἄπε ]εσβ ἴῃ Γογυβαίετα (ΧΙ, 10), οὗ ἃ Γ6- 
Ῥυμάϊηρ οὗ ἴὰς ΗοΙΪγ (ΟΙΚΚ διηὰ οὗ τῆς 
ἀρ σι βίη οὗ ἴῃς ϑαῃοίθδσυ, δηϊτηδιθα [6 
ἰδλησυᾶσε οὗ (ἢε τεῦ θη ἢς οἰοβαά 
Ὦ15 ΤΟΙ Ἰϑοθηοθ5 ἴῃ [6 τοϊάβὶ οὗ 4 ὕτηθ 
οὗ οδἴτὰ δῖεσ πὰς ΡΟ] Εἰς] δῃα ἀοπχαϑβιὶς 
Βοτον. Τῆς Ὠδᾶπγηθ5 ΤΟΙΣ δηὰ Τοδὶδϑ 
5αἰβοϊθα ἔοσ ἴνο οὗ ἴῃς ῬγΏΟΙρΡΑ] ΡΕσβοῦ- 
αζε5 ἰὴ ἴΠ6 [416 ἅΓ6, ὉΠΑΛΘΙ νΑγυ]ηρ ΤΟΤΠΊ5, 
δαυϊναϊθης ἴο οσ [Ὡς δοίιιδὶ σορτοάποι οι 
οὗ ἃ δζὴξ οὔσα Βδίθἢι] ἴο ΘΥΕΙΎ ῥδίσιοῦς 
7θν. ΤΠΟΥ νουἹὰ Βασαὶν αν Ὀδθη 
βεἰθοϊθἃ μδά ποῖ [86 6ν]1}] σϑςοο]θο]οἢ5 
ΟδοῺ οὈβουτοα οΟΥ 5υροιξοάεα ὉῪ ἰαδῖοσ 
ΤΩΘΙΏΟΥ65 οὗ σοοῦ, Τα οὐϊυτ δἰίδοῖὶ- 
ἷηρ ἴο Τοδῖᾶς ἴδς Ατημλοηϊίθ, “ [δς 
βίανε," [ῖ8ε δαάνεβαιυ οἵ Νεβεηνδῃ 
(ΒΟ. 445, 1, 1ο, 19; ἷν. 3-; Υἱ, 17, 
190), τεαιυϊτεά ἴο ὃ6, δἀηα Ῥεσθδρβ "γᾶ, 
ΟὈἸ ογαϊθα ὉΥΓ ἴὰς τορυϊδίϊοη οὗ δηοίμοσ 
Τοῦϊα5, οΘα ΟΔΥΘΟΣ, δηὰ τἋἢδὲὶ οὗ ἢϊ5 
ΤΟΤΕ ἴδιαοι5 500 [ΞΘ ΡὮ, 'νγὰ5 ΠΟηΘΙΏΡοΟ- 
ταθοῦβ ὙΠ} ἴπδὶ οὗ “1τὰ6 ρτοαῖ " Αη- 
ἐἰοοδὰβ 111. (Β.Ο, 223-18)). ΤὨΟ (ἰτίγ- 
ΒΙΧ γϑδῖθ᾽ τοῖρτιὶ οὗ [8}5 ῬὉΠΏΟ6 Ῥγαβθηῖβ, 
ἴῃ 115 νἹἱοἰβϑιιυε5 οὗ ἀϊξίτεββ δῃ!ᾷα ρεᾶσε 
διηοηρ [6 65, ΤΏΔΩΥ Ροϊηῖβ οὗ ρϑηογαὶ 
Ῥᾶ ΓΑ} 16] 15τ ἹΓἢ [Β 6 ΑΙ ΓΟ Δ ΠΟ. 5 ΟὗὨ ΒΟΙΤΟῪ 
Δ ΒΔρρίῃδβ5, παίίοηδὶ δηᾶ ᾿Ἰηαϊνι ἀπ], 
ἀορὶοϊοά ἴῃ [6 Βοοκ οὗ Τοῦιῖ, Αηά [6 
ἔλταὶϊγ Ὠϊδίοσυ οὗ ἰμὶς ΤΟΡΙ45 ΘΌΡΡΙΪ65 ἃ 
ἕλοι 1Πυδίταῦνε οὗ ἴδε ἀοιετστϊηδοη οὗ 
ΒΌΟΘΒ 85 ΤΟΙ: ἴο τρδί ἰδίῃ [6 15} ΡυΤ 
ἰῃ τηδίτοηϊδὶ 811|8 πο 68, 1 βαρ [δ6 
8085) οὗ ΤοὶΔ5 τψγὰϑ τοδιτί θα ἴο ἢἷ5 οὐγῃ 
Ὠΐϊεοο. Τδὰ τρδϊάθη ψνὰβ (6! σοὶ 
ϑυρθοθςυϊοά ὉΥ ΠΟΙ (δίμποσ ἴῃ ἴῃ6 ῥἷδοβ 
οὗ ἃ ἀδῃοοσ, ἰῃ οχγᾶδσ [ἢδὲ 15 ὕσοῖθεγ 



ἹΝΤΚΟΒΘΌΦΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤὶ, 16: 

βου] ποῖ σοπίδιηϊηδῖθα Ὠϊτηβο] ἢ ὈΥ͂ οοη- 
Ὠδχίοῃ ὙΠ ἃ μεδίμεη,ἷ 

(2.) “μπέεγμαὶ φυξαρριεα, ---- ΤῊ Ἰηά]οα- 
τἰοῃ5 οὗ ἀδΐα βρεοϊδβϑά ἴῃ [ῃ6 δῦονδ ρᾶγᾶ- 
δΙΑΡὮ5 16 Ὀαϊ 5οδηῖΥ, δηᾶ ἴῃ Τοβδγδοῖοσ 
Ὡαραῖϊνα ταῖμοσ [ἤδη ροβιᾶνα ; Ὀυϊ ΠΟΥ͂ 
816 ἴῃ δοοοζάδηοθ 1 σΟΠΟΙ 5108 ἀ6- 
τὶνεα Πότ ᾿πΐογηδὶ ονϊάθηςοσ, ἰἢ [6 ΒοοΙ 
6 οσοαρατοα ψιὰ δποίθοῦ Μοῦ τ Ὦοβα 
ΤΩΟΙΤΑΪ ρτεσδρίβ τα δκίη ἰο 115 ΟἾΤΙ. 

ΤΠἼ6 ΒοοΙς ΕοΪ Θϑἰαϑῦςιϑ5, ἃ ΟΥΪς σΟη- 
564 ἴῃ Ραθςίηθ δηᾷ ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ τσὶ τδ ἢ 

ἴῃ Ηθῦτγονυ, ΞΌΡΡ]165 τῃδὶ ΚΙπα οὗὨ ρᾶϑζα]- 
161|15πὶ ΜὨΙΟὮ, ΌΥ 115 σου ΠΥ οὗ τὨουρῆςξ 
δῃὰ ἰδηριασε, ϑυρρεϑίβ ἰοσ τῃ6 Βοο οὗ 
ΤΟΟΙς ἃ σομλ ΠΥ οὗὨ οτἱρίη δηᾷ ἀδίθ, 

(4α.) ΤΟΙ 5. ἱπουϊοδοῃ οὗ δἰτηβρινίηνς 
(Ρ. 158) Βα5 Ὀδθὴ δάάιοσδθὰα 48 δῇ ἰπάϊοδ- 
τΟᾺ οἵ ἰαΐα ἀδῖα ; Ὀπΐ βο} ατωθηΐβ ρᾶγα]]6] 
ἴο 1ἴ ἀτὰ ἰτεαιθηΐ ἴῃ ΕΟ] ϑδϑίουβ. ΕῸΓΣ 
ΘΧΔΙΏΡΪ6, ΕσοΙ 6ϑἰαϑςι5 (111. 30) ἀδοίασεϑ, 
“4 ΑἸΓὴ5 Σῃδκοῖῃ δὴ δίοῃθιηθῃῖϊ ἴοὺσ 51}5 ;᾽ 
ΧΥΊΣ. 22, “Τἢδ δ] πλ5 οὗ ἃ πγδῃ 15 ἃ βίψησί 
σι Οοᾶ;" ΧΧΙΧ, 11-ὦ2, ΚΤΑΥ ἃρ ΤΥ 
ἰγθάϑαγα δοοοσαϊηρ ἴο [ἢ6 σΟΙΏΣ Δα ΘΏϊ5 
οὗ [ῃ6 Μοκὶ ΗἩ!ρῇ, δῃά 1ζ 51.411 Ὀσίηρ ἴῃ 668 
ΤΑΟΥῈ ὑσοδὶ [δὴ φρο], ϑιαϊ ὉΡ 8]η18 ἴῃ 
τὴν βἰοσθῇοιβ6β ψ (ἢ6 ἢὨδατί οὗ (ἢ ΡΟΟΥ, 
Ῥωζρ.], διὰ ἴδ 5}4}} ἀβ]νθγ [66 ἔἴτοσα 41} 
ΑΙ] σοη, [ζ 5}4}} ἄρῇῃϊ ἴῸΓ [866 ἀραϊηβῖ 
{Π1Π6 ΘΏΘΙΩ165 6 ΕΓ [ΠΔη ἃ ΓΙ ΒΥ 58 1614 
Δηα ἃ ΒΠΟΩΡ᾽ 5ΡΘΆΓ ;᾽ χχχν. 2, “Ηδ ἴῃδι 
εἰνοῖῃ αἷπηβ ϑδογι ποδί ῥγαΐβα : χὶ, 24, 
““Βτοῖγθη δηα Ὠ6ΙΡ ἀτὲ ἀρδαϊηϑδι τς οὗ 
ὉΟΌΡΙ6; Ὀὰϊ αἰτὴς 5141} ἀδθιϊνασ σηοστα 
ἴῃδῃ ἴθ Ὀοΐ," ὙὍμὲ ἔχϑι δῃηὰ ἰαϑὶ οἵ 
[656 ΔΓ6 845 β:τοηρ 85 ΤΟΙΣ ἷν. 1ο, Χϊ, 9: 
δηὰ ἴῃ6 ἰαηρσυάᾶρε οὗ ἴῃ6 ϑοὴ οἵ ϑιγδοῦ 
(ἰδοϊἀθαϊγ μοὶρβ υ5 ἴο υηδειοίδηα ΔῇρὩϊ 
ἴῃ6 Ιδησιαρε οὗ οἷγ Βοοκ, Ἐνιάθθι! γ 
““δῖοποι:θηϊ "ἡ οδηηοῖ 6 [ΚΘῺ ἰὴ ΟὐΓ 
τηοάδτῃ βδ6θῆ56. ᾿μποῖθοσ ρᾶββϑᾶρε (Εσοὶ, 
Ἷ:. 43), “ὙΒοβθο μοπουζεῖδ ἢ]5 ἰδίμεσ 
τολκοίῃ δὴ διοῃοϊωδθηΐ ἔὺσ [15 5115," ἰῃ- 
ναϑίβ 8114] ὨοποῦΣ πιτ [6 58πι6 εἰ ἤοδοΥ 
8ἃ5 δἰτηθρίνίηρ. [Ι{ 1 πουϊὰ θ6 δῃ δῃᾶ- 
ΟἸὨγοηϊϑὰ ἴο ἀἰἰϑοοναῦ 1ἢ [18 Ῥᾶϑϑᾶρα 
οὗ ἘςοἸ 6ϑιαϑίςιβ βδογιβοῖαὶ οὐ βαοοσάοίδὶ 
ϑι τ ἤοδησα ΟΥ̓ ἧἐ Δ Ὲ|-Β:0}1.4] εἰοδου,; 
15 1 Ὡοῖ ἃ μηϊϑῖαϊο ἴο ᾿πισγυἀθ 00} ταθαπ- 
ἴηρ9 Ἰηΐο ἸΟΡΙΣ ἱν. τοῦ Αραΐῃ, [}6 

Δ Ὁ ρ. 7οβερῆας, “Απεα.᾽ χὶΐ, οἱ, ἱν.; ΜΙ τδη, 
“Η;ςῖ, οὗ ἴῃς 76νγ78,᾽ ἱ. Ρ. 451 ἃς. ; ΟτᾶιΣ, 1. 
2 Ἡλδιίϊς, Ρ. 243; Ηετζίςϊα, ἱ, Ρ. 186 ὅς. Εοχ 
Απεοοδυβ ἴῃς Οτααῖ, 5εα (6 υ56 0.1} 5ΌΠΙΣΩΔΙΥ ἰῃ 
“ ὉὈϊοιΟ ΔΙ οὗ [ἢ 6 ΒΙΌ]6,᾽ “. ». 

4420ε.---- Κγοϊ, ἢ. 

“4 46] Ἰνϑσάμοθ" οὗ ψὨοἢ ἘΟΟΙ δϑι βίου 
(Χ]. 24) 5ρεδαῖβ τσονβ ρῶς ὑροὰ (ἢ6 
““ 46] νοσδηςθ "ἢ δβτηθα ἴῃ ΤΟΙ (Ἰν. 1ο, 
ΧΙ, 9). ΤῺΘ ὈΓΙΏΔΙΥ 56η56 15 ἃ ἀε]!- 
γΘΙΔΏΟΘΘ ἔγοῦ “ τὴς οὗ (τοῦ ]6 ἢ τηοΓα 
Ῥοϊδῃξ ἴδῃ τἢδιὶ ὮΙ. ὈτΟΙΠΘΙΥ δϑςἰβῖ- 
ΔΏΓΘ δῃὰ οχίγδηθοιβ Π6ΙΡ οδὴ δβοτσά. 
ΤΎΠΟΙ 15 δὸ τπουρῆϊ οὗ ἃ ὕτηα οὗ ἀδαῖῃ 
Δηα ᾿παρτηρηῖ. 

(όὅ.)ὺ ΤΏ οὔβουτα ραϑϑαρὲ (ΤΟΪς ἱν. 17, 
566 Ὠοΐ6).“Ῥοὺσ ουΐ (ὮγΥ ὑτεδὰ ου 1ῃ6 
Ὀυ ΓΑ] οὗ ἴδ6. 7υϑι," δηὰ Τοῦ 5. ρερθγαὶ 
οομάποι ἰοψαγά9 ἴῃ ἀεδά (1. 17, 11. 2--8), 
δαᾶνα αἷϑο θθθὴ δἀάυςςά 85 ροϊητίηρ ἴο ἃ 
Ιαῖε ἀδίθβ. [ἢ ἰσυΐῃ, [πὸ δηα ὕοι 111ι5- 
(ταῖο δηᾶ ῥδιδὶ δ] στὴ ἴῃ (6 Βοοϊ οὗ 
Ἐοε]Θβἰαϑίῖσιβ. “ΕἸοῦλ ἴῃς ἀεδὰ ψ]ἢ- 
Ποιὰ ποῖ ἔανουγ᾽" (Εσοϊυδβ. νἱϊ. 23:1 (Ρ. 
480 ΧΧΧΥ, 16), 15 ἃ τηδχίτω ᾿μου]οΔΈηρ; 
δὲ φοῆσσαὶ ἀυ τ ΏΙΟ. ΤΟΙΣ 50 ἴδασ- 
Ιεϑϑῖὶγ αἰδομασρεὰ ; δηάὰ ἰ[τἢὩ6 ρᾶβϑδρθ, 
“Ὠ6]1οδοῖθ5 ρουτεὰ ὉΡΟ᾿ ἃ του 5βῃυϊ 
ὋΡ ἃ1ῖ6 85 ἿΏ65565 οὗ τηρᾶΐ 5εἴῖ ὕροὴ 8 
στανο" (Εσο]υ5. χχχ, 18), 15 ἃ [65 ΠΠΟῺΥ 
ἴο 1ῃ6 Ῥγδςίίςς (μονα οσ ὑπάσσβίοοαλ) ἴο 
ΨΏΙΟ. ΤΟΡΙΣ τοίοσβ. 

(ὁ) ΟΙΔΕΣ ““ ρῥγεοθρίβ " (ΤΌ. νἱ. 15) 
ὍΡΟΙ ΜὨ]οἢ ΤΟΙ Ιαγϑ 50 τος ἢ 5.655 1ἢ 
18 δάνιοας ἴο 15 50η, δηᾶ ἢ15 γηαχί 5 
ΘΘΏΘΓΑΙΥ, βηα ᾿τοαυθηῖ ρῥἷδοθ ἴῃ ἴῃ6 
σδδρίοιβ οὗ Εσοϊεβϑιασῦουβ,. ἢ ενοίϊοῃ ἴοὸ 
Οοα,3 ρυ ΠΥ οὗἉ τηδιτίαρε,5 ποηδϑῖ ἀθα]ὴσ 
ἰονγατβ βεγνδηῖϑ," [ῃ6 τρῆϊ δϑβιτηδία οὗ 
ψεΔ 1,5 [ῃ6 ρέποσαὶ ἀν οὗ Βεϊρίηρ ἴῃς 
ῬΟΟΥ δῃά περαγ δ ὅζο., ἅγὸ ΤΌσο ΟΥ υτρεὰ 
ὈΥ Ὀοϊὰ νυτιῖεσβ. Ὑη6 σοιῃράασίϑοιῃ ὃε- 
ἔνθθῃ ἃ ᾿τηϊϊθαὰ ΠΌΣΟΙ οὗ νεῦβαϑ ἢ ἴῃς 
Βοοϊς οὗ ΤοΡὶϊ διὰ ἴῃς ψῇο]α σοηϊοηίβ οὗ 
Ἐκοϊεβδϑίίουβ ταυδὲ ποῖ, οὗ οουζβα, Ὀ6 
Ῥυβῃεα ἴοο ἕατ ; Ὀαϊ, (Δἰτ]γ ἀϑαταδίεα, 1 
Β6ΘΙῺ5 ἴο βιρροϑοὶ [μα΄ [πε βεῃιπηοηῖβ οὗ 
[δες νυτὶϊοιβ οὗ ἰῃῆε56 Βοοῖβ ψῇῃῖοῦ {ΠΕΥ 
ἢδανγα ἴῃ ΘΟΙΏΙΩΟΏ ΜΕΙΕ ἴδ6 Ξε ἰτηθηϊ5 οὗ 

ΣῚ μανε δάοριεἃ Βοσθ (6 ἰγαηϑβἝαίίοῃ οὗ 
Β1556]]. 

3 Τοῦ. ἱν, δ, 6, 19 : ΟΡ. Ἐδοΐιδβ. νἱ, 37, νἱ]ἷ, 
8-14, ΧΧΧΥ͂. 10, ΧΧΧΥ. 12. 

8 ΤΟΡ. ἱν. 12, 13; ΥἹ[ο[ὁ. 6 ς ὁΡ. Ἐδςο]α5. Υἱ;, 26, 
ΧΥΪ. 1, χχχυΐ. 2. 

4 ΤΟΡ. ἰν. 14: ορ. Ἐσοΐῃ5. Υἱΐ, 20, 21. 
δ ΤΟΡ. ν᾿. 1:8, 19: ὁορ. Εσςοϊυβ. ν. 1. 
4 ΤοΡ. ἱν. 7, 14, 17 : ΠΡ. Ἐσοΐι8. ἱν. 1, 5; 

χἰΐ, 4; χὶν. 11; χχχῖν. 21; χχχν. 10. [Ϊ|ἢ ὃχ- 
διρϊηϊηρ [656 ρΡδγα]] εἷς, Ὡς ἢ ταὶρῃςξ 6 στεαι]ῦ 
ἱποσοαϑθά, (6 σζεηῆςσαὶ ἐστ ργεϑϑίοῃ ν1}} Ῥσο δ Ό]Ὺ 
δε ἴμδὲ ΤΟΙΣ ἰ8 τῶοσα ργεοῖβε δῃά ἀεβηϊϊε ἴμδη 
ἘροϊοΚἰαβίϊουβ ; δηα [Π15 ψου]ά ᾿ημάϊοδια (μδῖ οὗ 
186 ἔνψοὸ ΕςοΙοΚἰδβίοιβ 15 [86 οἱἄεν Βοοκ. 

Μ 
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ἃ ΟΟΙΏΠΊΟΙ Ε͵Δ, Δλα ΘΟΧΡΓΟ55 ΘΟὨΥ]ΟΓΟΏΒ 
ἰῃουϊοαϊςα ὈΥ ἴῃ6 ἰδδοβοῖβ οὗ ἌΆ [ΕΓ 
Ρεποᾶ δηᾶ δοοορίεβα ΟΥ ἴθ ἰδυρδῖ. 
ΤὨς ἀαΐθ οὗ Ἐκοϊοβιαϑδουβ 5ῃουϊα {Π6το- 
ίοτε ἴἄγον ᾿ρῆϊ ὑροὰ [86 ἄδίε οἵ ΤΟΡΊΙ. 
τὐηίΐοστιηδίεϊγν, ἴῃς ἀαῖο οὗ ἘοοΪ ςιαϑίους 
15 στεδῖν ἀϊθρυϊεοά :1 δηά 4 ἀϊβεγεηςς οὗ 
α ὙΏΟΪ6 σοηΓΌΣΥ οχὶϑῖβ θοῦ Ώ τη 6 Τὴ 
σοιῃρυίαιτοηβ οα ἴμ6 ϑυῦ͵ος. Βιξ οἡ 
οἰἴμοσ ϑυρροϑιτοη---Ἡ Ποῖ Υ Ἐκ ΟΪ65145- 
συ 6 ἀαϊεα δροιΐ Β.Ο. 280 οἵ ἀδουΐ 
ΒΟ, 1τ90ο---ἰῇε ἴοης οὗ (Βουρῆϊ δηᾶ [ἢς 
ΤΑΔΏΠΟΙ οὗ ὨΔηα]ηρ; [656 ΤΏΟΓΙΑ] συ] θοῖβ 
ἢδα ποῖ τη ΠΔ}}Κ αἰϊογεα ἴὰ (6 ᾿ηἴογνδὶ 
οὗ [αἴ σεηΐασγ. ΝΟΙΔ6γ ἴῃ [δ6 εηὰ οὗ 
[16 2τὰ σθηΟΙΣΥ Β.Ο, ΠΟΥ ἴῃ ἴδε επά οὗ 
[86 2Ζῃὰ οδηϊυσΥ πουϊὰ [Π6 ἰτοαϊτηθηΐ οὗ 
16 μάν 5βεηθὰ ᾿ἱπῖο [ῃ6 τηουἹά οἵ 
186 Ἰαϊζεγ ρατὶ οὗ ἴῃ6 15ὲ σθηϊυῦν Β.Ο. ΟΥ 
οὗ ἴὴ6 τϑὲ σμηβῦδη οδηΐιτγ. ΕῸΓΣ [ἢ}5 
Τοδβοὴ ἱμοσείοσα ἴη6 ἱηΐογωδὶ νϊάθηςσα οὗ 
[6 Βοοϊκ βϑϑιὴβ ἴο ροϊηΐ ἰο ἃ ἀδίε ηοΐ 
ΤΟΥ͂Θ τϑοθηΐ ἴδῃ ἴῃ6 2ηα σξηζυτΥ Β.6. ; 
ΟΥ ἴο [δες βάπη6 ἀαἴα 85 ἴδαϊ βυρρεβιθα 
ΟΥ̓ ἴῃ ὀχίοσγηδὶ Ἔνι άθηςα, 

δΙΝ,. ΑΙΜ ΟΣ ΤΗῊΗΒ ΒΟΟΚ. 

Μοὶ οὔτῖοβ ἅσὰ ἀρτοεά τῆδι ἴῃ6 ΒοοΚ 
15 ἀἸϊάαςτις ἴῃ ομαγαςοῖοσ, θυ 6 αἰβδιοηος 
οὗ ΟΡ Οἢ 15 στεαῖ 845 ἴο ψῃϑίθου [δι οἢδ- 
γτδοῖοσ Ὀ6 ρξῃδσγαὶ ΟἹ βρθοῖαὶ, ϑὥϑρβοι δ ϑὶβ 
κα Κομευῖ, ΟτᾶϊΖ, αηαὰ ΝΕΌΡδιιοσ 2 ὑτρα 
τ[8δὶ ἴῃς αἰτὰ οὔτῃε τι [6 γ15 ἴο ἱηου]οαῖα [ἢ 6 
ἀυϊγν οἵ θυυγίηρ [6 ἀεαᾶ, Τῆδ ΜΙάγαϑῃ 
ΒΟ. ρῥτγείδοο ἴῃς ΟΒδϊἄθε Δ οβίοῃ 8 
δηάς ἴῃ ἴῃς ΒοοΚ ἴΠ6 τογασζα οὗ οὴβ ψῆο 
ῖνε5 αἰτὴβ δηᾶ {{ῆ65. Τὸ Ἐοβεηίῃαὶ 
[86 ΒΟΟΚ 15 δὴ 1ΠΠπ5ἰγΔ Π]ΟῈ οὗ ἃ βαυϊηρ δἷ- 
ἰπρυϊεὰ ἴο ἘΔΌΡΙ ΑΚΙΡΑ (4 Α.Ὁ. 11ο0--35), 
“ Δἢ τῃαἱὶ ἀοά ἀοε5, Ηδ ἀοε5 ἴοῦ ροοά.᾽" 
ΟἸΠ δῖ ἀραίῃ τεδα [ἢ 1ἴ, ἢ Ἐπνα]α,δ τὰ 6 
Ἰῃου]οδῦοῃ οὗ ἴῃ6 αἰ οὗ ψοσϑῃΡΡίη 
τὴς σὰ6 Οσοὰ ἴῃ τ[Π6 τάς οὗ [ῃ6 ὨδΑΙΏΘᾺ : 
ΟΓ ἀεάιςες ποτὰ 1 ψι Ὀς γΥεῖίς δηά 
ΗΠρεηΙεΙ ἃ δ τ[ῃ6 βρϑεῖδὶ Ἰἰαυάδίίοῃ οὗ 

λϑορ [μἷἰ (ΟοΙημεηΐδσυ :- [ηἰτοάποίίοη ἴο 
Ἐροϊεπίαςιίου; Β 5561}, ἢ. 278; ϑοδύὕτει,; [Ϊ. 

. 595. 
3. 366 ΔΌῦογ6, Ρ. 157, δῃαὰ Νευθδῦοσ, ῥ. χυὶ. 
8 (ρ. Νευδαῦοῦ, ΡΡ. χχυὶϊ. χ τ, 
4 ῬρΡ.114, 122. ΟΡ. Μιϊπιαη, “ Ηἰϊκί. οὗ ἰῃς 

7ενς,᾽ 11, 427. 
δ (βοῇ. ἁ. Ν, 1.᾽ἢ ἵν. 232. 
4 7) Νιυ εἰε-ϑοδταάεον, “Εἶη]. ἰὴ ἃ. Α. Τ' 

ἢ 375; ΗΠρεηΐεΙά, 42. ᾧ, ἃ. ν. Τα. (1862), 
δ, Ἰ» 10 
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ῬΓΑΥ͂ΘΙ, [Δϑιίηρ,, Αἰ μβρίνίηρ, ἀπά τρῃϊθοιϑ- 
Ὧ655. Οη [πε ΟἴΠΟΓ ὨΔη(, ἃ τῆοτα ρεηθσαὶ 
500Ρ6 5 δϑϑεσίεα ΌὉΥῪ Βευβοϊάϊξ, Ὧο τὸ- 
σΟΡΏΪ565 ἴῃ ἴῃ6 ΒοΟΙ ἃ ρῥίοζυτε οὗ Ἀιτηδη 
16 ἴῃ 15 ραβϑᾶρα ΠΌΤΩ ὈΠΠΔΡΡΙ 685 ἴὸ 
ὨΔΡΌΡΙΏΘ655 ; ΟΥ ὉΥ͂ ΕἸΟΏΠοΟΙΗ, ἴο τοῦ ἢ 
5 ἴῃς τεοοσά οὐ 16 δΔΏβΕΥ ἴο Ῥσαυοσ. 
Οἴδοῖβ ὄχραηᾶ {πεῖγ σδηρὲ γαῖ ΤΏΟΓΘ 
ΜΠ ΕἾἷγ 51}, ὙΠὲ ΒοοΙΚ σοηΐδιηβ 8 ΡῬἷο- 
ἴαγα οὗἁὨ [ΔΙΩΠΪΥ 16 ἴῃ τ ΒΙΟἢ ραγοηΐβ ρῖνα 
οοῦῃ561] ἴο [ΠΟΙΓ ΤὨΙ]ἄτοη, οὨ] ἄγη ἰονα 
δΔηα ΟὈΘΥ͂ {πεῖν ραγθηΐβ, δηαὰ σοσβ Αηρεὶ 
δάν!565, σι!]865, Δηα μ64]5 ἴῃο56 ἴῃ ψῇο56 
᾿ϊνε5 ἴδ τε] ρίοιιβ εἰεσηθηΐ 15 Ξί ΤΟ ΡΥ 6χ- 
ΡΓΘΘΞΘΩ͂, δηὰ ἐδ Π|]η655 ἴο αοά 15 πηΔ]1ῃ- 
ἰαἰπαα Ἔνθ ἰῃ {ἰπλ65 οὗ Ὡδίϊοηδὶ ἀἰϑαβίοσ 
Δα ῬΘΙΘΟΔ] ρονοσίγ. Οἡ 1τὴ6 ψ8}ο]ςε, 
1{τΏεγα 19 βοιμοιῃίηρ ἴο Ὀ6 5αἱὰ ἴοσ τ(ῃ6 
ΒΡΘΟΙΔ]βϑί, ἴΒΟσα 15 σΐοσο ἴο 6 5614 ἴοσ 
τῃὴ6 ρεῃογα δῖ, Τὸ ἀϑϑετὶ [δῖ βοιῆθ οὔθ 
Ιεδάϊηρ 1Ιάδα νγὰβ βρεο δ! Ῥγοταϊηθηΐ ἴῃ 
[ὴ6 ὙΠ )5. στη, ΟἿΪΥ Ὀστηρβ ἴο ΠΙρδΐ 
ἴῃ 6 ἀϊνεῦρθηοα διηοηρ ογἰο5 ἢ τεϑρθοῖ 
ἴο 1ἴ,. Ῥχδίεγθησα 16 ηοΐ 80 οἰθδιγ δχ- 
ΒΙΡΙΘα ὉΥ ἴῃς τοῦ ὮΙ πγ56 1 85 ἴο τῇακα 
11 ῬΡΟΞ51016 ἴο οῆοοβξε θεν [6 ναοῦ 
ἀοοίηε5 δῃᾶ {π||Π5 6 Ὧδ5 5εῖ ἔοστἢ ἴοσ 
ΔΡΡτθοϊδιίοη δηᾶ ἰηγδιίοη,. [Ιζ 15 Ὀεβῖ, 
τποσοίοσο, ἴο τοὶ οοηΐθης ψὶῖῇ ἃ οοη- 
ΟἸυβίοι 85 ζθηθταὶ 85 δαὶ οὗ Οσδιησσ:3 
“Τῇε Ἰεδαϊηρ ἰάδα5 οὗ [ῃ6 ΒΟΟΚ τὲ μα 
τσ ϊθουβηθϑ5, ΔΙ ΠΟ ρἢ ἰξ ΤΩΔΥ 56 πὶ ἴο 
6 δῖ [}6 ΤΏΘΙΟΥ οὗ Ψ]ΟΚΟά 685, 4065 ἰὴ 
1[ῃΠ6 δηα σοῃηιοῦ; τπαὶ Οοα δας [ἢ6 
{Π|6 ὈΓΑΥΘΙ οὗ [ῃ6 «αβῶθιοιϊεᾶ ἴῃ [ἢ6 ἘΠῺΘ 
οὗ συ βεληρ; δηα [πὰΐ οὔθ τΊΔΥῪ ψ]η ἴδ 
Ἰονα οἵ Τ᾿ ϑῃονδῃ ὈΥῪ 1ὴ6 ρῥσγδοίίοςς οὗἁ 4]Π)5- 
σινίηρ, ἴῃ6 Ὀυτα] οὗ [ῃς ἀεδαά, δηᾶ οἵμεσ 
Ρίοιι δοῖβ." ὙὍὴῃ1ὶ ψουἹὰ ἤᾶνθ Ὀδθὴ 85 
{π|6 ἴῃ ἰῃ6 ἀδγβ οἵ ϑεηῃδοῆθη ἃ5 οὗ 
ΑΓ ΒΩ 1.) 85 Ῥσδοῖοδῦ]α ἴῃ Αβϑγτὶδ 85 
ἴῃ Ῥατιῃϊδ, 

δ΄Χ. Ῥίασξ ΟΡ" Γ(ΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

γ85 {815 ἴῇ οσ ουΐ οὗ Ραὶεβῦηε  ΤῊ]5 
15. Ὀ5ΌΔΙΪῪ δηϑνογθα ἴῃ δοοοσάδηος ΜΠ 
[Ὡς ἀαῖα δηᾶ αδἷτὰ αδἰΠουϊεὰ οἡ οἴΠΕΓ 
βτουπᾶς ἴο ἴῃς ττϊῖοσ, ὙὍδα ἴοχί [561 
56 ]θοῖς Αϑϑγγία (χὶϊ. 20, χἰϊ, 1); Κοβαυῖ 
Ρτείδιβ Ῥοβία, Ελνα] ἃ τῆ6 ἴα Εδϑι---τῆοσα 
οἴοϑεὶν ἀεδηςεα ὈΥ Νή εβδίοοϊξ. ἃ5 1ἴἢ 50Π16 

1 ὅς σήμητ, “ Ζ. ἔ, ἀ. νν. ΤΆ. (1881), Ρ. 52. 
5 Ουοϊεἀ ἴῃ Β556]}, Ρ. 117. ἢ. 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ΟΕ βαρ͵οοξ ἴο Ῥεοῖβία, ρεῖθρα ΒΑΡΎ ]Οη. 
ΤῊΘ ρεορταρῆϊοδὶ ἰμδοοῦγαςϊα5. δχοϊθαθ 
[8656 σοιηίτ]65 ἴῃ ἴπ6 ορίηἰοη οὗ Οτᾶϊζ 
δηὰ Οτσηπ),} δηά ἴ86 δοοθρίδηςα οὗ ἃ 
Θοιλ Εἰς ΟΥρΡΊη4] 15 Ορροβεα ἴο ἴῃ6 σοῃ- 
οἰυβίοη δαἀνδῃοεαᾶ Ὀγ ΝΟ εἶα 3. δίοῃθ, 
[δὶ Εργρὶ νὰβ 115 Βοῶθ. Α Ἰασροσ 
ΘΌΡΡοτΙΪ 15 ρίνθη ἴο [86 δἰϊετηδᾶνα νἱον 
ἴῃαὶ 11 νγχὰ5 ψυτς6ἢ 1η [τἀ6ὰ, Ραϊ ΏΘΙΠΟΓ 
1Ὲ ἴῃ6 5ουμοσα ΟΥ ποιίῃοσγη ραᾶτί οὗ [6 
ῬΙΟΝΙΏΟΒ τηπβὲ Ὀ6 ἰοἵς υπάφοϊα6α.8 

δΎΙ. ΗΘΤΟΕΥ. 

ῬΏΙο, Το βορῆιβ, δηᾶ ἴθς Νὲν Τεϑία- 
Τοαθηὶ ὁ τα ὯῸ τηθηΐο οὗ ἴῃ6 ΒΟΟΚ, 
ὙΠΟΙΘ 15 ὯΟ Τεάβοῦ ΨὮΥ ΠΟΥ 5ῃοι]α οΥ 
8ῃουὰ ποῖ, δηά {Π6ΙΣ 5:16 η 6 οδηηοῖ Ὀ6 
αυοϊεοά ἴογ οΥ ἀραϊηϑβὶ [15 Ἔχίβίθδῃςθ, ΠΏ 
ἴῃς δοςορίδῃηςβ οἔτδε ΧΧ, ψεγβίοη 85 ἃ 
ὙΠ0]6 ψὰ5 αἰ5ο ἱποϊυἀθα [ῃ6 τϑσορη ὁ 
οὗ τ[ὴ6 Βοοῖκ οὗ ΤΟΙ σοῃίαϊηδά 1 ἰ. Ιῃ 
τ[ἢς6 Οτεεκ ΟΒυτοῦ 1 τοὶ ἢ ποτα ἔδν ουσ 
[ἤδη 1 τῆς [1,αἰΐη, Ὑγεβίοοιι, Πἱρηεοοῖ, 
δὰ ϑοβύγον ὅ ἄρτθα ἴῃ σοῃϑιἀοπηρ 8, 
ῬΟΙΥΟΔΙΡ᾿ 5 δᾶν!οο--- Ώδη γε οδὴ ἀο 
βοοά, ἀδίοσ 1 ποῖ, ὅτι ἐλεημοσύνη ἐκ 
ανάτου ῥύεται" (’ Αα ῬΠὨΠΙΡΡ.᾽ οἰ, χ.)---ἃ 

ᾳυοίδίίοη ἔτοτα ΤΟΙΣ (1ν. χα ; χὶ!. 9); διὰ 
ἃ 5111] φατ] τοῦ τοίεγθηςςα ἴο [ἢ6 ρτεοθρίβ οὗ 
ἴῃ 6 ΒοΟΚ 15 δισ 5 ῃ6α Ὀγ ἴῃς “ Τεδοβίηρ οὗ 
ἴλς Ὑεῖνε ΑΡροβί!εβ᾽ (566 ἱν. 14, ποῖε). 
Τῆς Οποβίίοβ οδ δα ἴμ6 Ορῇηϊῖδ5 οουηϊεοά 
ΤΟ 45 διηοηρ; [86 ῥτορβείβ :6 δηά (Ἰ6- 
ῃγθηΐ οὗ ΑἸοχδηάτα ἴ σοηβιἀθτοά [6 θοΟΚ 

1 σᾶ, ρ. 445; απ, Ρ. 46. 
3 ΝΟ]ΔεΚο, Ρ. 63. 
8 Οτάϊζ, ρρ. 4ος ἄς., 445, ἀδοϊδεβ δραίϊηβὶ 

ΟΆ]1ςς οα ἴῃς στουῃά οὗ ἱπαοοσυταϊα ἀδβοσιρίίοη 
οὗ Τονὶϊ 5 Ὀϊσίῃρίδοα; Ῥυΐ δΐ5 δυρυπιθηῖβ ατὰ 
Ῥζοοῖβ οὗ δὴ ἱῃηδοουσαῖα ἰοχὶ ταῖῃμοσ ἴδῃ οὗ ἰὩ- 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ͂ 45 ἴο ἴδ ἰδεῖ, Α 5]1σ8ϊ Ὀπὶ να]υδῦ]α 
δἰηΐ ἴῃ ἵανουσ οὗ [υἀδ8 ἰ5 {υτϊϑῃεα ὉΥ ἱΐ ΣΣ 
(566 ποίο). 

ὁ ΑἸΙερεᾶ ρΡαγδὶ] εἶς θεία ΤῸΡ. ἱν. 15 δῃά 
81:, Μαῖί. υἱΐ. 12 ; Τοῦ. χιὶ. 16-18 δἀπὰ σδν, χχί. 
18 ; ΤΟΡ. ᾿ν. 9 ἀπά 2 (οσ. υἱῖ}. 12, τεβοῖνε [ἢ θια- 
βεἶνεβϑ ἰηΐο σοβϑοιι ]δοο5 οὗ ἴπα τηοβὶ ρεπογαῖ 
σβδγδοίου, 

δ (ρ, Νεβίοοιξ, ἱῃὰ “ Ὠΐςῖ, οὗ ἴῃς ΒΙ0]ς,᾽ “. π΄ 
Τορῖς (Βοοῖς οὔ, ὃ 6; Τἡρμιίοοῖ, “ Αροβῖοϊ!ς 
ΕΑΙΒοῖβ,᾽ ραγί 1, νοἱ. 11, ὃ 11. Ρ. 9223 ; Θοδίγου, 
“ΑΡοκτγρῆεη ἅ. Α. Τ. ἴῃ Ἠεῖζορβ “Ε, Ἐ.᾽3 
Ἧς δηάς αἶβδο ἃ γεΐεσεηος ἴο ΤΟΝ χὶϊ, 8, 9 ἴῃ 
“2 (Ιε. δὰ (οχσ. χυΐ. 4. 

4 Ττεηροαβ, " Αάν. Ηξογαβ. ἱ. 30, 11. 
᾽ « διτοιηδία;,᾽ ἰϊ. 23, νἱ. 12, αυοϊϊησ ΤΟΡ. ἱν. 

16, χὶϊ. 8, Ης ἀΐφηϊβεβ ἰξ ὉῪ [6 ἤδηθ ἧ γραφή. 
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ΟΔΏΟΉΪΟΔ]. ΟΥ̓ρεπ᾿5 [ΕΘ ὈΩΟΩΥ͂ ἢ ἴο ἰΐ 15 
οὗ ἃ ἴκὲ Κίηπα, δ ροϊηῃϊβ οιἍ ἴῃαι [6 
76 ν»γ8 ἀϊά ποῖ δάγηϊξ [ῃ15 Βοοῖκ οὐ Τα 
ἰηΐο {ΠΕ |ἰδῖὶβ θδοδιιδα ΠΥ μδά (διὰ 
Ὠοΐ ἴὴ Ηδρτεν,2 δηὰ σεϑῖβ (ἢ 6 δι ΠΟΤ Υ 
οὗ [Π 6 ἔοττλοσ οἱ [6 υϑᾶρε οὗ [6 (βυτοῇ, 
ϑῖ, Αἰδδηδϑῖυβ ἀρρθαῖς ἴο ἢᾶνα δὲ πη 68 
564 1 45 ῬοΟΞ56β5:}ρ' σΔΏΟὨΪΟΔ] Δα ΠΟΙ ; 
θαΐ ψΒΘη ρίνίηρ ἃ ἰοττηδὶ δῃὰ σΠο4] [151 
οὗ [6 βδοσεά Βοοΐζβ, ἢ6 οἰδϑββεβ ἰξ διηοῃρ; 
[Ὡ6 ΑΡοουΡΒᾶ 85 ἃ τ τὴρ “το δα τεδά 
Ὀγ ἴδοβα θὰΐ ἰπϑὲ δηΐοπηρ οὐ (τ ϑιίδῃ 
τοδοίηρ, δηᾶ ἀεσβίσουβ οὗ Βείηρ ᾿ἰμπϑίσυοϊεα 
ἴῃ [δ6 τι]ε5 οὗ ριείγ." [Ιη τῇς 1,δη 
Ομυτοῦ (6 ΒΟΟΙΚ 15 αιοϊεα ὈΥ Ογρηδῃ, 
ἩΠ]ΑτΥ, δηὰ [ιυοϊδσ ἃ5 δυϊμοχίδίνο, δπά 
[6 ΔΊΟΥ οὗ ἴῃ6 ΙΔ Ἐαίμοθ δη- 
ἀοιβεα [6 ορίμιοη οὗ 8ῖ, ΑυρτιΞίίης, 
ΔοσοΡΌης [ἃ ψῈ της οἴδοῦ Αροοῦυρδδ οὗ 
[ἰς 1 ΧΧ',, “ διδοηρ [6 Βοοϊϑβ ψὨῖοΣ [ἢ 6 
Ομηξάδηῃ ΟΒυτοῦ τϑοσινϑά." 

ϑῖ, Αὐριβῦηθ νγὰ5 ῬΧΟΌΔΟΙΥ ᾿ηΠπθηςεα 
Ὀοί ΕΥ̓͂ Ὠ15 Πκηρ ἴοσ ἴδ 1ΧΧ. δῃμὰ Ὁγ 
ἴ86 τοδομίηνς οὗ ἢϊ5 βρι πίπδὶ ἐδίμοσ, 8ι, 
Αταῦτοβθθ, ἴο ἡ βοὰ ἴῃ6 ΒΟΟΙ ψὰ5 ῥτο- 
ῬΒεοῦς; δῃὰ νγῆο ττδάβδ [ἴ τὴ6 50] ες οὗ 
ΔῊ Θ55ΔΥ, ἴῃ ΜΏΙΟΙ ἢδ αἰδουβοοά [Π6 6ν}}5 
οὗ ἀϑυσγ. 8, Τσοιηθ, οὐ ἴῃ 6 οἴδοῦ Βαηά, 
Τοῆιβεα ἴο 1 σϑῃοηϊοδὶ τασορῃίοη. 
““ΤΩ6 ΟΠυσοῦ," 6 561, ““τοδάς τἴ, Ὀυΐ 
ἄοεαβ ποῖ τϑοεῖνα ἴζ διηοηρ ΠΟΙ σδῃοηίοδὶ 
ϑοιρίστοβ." ὙὉΤΒῈ Οουμποὶ] οὗ ὙΤτεηὶ 
ΒΏΔΙΪΥ ἴοοῖκ ὑροη [56] ἴο δϑϑοτὶ 115 οδ- 
ὩΟΙΙΟΙγ. 91ηο6 [Πδ σοχητηθηϊδίουβ ἢν 
Ὀδο οοῃΐοηξς ἴο αὐν6}} ΟΥ̓ ργδίδεγθῃςα οἢ 
[86 τηοτὰὶ ὈδδαΥ͂ δηα Ἰάγ]}1}}ς θη θσηθο5 
οὗ ἴ)6 ψοῦκ. “415 1 ὨΙΞΙΟΥΥ δ᾽ 5γ58 
ΤΌΠΟΥ ; “ [ΏΘἢ 15 11 ἃ ΠΟΙ Ὠἰβίοσγυ. [5 1ἴ 
Βοιίοι ὃ [ΏΘἢ 15 1 ἃ {τ Ὀεδυιι], ΒΟ ]6- 
50126, Δη4 Ῥχοδίδο]ς δοΐοη, [86 Ῥεῖ- 
ἰοηδηῆςα οὗ ἃ ρΙεα ροεῖ. “ Ἐρδά 1ἰ,᾿ 
58 γ59 ῬΕ]]ΠἸοδη, “45 ἃ {{||6 Ῥοοκ οἵ τῃς 
βτοαῖϊοϑι 056 1] 655. [15 [1] οὗ ΤΑ ΧΙ 5, 
τηοδὲ Ῥσοδίαθ!α ὈΟΙΒ ἴοσ (δι δηα τηο- 
τα] γ." ΤΎΠΘ Οβυτοῆ οὗ Ἐπραηα Βᾶ5 
ὭσνοΓ θθθ ὈΘΒΙΠἀμδηἃ ἴῃ τασορη!β᾽ηρ, 
[8686 Ἔσχοθ]]θῆςαθ. Τρ ϑεοοῃὰ Βοοϊς οὗ 
ἩΟτΏ1]1165 }Ππ5ςταῖθ5 115 ἰοδοῃίηρ οἡ ΑἸπ|9- 
ἀεοάς---ἰ (αὶ τηθτοὶ} δ] πβα θα] ]ηρ 15 
Ῥτοβίδθὶς ἴο ρυτρα ἴῃ6 5οὺ] ἔσοτῃ [ἢ6 

1 Ἐὸνς ἴδε δυϊβουῖ 65  ὨΙΟΣ ἰοἱΐον, 5Ξε6 ΝΥ ἐβῖ- 
οοἵξ ἴῃ “)1ςῖ. οὗ ἴα ΒΙ10]6,᾽ Βοοῖς οὗ Τορὶϊ ; 
ἘΠΊΖβοΠΟ, Ρ. 18; Β΄556]1, ἢ. 121. 

3 Τὴ ΕὨΙΖΞΟΒΟ, ἢ. 19, Τοῖς ἵν. 17, ν. 12, 
νἱ. 7 816 ρίνθῃ δ5 Ῥαϑϑαρεβ ΨΏΪΟΪ τηϊρῃϊ τα ῖκα 
ἴΠε [ἐννα ἀὴρ ἴο γεοκοη {πε ΒοοΙϊκ οδῃου οδὶ. 

Μ2 
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ἰηΐδοιϊίοη δηᾶ ἈΙΓὮΥ βροῖβ οὗ 5ιη"---ὃν 
τοξοστηρ ἴἰἴο Τοῦ. ἱν. το ψίἢ [86 πογάϑ, 
( ΤΏ 58ηγ6 6550} ἀοίἃ ἴ!6 ΗἩοΙ͂Υ μοί 
αἶβο ἴθδοῦ ἴῃ βυπασυ ρ]αςα5 οὗ ἴμ6 5. Πρ- 
τυτ6." πὲ] τῆς τοιδιτδηρειηθηΐ οἵ (ἢ 6 
1.δοἰϊϊοηατγ, τὰς Βοοῖς νὰ5 τεδὰ ἴῃ [6 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ἀν 1,βϑϑοὴς οὗ ἴ6 Οδυτοῖ, δῃὰ αυο- 
ἰΔϊίοηβ ΠΌσΩ 1 δῖα ἴο θ6 ουπά ἴῃ (6 
ΟΠδυοσυ ϑϑηΐθησθβ οὗ ἴῃς (ογσηιηϊοῇ 
ΘΕΙ͂Ν 6 (ΟΡ. ΤΟΒ. ἰν. 7--9), ἰὴ ἴῃ6 Ματιτίαρα 
Θ6ΓνΊο6 (ΟΡ. ΤΟΒΡ. νἱ. 17, Ὠοΐ6), δηά ἴῃ [868 
ΤΑΙΔΩΥ (ςρ. ΤΟΡ. 111, 3, ποῖα). 

ἘΧΟΌΚΑΚΘΟΞΘ 1. 

ΤΗΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ͂, ΚΑΝΟΌΑΛΑΟΘΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΟΒΙΤ. 

Ϊ. Α ϑειμῖς οτἱ σἰ παὶ. 
1.4 Οτεεκ ογί ίηδὶ. 
11. Ῥιιο τ οὗ Ομαϊάες οὐ Ηδῦτεν. 

ΤὮο αυσπίίοη 48 ἴο ἴῃς οτἱρίηδὶ ἰδπρυᾶρε 
οὗ ἴδε νυ] οἰγ.  δπϑεα δίοσυ οἵ ἴδε Βοοῖ οὗ 
Τοῖς ργδοιοΔ}}} τοϑοῖνεβ ἰ[561 ᾿πίο ἃ σμοῖοα 
Ὀεΐνεεθη 4 ϑοιηϊς δηὰ ἃ Οτσεεῖς εχ. Απὰ 
(δῖ οεδοῖοθ 51}}} 4765 σζδηΥγ. ὙΒΟΙῈ ἃγὰ 
Ὧ0 ἀεοϊοῖνε στουηάβ, 8ᾶγ8 ϑο Όγετ," ἰῃ ἕδνουῦ 
οὗ Α Ηεγεαωυ οτἰκὶπαὶ. Ὑὴὰ Ογεεξ οὗ ἴδε 
ὈΟΟΚ, 8408 Οὐ πηπι,3 15 οὗ [δὲ σμαγδοῖοσ [παῖ 
1 τὴλ ἰ: οἰ μοσ οσἰψίηδὶ οΥἩΔ ἰΓΔΠ5]Δ[ΙΟῊ. 
ψνεῖξῃ ὨΔΠΙ65 σάῆχο ποηηϑεῖνεβ οὐ Ὀοία 
δἰάε5 ἴῃ [8198 ΠΠΟΓΑΓῪ ςοπίοβί, δυΐ τί Βᾶ5 
Ὀδοη πηοϑὲ ἔΟ}Ὺ 5αἱά ψ}}}} θὲ ἔουηά ἴῃ Νά ἜΚε᾿β 
ΤΟ Ορταρἢ ὃ ἴῃ ἕδνουῦ οὗ ἃ Οὔκ, δηὰ ἴῃ 
Οτὰϊζβ ρᾶρεῖβ " ἴῃ ΤΆΡΟῸΣ οὗ 4 ϑεηὶς, 
οχἱρίπαὶ. Βοίἢ οὐτἰςβ δᾶνε δὰ ἴδε δάνδηϊαζε 
οὗ ντϊης νὰ τὰς Βοάϊείδη Ομδιἄθς τοχὶ 
Βοῖοσε ἴπεπὶ, Ὀυΐ ἔγοτη ἴ (ΠΟῪ Πᾶνε ἀοάυςοά 
ἴδε πιοκῖ ορροϑίίς τεβϑυϊβ8. Ὑπὲ δάνοςδῖε οὗἁ 
8 ϑοιηϊτὶς οτιρίηδὶ 8258 ἔουπά ἰη ἰξ {πὶ ψνὩ] ἢ 
845 δβηδϑ]εὰ ᾿ἷπὶ ἔο βιιρεγβεάς Ἴοη͵δοΐυγαὶ 
ΤΟΔ] ἀτρυπιοηῖβ ; ἴπ6 ΒυΡρουίεῖβ οὗ ἃ Οτξε 
οτίψίηδὶ ἀγα οοηνϊποδά ὃγ 11 [μα {πο ὶγ γεαϑοη- 
ἴῃ 15 οοστεςῖ. 

Οπα εἰεπιθηξ ἰπ ἴῃς αυεδέίίοη ἰ8 ἴῃς (1 
ἔογοηςο ψδῖςἢ ἀπε ρου βῆ65 115 δ] άθς τοχί 
δηὰ 81. [οτοπιοβ ν υἱξαῖς ἔγοπι ἴπε οἵδε [εχίβ 
ΧἾ τοραστὰ ἴο ἴδε ζῶγη οἵ ἴ8ε πδιτδᾶτνα. 
ΤΗς Οδαϊάθα δηὰ τὰ Μυϊγαῖς ὉΠΙ ΟΥΤΩΪ 
ΘΙΆΡΙΟΥ πὸ [Πἰγὰ ρθγβοη ἰῃ βρεβκίηρ οὗ ΤΟΟΪ; 
(86 Οτεεῖς δηὰ 81} τ[π6 οἴδεσ ἰεχῖίβ υ86 ἴῃς 
ἢτδὶ ρεβοῃ ἴῃ ϑβεοίίοη ἱ. 1---ἰϊ, 6, δῃὰ δῇεγ 
ἴηδλῖ βοοιϊίοῃ ἴῃς τὰ ρεύβοῦ. ΤὨϊ8 Ἰδίζεσ 
υδᾶρο, ΧΙ; ἰτδηϑι!οη οὐ ναγίδιίοη ἴῃ 

Δ Θοδῦτοι, " ΑΡροϊεσγρῆθῃ ἁ. Α. Τ᾿ ἴῃ δσεζορ, 
4ΦἙ. Ἐ.᾽38 νὶ. 7. ἯΐϊΪδ ρτείδεσθησα ἴοσ ἃ εἰ ῥδτῳ 
ΟΥ̓ΣΙΠΔ] 15. Ἰῶοσθ δίτῸ ἐχρσεϑβοὰ ἴῃ - 
δοδιοδίς ἁ. Τα πο οη ΨΟΙ Νυνὴ Ῥ. 6οό. 

3 « Ζεὶιβοῦτῆ ἢ, τ Ἰβϑοηϑοβδ ςἢς ὙΒεοϊορὶς;᾽ 
1881, Ρ. 49. 

8 ὁ Μοραίϑοσίοδὲ ἄογ Και οἢ Ῥτδιβπ ΞΟ η 
ἈΞΑΘΕΙῚΕ ἄεν ἊΝ ἰβϑο:ϑομαίΐϊεῃ σὰ Βοιϊη,᾽ 1879, 

: ὃ. 
ΕΠΠῚ Μομδίξοϊσίε πὶς ἀδβοδίοδίο α. ἮΝ 5ϑθηβοδαῆ 
ἄετ Τυἀεπίμυπιβ,᾽ 1879, Ρ. 157 ὅς. 

ἔοστῃ, 18 εὐ ΘΠ τόσα οὐ ρῖπαὶ ἔπη ἴῃς ἤχοα 
ὈΠΙΓΟΣΙΔΠΥ οχιβείης ἴῃ (6 ἔοϊτηοῦ; δηὰ ἰΐ 
8665 1ογείογε οἰθαρ [πδῖ τς Βοαϊ]οίδη (ι4]- 
ἄδε ἰοχί Ἵοουϊὰ ποῖ Βᾶνα Ὀδδη ἴδ ἐουπάδ- 
ἄοηῃ οὗ [δε εχιϑίίης Οὐεοκ Μεγβίοθ. Τὸ 
65 Δ 15} ϑυςἢ ἃ ἔουηάἀδίίοη 4η οἷάον (μδ]άσςο, 
ΟΥ δῖ ᾿οδϑδῖ δες, ἰοχῖ τηυδί Ὀ6 οοποεῖνοα, 
ὙΠΟ ρῥγεοοάθὰ [ὃς ρῥγεβεηΐ Ομαϊἄθο, δηὰ 
Ῥῥγοϑεσυθὰ (6 ἔἢγβὶ ἢ ἰῃ ἴδε 5Ξοςοῃ 
τοξεσγοὰ ἴο. Το Ηοῦτονν ἰοχίβ, (που ρἢ τυ ςἢ 
Ἰλῖο, ροβ8658 [ἢ]8 σεαυ 56 σἤδηρο, δηὰ ἴΠογε- 
ἔοτε ργεβοηΐ (6 τηοάθὶ οὗ ϑδυςὶ ἃ δει) τς 
ΟΥΡΊΏΔ] 85 18 ἀδβϑίγο, 

Ι, ΤῊΞ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΑΝ .ΟΕ ΜὙ͵ΩΝὟῸ«85 ΘΕΜΙΤΊΟ, 
ΗΕΒΒΕΝ ΟΒ ΗΕΒΒΑΙΟ. 

(1) Τῆς ᾿ἰδρυαρε οὗ ϑ8ῖ, Τεγοπῖε 18 βυΐ- 
βΒοϊε ΠΕ ἀϊδείποϊ 45 ἴο οπε δεῖ. ἉΒΘΩ ἢς 
ταεῖ [6 νυ ῖ8ἢ οὗὨ 15 Ὀγοίδοσ Ὀίβμορβ, σἤγο- 
τηλῖϊυβ δπὰ ΗἩοϊοάοσυβ, δηὰ [οἀ ἰηῖο 
Τ1,αἴίη ἴῃς Βοοῖὶκς οὗ ΤΟ, ΒῈ δὰ Ὀεΐογα ἴμη 
ἐ θγυμπι ΟΠ δ]άδοο βοτήοηο σοῃϑβοσιρίιη," [Ιἴ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 δάἀπι το [μὲ μῈ τηδάδ {{||5 [γδῃ5]Δ- 
του ψβουῖϊ Ὀοησ τηονεὰ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ρτεδῖ 
γΤεβρεοῖ ἴοσ ἃ ψόσῖκ τ ῖςἢ (ἢ [ονν8 οχοϊυάοὰ 
ἔγοπι ἴμ6 δηοῦ οὗὨ ΗΟοΙΪγ ϑεγιρίυγε δηὰ ρ]δοθὰ 
ἴῃ (6 ΑΡοσΥΡδᾶ ; Ὀυϊ ΨὮΥ αἀἰά πε ἰγδαπβἰδίθ 
1 Αἵ 4}}})} Ηδ τρδγνυοΐβ, Βς [6}}8 [ιἷ5 ἔγοπ 8, δἱ 
τῆς Ρογϑβίβίθηου νἱτ πν ἰοι ΓΠΕΥ͂ ῥγεβϑεά [ΠΟΙΣ 
νυΐϑη, Ὀυῖΐϊ Πα οοπιρ!εὰ νὰ ἴι ΜΜΕγ 
ῬοΒΒι ΙΥ ἔοσ ἵννο γεδβοῦβ. Εἰγβῖ, [ἢ ΒοΟΚ νγὰ8 
εὐγτοηΐ ἰη ἴΠ6 Ἐοχηδη δηᾶ Οτοοῖκ σδυγχοθοβ: 
ΒΟΟΟΠΑΪΥ, 15 ἀοςίτίηθβ εγα δοοθρίδθὶς, 18 
οηϊοσοοπηοηΐ οὗ τεϊϊρίουβ ῥγαςίοθϑς ἀςβίγαῦ]ο. 
ΤΗΐ5 Ὀοζὰ εἐχρίαἰηεδά δπά ξοβίογοά 118 ρορυΪᾶ- 
τιν  1ἴ ννὰ8 ἃ γϑάϑοῃ ἔογ ἴῃς εἰγουϊδίίοη οὗ 1[Π6 
Βοοκ. ΤΠδη ΜΨὮΥ Μεγ ἴΠ6 ψεγβίοηβ, Οὔδεὶς 
δῃηὰ 1,δ[ΐη (ἔοσ ὅχατηρ] 6), ἰὴ νυνὶ ςἢ ἴὲ αγουϊαϊοα 
υπϑδι ϑίδοϊοσυ ἡ Εν ἀΘΠΕΥ Ὀδσδιβε ΤΠΟΥ ετα 
ῃοῖ δοοουπίδά ἔσγις δηὰ δοουγαῖα γΓοργοάμο- 
ἴοῃϑ οἴδῃ ογίίπαὶ τοχ, Νον, 1 τΠδἱ οτἱρίηδὶ 
(οχὶ μεὰ ὕδοῃ Οσδοκ οὐ 1 δίῃ, (6 ΒΙ5ῇΟΡΒ 
ψουϊὰ ποῖ μάνα τγου]οα 81. Ϊεγοῖῖς ἴο ἀο 
ψμαΐ (ΠΟΥ οουἹὰ πᾶνε ἀοῃς [ῸΓ {δοσηϑοῖναβ. 
ὙΠπεῖγ ἀρρεᾶὶ ἴο ἷπὶ ννᾶ8 ἴο ἀο ἴοσγ {μεπὶ 
ψαΐ μὲ δἷοῃβ ἰπ δβ Οδὺ νγαδβ Ἴδρδῦϊε οὗ 



ΙΝΤΚΟΘΌΦΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ἀοίΐης ἰΏ ἃ 54ἰἰ5ξδοϊουυ τηδῆηοσ. Απὰ ἢἷ5 
ΓΕΒΡΟΠΒ6 νγ8 ἴο ἰγδηϑίδίθ δεβϑῃ δηὰ ΠΌΠ ἃ 
δοιηϊἰς οΥἱρίηδὶ. 

ΎΒοΓΕ ἰ8 πο πδδά ἴο ἄδην ἴῃς ἔϑςἰ (Βαῖ 81, 
]εγομηοβ τποάς οὗ βυρρὶγίηρ [86 ννυδηΐ ννᾶβ 
Ρέου αν; δυῖ [15 τοβυ]ῖ, νυ οι ἴῃ Οἱ ἀΑΥ͂ 
νου ]ὰ Ὀ6 ΘΙ ΠΘΏΓΥ ὑιπϑ4[ἰϑἔδοϊογυ, ννᾶ8, ἴῃ 
[18 σ286, 'ἰῃ Ραστί ἀπς ἴο {π6 ΒοΞΈΠΕΥ νυ! ἢ 
Ρυγϑιοα ἢ158 βίυἀϊε5. Ηἰ5 {Γδηϑιδίίοης οἵ ἴῃς 
ΠΔΠΟΉΪΟΔΙ ΒΟΟΚΒ οὔ ἴῃς ΟἹ]ὰ Τακίαπιεηΐ ἀϊγοςὶ 
ἴγτοπι ἴς Ηδῦτονν μδὰ Ὀγουρῃς ὕροη Βἰπὶ 
οὐϊιπ δηὰ σμᾶτρεβ 48 οἴξδηβίνθ 85 [ΠΟΥ "γεσα 
πη]υ5ῖ. “Αγρυμηῖ,» δὸ 8809 ἴῃ μἰ8 Ῥσγοίβεθ 
ἴο ΤΟΟΪ, “ποϑ8 ΗἩδογξοσζυη 5ἰυάΐα, οἱ ἱπι- 
Ρυΐδηϊξ ποδὶβ σομίγα βυυπὶ σποησηὶ 1.,4{1π|5 
δυγίθυβ ἰδία ἰγδηϑβίειτο." Ηἰ8 δανογβατθϑ 
γαγα ποῖ ΚΟΥ ἴο Ὀ6 πιοῦα σδδυ 4 0]6 θη 
ἢδ ἀεαὶῖ ἢ ἃ Βοοῖϊκ, Αροσγρμαὶ ἰξ ἰ8 ἴσιο, 
θυ Θηβῃσίποά ἴῃ ἴῃ 6 βδογοὰ τὶς οὗ ἴῃς Α]εχ- 
δηάγίδη νεγβίοη. Ὑπογεΐογο, 245 σεραγαϑ ἴῃς 
ΒοοΚκ οἵ Τοῦ, δα οιηρμαϑίϑοϑ ἴῃ ἔλςϊ : “ δοὶ 
88[15 65: ἀοτῖο γεβῖσο, Ποῃ Δ ΠΊΘη Τη60 581110.᾽ 
Ης τδουγφᾷμὲ ᾿ξ Ὀεξίον ἴο ἀϊβρίθαϑε [ῃ6 “" Ῥῃδτὶ- 
8665 δδουΐ Ηἷπὶ ἴδῃ ἀἰϑοῦου ἴῃ 6 σοτησηδηάβ 
οὗ [6 Βίβιορβ: δηὰ [ὃ σϑβιῖ ννᾶ8 ἴῃ Ν}- 
ξαῖς ψεγβϑίοη. [{ 15 ἃ υγϊϑίακε ἴο δϑβοσί ἰπδί 
(815 Νεγβίοῃ 18 828ηὴ δδυγονίφιίοη : θυ 1 18 ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΡΪΔς68 ὨρΑΓΟΓ ἴο [6 (Παϊάεξε ἴμδη ἴο ἴῃς 
Τοςοχηϊϑοα Οτοοῖκ Μψαογϑίοη. 

(2) Τθ ονϊάθηςς ἔτομὶ πᾶπηθ8 ἰῇ ἴπ6 
ΑΡΟΟΙΥ͂ΡΒΔ 18 ργουθγ 4} υπϑδιϊϑίδοίοτυ ; δυξ 
ἴῃ {86 οὯ586 οὗὨ {15 Βοοῖς Ἀδρῇῃδοὶ δηὰ δυσὶ, 
Τοῦϊ δηὰ ἅπηδ, Τοῦὶδ5 δηά ϑαγαῖ, Οαῦτγίδϑ 
δηὰ ΑΖΑγΔ5 ἅσγὸ δοίυα! υ Ηεῦγενν, ΟΥ̓ ΘΑΞΙΥ 
τοάἀυοθίς ἰο Ηοῦτεν ἔοσηβ. ΟΙΟΓ Ὡδηλο8, 
ὄνεη ψβθη ἀϊδρυϊεά (8366 θεῖον), ἀπά βυςἈ 
ὨΔΠΊ65 8ἃ5 Αϑιῃηοάδξι5, ΕΟ 6558γ, Δη Αςἢϊδ- 
σμάγυβ, ἀο ῃοΐ ἀϊδρεὶ [Π6 φϑηρσγαὶ ἱπηργθβϑίοῃ 
[δὲ 186 ῬΓΟΡΟΙ ΠΑΙΠ68 ἃ. ΠΤ ΟΒΕΥ Ηοὐγαϊσ. 

(3) νασγίδιοηβ, 1 ηοὶ τηϊϑίακοβ, οχηϊδιιοὰ 
ΌΥ ἴΠ6 Οτεοῖκ νεγβίοη ἀγὸ δα ἀιυςοά 85 ἀις ἴο 
ἔδυ]! 5 οὗ ᾿υδῃβ᾽διοη ἔγοιῃ ἃ ϑεηϊἰς νογβίοη, 
ΟΓ ἱπάϊοφίνε οὗ [15 ς1455 οὗ οστοσ. 

α) ἷ. 11. ΤΟ ψογάβ οὔ τῆς ἘῸΝ, ἐ στᾶςς 
δα ἕδνουν," βπά {ἢεὶγ ρδσγα] οὶ ἴῃ τῃ6 δ Π 
ἐξ ἼΟΓῚ οὗἨ [πε (μαι άθε (ογσῦ ἽΦΠῚ) 1Π οὗ [πὰ 
Ηεῦγεν). Βυῖ τς Οτεεκ ἰοχί γεδά 5 χάριν καὶ 
μορφὴν. Το ϑεηεπιεης 18 ἢοΐ ἴῃ αυσϑίίοη 
(ϑεε ποῖθ ἐπ [οθο), Ὀυϊ πονν οᾶπαθ μορφὴ ἷἱπ 
ἴδε ἰαχ [{ 15 [η6 ννοσὰ τδαυη}} υϑοὰ ἴῃ 
Βδηϊεὶ (ε.Κ. ἷν. 33, ν᾿ 6, Υἱῖ, 28) ἔογ Ὁ (Α. Υ. 
“ὁ ὈγΙ ΒΏ655); δυΐῖ Βετε ΟτβϊΖ {ηΚ5 (παῖ 
Ἰηϑίεδά οὗἉ ἐξ ἼΌΓΙ [ῃ6 τοδάϊηρς δ }}Π, “ἔογιι " 
(5ε6 [μεν ἦ Οἢ. ΝΥ. Β.᾽ “. χ.) νγ8 [Ὁ] οννοί. 

(β.) ἰ. 22, ἐκ δευτεράς. Ἐτϊ(ΖβοΒε (ἰ, 4), 
ΒΌΡΡ᾽ γίης ἴΠ6 ψψοσὰ χώρας οΓ τάξεως, Μουϊὰ 
Ταλκο ἴἢ]5 Ὄχργεββϑίοη -- ΠΣ) Ὁ, οὐ “" ϑεςοῃᾷ 1} 
ταῦ, ὙΤδὶς ψουϊὰ ρῥγεβιρροβα 8 Ηρῦγεν 
ΟΥΡΊη2] ἰοχί, Βυῖζδ ναγίδηΐϊ τοδάϊηρ (Ν αἷἱϊς. δ), 
“ὁ ργα ΒΓ γ6 ΓῸΧ ἐβεγιη," βυρβεϑίβ [δῖ ἃ ἰοχὶ 
οχίϑιοὰ 2) "25 }}) (οΡ. [6 ζϑῆδγαὶ ἴθῃοσ 
οὗ ἴῃς Ηδθ., ΟΙια]ά., απὰ [114 τοῃ θυ ηρ5), 
ὙΠ] ἢ ἀρρ!Πεα [86 Κίηρ᾿β ἂςίβ ἴο ΤΌ δηά 
Ὠοΐῖ ἴο ΑΟὨΐδοθαγιι5. Αποῖθοῦ (οχί, Βούγουογ, 
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Πα 122 5), δηὰ δὲ νγὰ8 ἔο]ονγεὰ γ ἴπ6 
Οτεεκ. 

(γ) τ. 18, ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι. 
ΤῊς ἰΔ5ῖ τγογ5 ἅτ Η εῦγονν ἴῃ οδϑδῖ Ξε ΟἽΡ" δὲξ; 
ΜῊΠῸ6 τῃ6 αὔϑθοθοθ οὗ δΔὴγ οοζτοβροηάϊΐηρ 
Μογβ ἰὴ ἴα οχιϑείησ Ηδρτενν δπὰ ΟΒδ] θα 
[οχίβ ἱπηρὶν (ἢ6 ΟἸΥΤΘΏΟΥ οὗ ἃ ἰοχὶ σὩίςῃ 
ςοηίδϊποά ἴἢθπι. ΠΙροηΒ σεργοἀυοίίοη οὗ 1Πς 

νγοτάβ ἴῃ Ηδῦτγενν, ὩῚΡ᾽ δὲὲ ΠΌΣΟ ἨΌ9, ἱξ 
Δ ἴῃ βταμπητηαῦ πὰ 8656, σδὴ Ὀὲ Θδβ!} Ὁ 

οσοττεοίεά (ε.3.. ΕΥ̓͂ [δε ϑγτίδς ΝΘΌΣΟ ΝΙῸΣ 

ἐξ) ὟΣ ςΡ. Ἀοδβοηίθδὶ, ἢ. 147, ἢ. 4): 

Αἰϊαγαϊίϊοηβ βυον δ ὩῚΡ' οἱὲξ ]Ὸ ΠΣ Π 

(Οτβι2) οὐ. "1" δ ΒΊΟΣ ΒΒΌΘ (Κοβθη- 
1141), τὲ ἴοο ἀταβίίς δηά Ἴοη)δείυτγαὶ. 

(δ) νἱ. τς (ἔ. Ψ. 14), κατάξω τὴν ζωὴν 
τοῦ πατρός μον . . . εἰς τὸν τάφον: 80 [18 
“ γιίδτη." Βαϊ (Π6 υδυδὶ ρῆγδβ 5. ΠΤ] 
Δ) δὲ ΓΔ Πὲ ; ορ. Οεη. χ ΙΝ, 28, “ΒΕ 584}} 
Ὀτίπρ ἀν ΤΥ ΣΤΟΥ͂ διδὶγβ " ἄςς., 2.6. πηοῖδ- 
ῬΒΟΣΊΟΔΙΙΥ, ΓΩΥ̓ οἱ ἀρὰ : ορ. (6 Νυϊχαῖΐα Βεῖα, 
“ ἀεροηδπ βεηεοϊυΐεπι Π]ογαπι. ΠΕ οοη- 
Οἰυδίοη 15 δαί (ῃ6 Οτοοὶς ο]]ονγεά ἃ σοδάϊης 
ἀ Ἰράν οἵ 5. ΝΙ 

ε) νἱ. το, προσήγγισαν τῇ Ῥάγῃ- 6 
οἴδοσ ψογβίοῃϑ ἴδε. ἡζίς ἐπ ἰσγο) τῇ ΤΏΟΓΕ 
ΘΟΥΤΕΟΕΥ Εσδδίδηδ : θυῖ μον ἀϊὰ ἴμ6 τοδάϊηρ 
Ῥάγῃ ατϑοὶ Οἡ [ῖῃ6 ϑπυρροδί[οη {παῖ ἃ 
Ηεῦγενν ἰοχὶ νγὰϑ Ὀδείοσγε ἴ86 νψτίοσ, [ἢ 

ΟΥ̓ ΙΠΔΙ ΤΏΔΥ δᾶνα θθθη ἐξ) 7} δὲ νΟ ἸΔῪΡ. 
Τῆς ννοτά Ὕ νγὰβ οπδηρεοά ἰηΐο 72, δῃὰ 
τεπάεγεά ἐν ράγῃς. ΟτἕτΖ ψουϊὰ ΘΓ 868 
ἰη (8 τηϊϑγεδάϊηρ ἃ ὑγοοῦ {παῖ ἴδε ὈΓΔηβίδίογ 
μδὰ ἃ Ηεὗτεν δηά ποῖ ἃ (βαδϊάδε τεχί δείοσγε 
ἶ. [Ιἢ Ομδίάθε ἃ οἴ υ τὸ δ, δῃά (6 
ΟμΒαϊάθε ἰοχί οὗ τῇς Βοάϊείδη 0868 [Πδἴ ννογὰ 
Ὦδτα ἴῃ 118 Βῃοτίοησα ἔογηι, 5.2 ΤἼ)2. 
(ὦ ν. 15. [ἢ ἴδε βεπίεποε τίνα σοι ἔσομαι 

μισθὸν διδόναι, ἔσομαι διδόναι 18 Ὠοΐ 80 τη (ἢ 
ἃ ὈαΙθαγίθπὶ ΟΥ ἃ οὔδηρε ΠῸΠΙ ἔσται μοι 
(25.016), 48 ἃ ἰἰΐοσαὶ τεργοδυςοη οὗ 

πτῦ (ογ) τ πὲ ὍΠυ, 80. Ἐοβεπῖμὶ ῥ. 
150). 
ΟΣ ΧἰΙ, 6, τίς γινώσκει, εἰ θελήσει ἡμᾶς. 

Τῆς ἢγβὲ ἔνο ννογάϑ γεςδὶὶ 57,1)" Ὦ, νΒ 15 
86Ώ56 Οὗ “ΡΟΓΒΔΡΒ8᾽" (ςρΡ. [οη. [1]. 9). 

(θ) ἷν. 17. [πτδε Αἀαϊίοπαὶ Νοῖς ἴο τ ῖ5 
Ρᾶββᾶρε ῖὲ βρεςϊβεά βδοπιθ οὗ ἴδε δ] [γα ]0ἢ 58 
Ργοροβοὰ ἴο τῆᾶκο (5 αἰ Βῆσυς γε ῦϑῈ τόσα 
οἶθασ. [Ι͂ἢ ΟτλτΖ 8 ορίηΐοη [6 γοῦϑα ργεβθηΐβ 
Φ(ἢ6 τηοϑὲ ρῥγορηαηξ ρῥτοοῦ οὗ ἃ ἤεῦγεν 
οτἱ κῖπδὶ :᾿" Ὀυΐ [18 Ρχγοοῦ ἀδροηάϑ ὕὑροὴ [86 
δοςορίδηοα οὗ 8 αἰϊοσγδίίοῃϑ. [πδϑπιυσῇ 85 
ἴπ656 αἰζεγαϊΐοῃβ ἤᾶνθ ποῖ Ἴςοπιηδηάοαά, δηὰ 
ἀο ποῖ ςοπιπιδηά, υηΐνογβαὶ δοςθρίδηςθ, ἴπς 
Ὀγοδάοσ ροβί[ἰοη---ἰο ννῖςδ Π6 αἷἰϑὸ ἀγανϑ 
αἴϊοηξίοη --- ολῃ δίοηθς δῈ Ἴοηῃϑβιἀδγοὰ Βογα. 
ΤΟ ρῥγενυίουϑβ γθῦβα (ἰν. 16) ἰ8 γί ρμΕῪ δἰϊερεὰ 
το ΡῈ Ηερτγαίϑβεϊς ἰῃ σαβὲ ; δηὰ [ἢ]5 πηῖρῃϊ Ὀς 
ἢ οαυλὶ ἠιυπίϊςς «Αβϊγτηθὰ οὗ [πῸὶ ἐπῦτα 
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δεοἴοη. Τῆι ποχῖ νεῦβα 88 γεβίοσοα ὈΥ Οτῆϊζ 

ψουϊὰ δὲ Ἴ)᾽ (οΥ ἼΘΙ) ἼΒΦΙ Ἴοπῦ ὈΥῚΒ 
ἐν πη ὅδ ΟΠ ὈΝῚ ὈΡῚΝΠ 2 
1 Ἀοβεηίμα}᾽ 5 οδἸεσξίοη (Ρ. 145) ἐμαΐ ἴδε 

1:86 οὗ 202 ἰῃ [6 δϑῆϑο ᾿ηἰοη θα 5 ποῖ 
Ἠδθγαῖς ΠΥ ὕὲ αἰϑηπιϊϑϑεά 85 ὨγΥρεγογ τοδὶ 
δηὰ οὔς νος; δὲ Εἰμλϑοὶ ἀοε8 ποῖ Ὀγοββ, 
ἴῃεγε 8 πιοσε ἔἴογος ἴῃ ἢἷ5 οοηίοπίίοη [παῖ 
ἴο ἱπϊιγοάιοε τἴῃῆ6 ρουτίης οὐ οὗ νὶπα ἰ5 
ἴο ἱπίγοάιιοδ 48 ἃ σεαυ δῖα ἃ ΠΟῪ δἀηὰ υη- 
ΠΘ εἰοπιεηΐ ἰη {π6 ἀσθοουρ[ίοη οὗ νν6}}- 
ἀοίῃς. ἈοβοηίΑ}᾽ 5 ργεΐεγοησα 8 ἔοσ ἃ γοδά- 
ἴῃ νυν ϊοἢ σοι δἷηθ5 βονογαὶ οπιοηδδιίίοης: ἽΒΦ᾽ 

ΠῚ χε ΟΡ ΡΥ ὈΡΥΊΧΠ 3 ὙΠ 
Βοῖδ τοῦς ἀγὸ, μβονγενεοῦ, ἀργοοὰ (παῖ ἃ 

τοχῖ ναβ Ὀθεΐοσο ἴ(ἢ6 νυτίῖοῦ οὗ τῆς Οτροὶς 
Μεγϑίοη ὑῆϊοῇῃ ἢ ἐλ ]οἀ ἴο υπάογϑίδηά, δηά 
ἘἈοβοηΐβδ] Πηά8 ἴῃ [ἢ6 ναγιαἰϊοῃϑ οἵ ἴ[μ6 οἵἴοῦ 
(εχίβ 80 πΊδῃ ΠΡ: ἴο δβοᾶρε ἔγοῃι [Π6 
ἸΒη ΟΠ Υ οὗ τὰς Οτοοῖς ἰαχ ὑροῦ Ὡς ἢ (ΠΟΥ 
ἀερεηάεα. 
Το 1δ6ϑὲ 1]]υδίγαςοἢ5 οἵ ἰοχίυ δὶ πιϊβιιηάογς 

δίδῃ ἀρ δηὰ τη ϑίγδηϑιδλίϊοηβ οὗ 4 ϑοιλς 
οτίρίμαὶ Ἀ ὁδεηῖπδὶ δά 45 18ε (Ο]ονίης. 

(0) τῇ. 13, ἴγῥάψε συγγραφὴν καὶ ἐσῴρα- 
γίσατος Οπ ἴδε ρ»τουηα [πδξ δ0ς ἢ βοδ ϊην 
ννὰ8 ἢοΐ ἃ [ον 5 Ῥγδοίίΐοα (566, Βονθυοῦ, 
[ηἰτοἀυςξίοη, Ρ. 159), ἈΟΒΘΠ ΠΔ] (ρ. 132, π. 1) 
Ατζὰεβ ἴπαι ἴῆε τγαηβίαῖοσ τηἰϑιιηἀεγβιοοά ἴῃ 6 
ΟΣ ΙΠ4] ἴοχί Ὀείογο πὶ. Το Ηθῦγον δηά 
Ομδίάες ἰοχῖβ ῥγίηϊοά ΌΥ Νεδυθαυοσ ἢᾶνα 
οὔς δπηά τῆς βαπὶὸ ννογὰ , διυῖ δο ἰγδηβϑὶδίοβ 
(οι ἀἰ δυοῖν. ΤῈ Ηφῦτγον, ΠΝ ὉΓΠΝ 
ὉΣ2, ἢε γοη θοῦ “' δηὰ ἣς νεαἱοά ἴἴ Ὀεΐοτα 
Ὑν]ΓΏ65565 ;᾿ (6 Ομ] άθο, ἸἽΠῸ ΠῚ ἸΘΙΠῚ, 
“δΔηάὰά νψυ]ζησθ8865 οὐγηεά 1.7) ὙΠΕῈ ἀοσυπιεηΐ 
Μοῦ] σογίδι ΠΥ Ὀε κἰρηθὰ δηὰ [ἢ 6 τθοβηῖοδὶ 
νογὰ ἀεδβογριϊνο οὗ ἴῃς ἂςοῖ ννου]ά ὃ6 ἴῃ π6ο- 
Ἠδοῦταῖὶς οὐ Ταϊπιυάϊοϑὶ ἀϊςϊίοα, ὉΠΠ (ςΡ. 
1ενΥ, " Ν. Η. 1,εχ.᾽ σ. .) ψνβουῖ τ86 δβυροῦ- 
ἤυουβ Ὁ οὗ τὴς Ηεῦγον. ὙΤμῈ Οτροὶς 
τιδηϑιδίογ αἰά ποῖ, μοννονοσ, υπάογϑιδηα [ἢ 6 
ΟΧργεβϑϑῖίοη Π60- ΗΘὈγδί ΔΙ ἀπά (ΘΟΒΏΙΟΔΙΥ, 
Ὀυΐ ΒΙΌ]ΙΟΔΙΪΥ ; πϑησο ἷ τοπάοσίηξ. 

(κα) 111. 5, πολλαὶ αἱ κρίσεις σού εἷσι καὶ 
ἀληθιναὶ, ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι κιτλ. ΤῊΣ ψογαβ 
ἐξ ἐμοῦ δεεπὶ ἴο ανε δυΐῖ ᾿ἰ{{|6 οοπησχίοῃ 
ὙΠ τΠοὶσ Τοηΐϊοχί Ἐ νλυβῶκεοι Ῥ. 143), δηὰ 
ΤῈ ΒΑΓΟΪΥ Θχρ δι ηθα σγδιηπιδίϊ ΔΙ ΕΥ̓ [ἢ 6 
Τα] : “ τπηυ]ΐα βδυηΐ ἠυαϊςία ἴυ8 εἰ νεγλ, αι 
ἂς πιὸ οχίραβ ἄο. ΤὨὮς Βοάϊείδη (Παϊάεα 
δηά {πΠ6ὸ Ηεῦτεν ἰοχὲ ἀο ποί δοὶρ πεγα ; δυΐ 
ἃ Ηεῦτον τεηάοσγίης οὗ {πε Οὐδεὶς ραβϑϑᾶρα 

νου] δα ΠΊΦΌ 2 ὈΘ) ῬΌΒΦΌ Ὁ". 
Οἰνης ἴο Ὁ 4 σοτηραγαῖϊνα ϑεῆβθ, δηὰ 
ἰκίης ἢ ἴῃ ΤοηἸυποίίοη ὙΠ ὈΝΝΣ, (Π6 
δεηΐεπος σψουϊὰ πιοδη: “ΜδηΥ ἂἴεὲ ΤῊΥ 
Ἰυάρτηοηῖα δηὰ τόσο ἐπέ] (ηδη 1" ἄς. 
ΤῊ5 ργαιηπιδίϊςαὶ ἔοστῃ, ἢ ἢοΐ ςοπιποῃη, 13 
ποῖ ορροβεὰ ἴο πεο- θργαὶς ἀϊετίοη ; Ὀυϊΐ 
115 1 ΓΟΑΌΘΏΟΥ ἴῃς Οτεεῖὶς (σδηϑίδίοσ ἀϊὰ ποῖ 
Κηον, δηα [15 ἰγδηϑίδιίοῃ, ἐξ ἐμοῦ, 5 4] 6ρεὰ 

ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ἴο 6 δΔη ουὐϊάδηςε οὗ δ'5 ἱξῃόσγᾶποα δηὰ μ6ρ- 
ἰε55Ώ 685. 

(λ.) 1... 14, ποῦ εἰσὶν αἷ ἔλεημοσύναι σου 
καὶ αἱ δικαιοσύναι σου; Ννδαῖ, 455 ἈΚ οϑοη- 
84] (ρ. 144), δὰ αἰπιϑρίνηρ ἴο ἀο νὰ 
ΤΟΡΙ 5 βυβρίείοηΣ Ὑηε ἀπδιγοῦ τηϊρδί 
ἴουηά ἴῃ [πε 5ίπιρὶα ἔδοξ τηδῖ, βοὴ ἔνο 
ῬΕΓΞΟῚΒ 476 αΌΔΓΓΕ ἰηρ, 4 γοίοσί ἰ5 [γοαι6πῈ] 
αυἱῖΐο οὐΐϑίάς ἔπε Ξρεςία] ροϊηΐ οὗ ὈΪαπιε ψἢϊς 
ΡΙοΌνΟΪκ65 ἢ; θυΐϊ ἘοβοηΓΠΔ] αἰϑοονοῦβ ἰη [ἢ 6 
Οτεοκ ἰγδηϑίδῖου, ἢοΐ ποῦν 8η ἱβηογδηςα οὗ 
ὨΘΟ-Ηθρρταὶς, Ὀυΐϊ δοηυδιηΐδησε ἢ ἢ ὙΠΟ 
τεηάδογίηρ οὗ ἴἢ6 ΟΠαϊάθς ἽΠΣ})97]} ἽΔΙ Ἰδὲ 
5478 Ποίπίηρ δδοιξ αἰπιϑρίνίηνρ ; ἴῃς Ηθῦτον, 
ὙΓΙΡΊΝΙ ΘΠ Πὰς, ῥγοβθηῖβ ἴῃ ἽΟΠ (ἢς 
86η56 οὗ ἰονε οὗ δβδοίίοῃ, δῃἃ ὄχργεβϑθβ [ἢ 
Ῥτγοίοβί, “" ΒεγῈ 15 (ὮΥ Ἰονὸ δηά [7ι5[|ς6, [πδί 
ἴπου τηλκοϑῖ δραϊηϑζ πιὸ 80 υη]ονυΐηρ δηὰ τ1Π- 
γυδῖ ἃ εδαγρε ν᾽" ΤῊΪΐβ βθῆδβε ἴῃς Οτοοῖς [Γλη58- 
Ἰαῖογ ἀεοϊπεά, ψ8}}1ὲ 6 δάορίοα [μ6 πθοὸ- 
Ἡεοῦταὶς πιοδηΐϊηρ οὗ ἽΦΠ, Ἰονὲ οὗ οπε᾿β πεῖ ῇ- 
Ὀουγ, ἀπ οχργεβϑοα (μδ΄ βθῆϑβε ἰη ἐλεημοσύναι. 

) ἰχ. 6, καὶ εὐλόγησε Τωβίας τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ. δες Αὐἀάϊτίοηα! Νοῖθ ἴο {π]8 ρβαβϑᾶρϑ. 
Ηετο {πε Οτεοῖ σγοδάϊηρς 18 5 ΠΊΡΙΥ τεοοτάσα 
ἃ8 θείῃ, οπθ ψῃϊο ἴο Ἀοβεητῆδὶ (Ρ. 147) 15 
ἃ ἴδυϊϊ ἰη (τδηβἰδίοη. 
ψ) Χ. ς, οὐ μέλει μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε 

κιτ Ιὴ [6 ποῖθ ἴο (ἢ 15 6 ἃ΄ὸ ρίνθηῃ 
βδοηθ ΤΠοη͵δοζυγαὶ οπιοηάαίοηβ8β. Ἐ Οβοηί δ] 
(Ρ. 149) οοη͵ϊδοΐυγεβ 4 Ηδοῦτενν κοδάϊηρ, 

Ῥηπὸν εϑ Υῦ Ὧ2, “Ο τὴγ βοη! Ὑνουϊά 
[δῇ 1 πὰ ηοΐ ϑεπὶ {πεῸ ὅτςς., νης ἢ δὴ 

ΟΙΤΟΓ ΟὗὁὨ ἃ οοργΥὶβδὶ αἱϊογεὰ ἰηΐο εὖ ὗ, δηά 
ἴδε Οτθοῖκ ἰγδηβίδίογ γεπάεγεά οὐ μέλει μοι. 
Α [685 ἀγπαρρηη ες ςοη]ϊεδοζυγα ΓΛΔΥ͂ Ὀ6 Τοιιηὰ 
ἴῃ [86 πίηΐ ἑυγηϊξῃεά ὈΥ [86 Οτεοκ Ὁ, οἴμοι, 
τέκνον, - . . πρὸς τί καιὶλ., ΜΠογα ἴῃς οἴμοι 

τορτοάυοοά {πε ΟΠδ]άεδθ οὔτε Βοαϊείδη ᾽ ")). 
(4) Τδδ Ῥγορεὺ ἤᾶτηδϑ, ἴῃ βουθσγδῖ Ἷᾶϑ65, 8ΓῸ 

Ῥγεϑθηϊδα ἴῃ [πε γος Οτσεεκ [οχίβ ἘΠ οΥ ἔοστηβ 
ὙΠΙΓἢ δῃονν ἀείεςῖ8 ἀπε ἴο πιϊϑυηαἀογβίδηαϊηρ 
ΟΥ τηϊϑγοδάϊηρ 4 δεγ εἰς οσὶ ρίηδὶ. 

4) Ἐπηεσαγ (Ἰ. 2, 11; 866 ῃοΐϊο)ὴ. ΤῊΪδ 
Δ Υ τοηάεγίηρ οὗ 5} ΠΊΔΏΘΒΟΥ τισί Πᾶνα 
Ῥεπείγαϊοα ἰηΐο ἴπΠ6 Οτεεὶς νεγβίοη δῆογ [6 
{Πππ|6ὸ οὗ 51. Ϊογοπῖο ; [6 ΝΡ. ἃ5 νν6}} ἃ5 ἴῃ 6 
[1214 πανηρ δα πηδηαϑϑασ. [Ἃἢ 1. 17 ἴῃς Οτθεοὶς 
(οχί 18 ἔυγῖΠεῦ σογγυρί ὈΥ ἴπΠ6 τηϊογοδάϊηρς οὗ 
᾿Ενεμεσσὰρ ἔοτ Σενναχηρίμ. 
( Οαδαεὶ (ἰ. 14) 18 ποῖ ςοπϑιἀογοὰ ὃγ 

ΟτῆϊΖ ἃ ΗἩορτονν-ϑουπάϊηρ παπῖς, θυϊ 4 οοΥ- 
τυρίϊοη οὗ (ὐσαῦτιοὶ, [π σοδάϊηρς οὗ (᾿ς ϑγγίδο. 
Ης ἀοδ8 ποῖ, Πονγενοσ, ἄρργονυθ οὗ {Π6 ]}1Π{6ΓΔ- 
ἄοπ “ Οδῦτιοὶ ϑδϑοὴ οἵ Οδυγίδβ  (.ρ. ἱν. 20), 
δηά τοιυ]ά---γ [πε ΠΕΡ οὗἉ ἔδιι 8 δηὰ ξ3ῃ5--- 
τεβίογε ἃ τοδαϊηρ καὶ παρεθήμην Ταβριήλῳ τῷ 
ἀδελφῷ μου, τοῦ. .. τοῦ Ταβριήλον. ἣς 

αἰϊεταϊίοη οὗ ἴδε Ηεῦγενν Ἑαρίυβ 18 δ83» 
ὈΙΚΥ 2) 16 1685 ἕογοθά [Πδη [815, αηὰ Νουθδιιοτ᾿β 
δεςορίδποε οὗ ἴῃθ. πᾶς 845 Ηοῦτγον, ψἱ ἃ 
τιοδηΐης “ ἰγεάϑυτε οὗ Οοά (ρ. χνὶ.), ἰ8 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

θὼρ Ξ Σεφεγώρ (ὈΥ͂ ἃ οδηρε οὗ θ ̓ Ἰπῖο γ). ΤῊΣ ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ δάπη85:0 16. ὙὍΤὴ6 Ὡδηδ ΤΏΔΥ ἢᾶνα 
ςοπῖο ἀοννῃ ΤΤΌΤΩ ΘΧΙ]ς Εἰτ68. 

(ὦ «Μεῤίαεξαγις (ἰ. 21). Ὑδ Πᾶπηθ σδῃ 
οὗ οουγϑα 6 ρΡιιϊΐ πο Ηθῦτενν Ἰοϊζοσβ (" }ὲ δ), 
δυῖ τ 15 ποῖ Ηροῦγεν ; δπὰ [πε σϑηάεσίηρς 
ἸπΣ ἡποὲ (Η-ςὉ. ΕΔ.) 15 δῖ οπςε ἃ Ἵοηξε5- 
βίοῃ ἴδδί ἴξ 185 ποῖ ἀπά δὴ δἰίεπηρὲ ἴο τωδκβθ 
1 50. 

(4) Ἑάμπα (Υἱϊ. 2) 15 ἀϊδοϊαϊπηοὰ ὈΥῪ ΟτϑΖ. 
Ης ἄοεβ ποῖ Ἴοηῃβί δε [ἢ6 τηρδηΐηρ οὗ ἴῃς 
Πδπ6 (“ ἀοἰρῃϊ Ὁ ΔΡΡ]ΟΔ0]6 ἴο 50 ἤδγπλ]655 
δηά ραϑϑῖνα ἃ ρβοίβοῃ, δηδ ργοίοσβ [6 Ὠ2Πὶ6 
Αῃπδ βίνθη ΕΥ̓ [(4]14 (Ὧηὰ Ψψιιϊραῖε) 45 Ὀείης 
ΠΟΑΤΟΓ ἴο [πε οτἱρίῃαὶ. Νευραυοῦ αἰ Ἐ6γ8 
ἴτοπι Ὠΐηι. 
6) (οπῆιβίοη 1 σεβρεςΐ ἴο (Ορορταρδῖςδὶ 

Δη βϑοζγδρῃίοδὶ 5168. 
(4) Το δἰσπίβρίδοε οὗ ΤΟΟΪ ((. 2; 866 ποῖθ) 

[88 ΔΙνγαυβ Ὀδθθὴ ἃ οὐχ ἴο οὐῖοβ. ΤΉσοα 
ὨοΙρμδουτίης Ἰοςδ 168 ἃγο αίνεη, δηὰ ναϑί 
ἸΠΡΘΠΟΙΥ 158 Ἔχογοϊϑοά ἴῃ ργουθηζίηρ οοηξιδίοῃ 
Βεοοιηϊης σοσϑα οοηξουμδοεὰ. ὍὙῃὲ Οτσεοκ 
ἴεχίβϑ Α δηὰὲ Β δηὰ [πε (δδϊ]ά. ς}}} [Ὡς ρἷδοθ 
Τῖσθα (ναγ. Τίρε, ΤΊθΟ5); ϑοῖὴα 1,δἴη (ῃοΐ 
νυ ]ς.) ἰοχίβ οδὶ} 1ἴὲ Οεῦυεῖ, ΒΙΒ6Ι (ογπιθὰ 
ἔγοπῃ ΟΌ-1Π6}). ΤῊ Ϊ8 ρίδεθ, [8 νδγ ΟῚ 
(Δ1|.ὡ4 ΤἬΪΒθε δπὰ Οοθυεὶ, τγὰ8 ἀεδηρά ἴο 6 
(4) εἰς δεξιῶν Κυδιώς τῇ Νεφθαλὶ ἐν τῇ Γαλι- 
λαίᾳ (Α)); οΥ Ὀδεϊζες (Β δά 6) Κυδίων τῆς 
Νεφθαλὶμ ἐν τῇ ἄνω Γαλιλαίᾳ. ΑΡΡτΟΧΙΠΙ4- 
ΟΠ 5 8.ΠΠ ΘΕ ἰης6}1}1 1016 ἴο (ἢ 58. ἀγὸ ἐοιιηὰ 
ἴῃ [86 1,Δτη, “ὁ Ἰῃ ἀοχίγα ρασίς (ἱἀϊ58ὶ οἰνἰδῖθ 
εχ Νορβίδ! πὶ αδ ἐδ δυροῦ ΟἿ] 1464, οΥΓ 
([14]14.) “ 'ῃ ἀοχίογα ρατίες Εἰ ἀϊ556 οἰν ϊδι]5 ΝῈρ- 
{Π4}1πΔ ἴῃ δι ροσιοσθι5 ΟΔ] 116. ὙὍΠῈ ΠΑΠῚ6 
ΚΑἀοβἢΝΑΡΙΏΔΙ1 οᾶπ 6 ΘΑ5}}}7 ἀϊδοονεγοὰ 
υηάογ [656 οὐτίουβ 5ρϑὶ ]ηρβ. (Ὁ) ἴακεβ. (μ6 
ἰἀεπεβοδίίοη ἃ δῖερ ἔισίμοῦ : ὑπερανὼ ᾿Ασὴρ 
(4), οσ ᾿Ασσὴρ (Β «πὰ Ο), ὀπίσω δυσμῶν τοῦ 
ἡλίου. ΤὙΠα πδᾶὴῆθ ᾿Ασὴρ, ἃ οοἸτυρίοη οὗ 
᾿Ασὼρ, ἰ8Β Ηαζον (ὙΠ), ἃ πᾶπΊ6, 88 Ἀδυπιοῦ 
ἢ[)48 ἱπρΘΠΙΟΟΒΙΥ σἤθννῃ, γαργοάυςοὰ ἴῃ [Πε τοδά- 
ἴῃρ οὗ ἴΠε 1,δἴη τεχίβ Νδᾶϑοη [-- Νδδβοσ Ξξξ 
ΑὨδᾶΞΟΥ -- ἀνὼ (ρατί οὗ ὑπερανὼ) ᾿Ασὼρ]: δηὰ 
[Π6 τειηδίπηρ νοσαάϑ ἀϊγεςῖ ἴῃ σοδθῦ σἜΏΘΓΆΪΥ 
ἴο [ἢ6 ψεϑί οἵ ΤΟΙ 8 Ὀἰτίρίδος (ςρ. ἴῃς 
[τἀ]4: “ῥοϑῖ νἱδτι φιᾶ ἀυςῖξ ἴῃ οοςἰἀθηΐεπλ ἢ). 
(Ο) Α 8ἴερ ἔυστίῃογ 18 σίνυθη, “ΓἢῸς ἰοχίβ Β δηὰ 
( (αὐβοηῖ ΠῸπι Α) ἢανε ἐξ ἀριστερῶν Φογώρ; 
86 [1214, “6Χ βιηἰβίγα ρατίε Ἀδρῃαίη :᾽) (ἢς 
ψυϊκαῖς, “1 5: ηἰξίγα ἢαθθη5 ϑερμοῖ." [ΟϑορΒι8 
και δ ἱ, χχ, 6) ΤηθῃΠοη8 ἃ Σέφ ἰπ 
ΡΟΣ 1166 ; δῃηὰ ιἴ ἰ58 (πδοιυρὰῖς (αὶ ὃς 

τιοδηΐ Σεφέθ -Ξ- ϑαΐῖεα, οὗ ΟΥβδοσ ἕδη. 
ϑάρθεῖ ΟΥ̓ δαΐδα γηϊρῃϊ θῈ τεηδεγεά ἴῃ Η εῦσχεν 
ΤΥ, δὶς δρδίη ταϊρς Ὀ6 4η δρυγονυϊαϊίοη οὗ 
ΠΒΣΌ. Τς [214 5εγῖίθε τεδά Ρεφ ἰπϑίεδὰ οὗ 
Σεῴ, δηὰ σεδοπεὰ [86 ἤδπῖθ ἘΘρῃδίη---ἃ πᾶτὴθ 

1Π1ὰν τῇ ἴΠς Ὠοπηεηοίδίυγε οὗ [πε ΗΟΙΥ [πὰ 
--ἰδουρ πο δι ἢ ρῥίδοθ νγὰ8 ἴο δ6 ἑουπὰ ἰη 
ΟΔ11|66. Βυῖΐ ποῦν οαπιὸ [Π6 πάλε Φογώρ! 
Οταϑ 5 Ἔχρ]δηδίοῃ ἰ8 ἱηρεηΐοιιβ. ϑαῖοαά ννᾶβ 
βἰτυδίεὦ οἡ ἃ }}}. [ξ τιΔῪ πᾶνε θδθη Κηοννη 
ὃγ 186 παι ΒΥ δὲ] οὐ Ἴ ΠΥ τ Σεφε- 
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ΘΥΠ4016 Σε [61] ἂννᾶῦ, δῃηὰ [Ἃπ6 στοπηδιηάογ, 
φεγὼρ, ν᾽85, αἴογ [6 ΔηδΙ ΟΡ Υ οὗ ἼἼ")Β, οἰδηρϑά 
ἰηΐο Φογώρ. 

ἼΠ656 ναγίουβ 5ἴερβ ἰοδὰ Ὁρ ἴο (6 οοη- 
οἸυκίοη ας Τοῦ 8. δἰγιμρίδοθ Δ δεΐνψθθη 
Καάδϑὴ οἡ ἴδε σγριξ δηὰ ϑαρμοῖ οἡ ἴπε ἰοῆ: 
ννεσίννασᾷ οὔ ἢ νγὰβ8 ΗδΖοσῦ. Οἰβοβδὶα βαἴ5ῆοβ 
186 γοαυ δῖα σοηα  Π]οη5 δοσοσάϊηρ ἴο Οτξί ; 
Ὀυϊ οἂὴ ΤὨΐδθο- Οοῦυεὶ 6 [ῃ6 584π|6 85 
Οἰβομαῖὶα " Ὑ68, 58 γ5 ΟΥδΒΪΖ: οἤδηρδ γ ἰπῖο θ, 
δηά Θισβη ΞΞ Γισβὴη ; ἴγαῆβροβα ἴπ Ἰεϊῖο 5 οὗ 
Οδθιιε] δηὰ γοὺ πᾶνα Ομδίδθ. Ῥυϊ τορεῖδμεῦ 
Οἰδῦε δηὰ Ομαῖδρ δῃὰ τηδκο ἃ ἤδῖηθ Οἱ βοϊα]δῦ. 
Τμδῖ ἰ5 ποῖ 50 ΥσῪ ἀἰβεγεοηῖ τοση Οἰδβο δῖ. 
Αἴ [86 54π|6ὸ πὴὸ Καάοϑιι νχὰ8 ἢοΐ οὐ [86 
τρις θυΐ οἡ (δε Ἰοῖ οὗ ΟἸβομαδῖα, διὰ ϑορμοῖ 
Ὡοΐῖ οὐ πο Ἰεῖ δυϊ οὐ [6 τίρῃϊ οὗὁὨ [6 5δγη6 
ΡῬίδοθβ. νΏεσα 50 πιυοῖ σδὴ θὲ αἰϊεγεά ἴῃ ἃ 
ΤΏΔΏΠΟΙ 584[ἰ5[ΔΟΙΟΥΎ ἴο ἱῃροπ γ, [818 αἰ ἔεν- 
Θης6 8 {ΠΠ|ὴρ; οὐ 1Ὁ ἴὲ 6 ρῥγοεξεσγσοά, (6 
τηϊδίδκε πῃ Ροϑβί[ἰοῃ τ,ΔΥ͂ Ὅς δάπκί(ε. [πη 
ΕἸΕΠΟΥ οα56 1ἴ ΟὨΪΥ͂ ρύουεβ παῖ [6 ντῖοῦβ 
ὝΟΓΕ Εἰἴεῦ ποῖ δ δοπὶα ἴῃ ἴΠ6 ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ 
[ΟΡΟΡΤΑΡΩΥ ΟΥ ἱπάϊβεγεοηΐ ἴο δοοῦγαςγ. Βυῖ 
νυ δῖ -- ἰ 5 45ἰθα ---υνᾶϑ8 (6 5ίδῖε οὗ τὴ6 
Οτθεὶς τοχίβ δὶς οουϊὰ Θχθϊοὶς οὐ ἰοηά 
{ποιηϑοῖνεβ ἴο δυςὶ νδγ]δί] οἢ8 ἡ δηὰ ννῆδί νγα8 
ἴῃς ττῖῖεσ οὗ Α δδουῖ [μαῖ δς σου οπχά ( 
6 Κηον 1() [86 (ορορτδρμῖοαδὶ μἱηξ δι ρρ] θά 
Ὁγ Βαῃά ΕΓ ᾿ 
Οὐ δηάς ἴῃ ἴοχὶ Α οἴδβεσγ σῃϑίδκοβ χέ 

Ἰοςδ} 165 ἀυδ ἴο τη δι γδηβ δ οη δηὰ χη ϑβίοη. 
(δ) 1. 5 (ϑεὲ ποῖβ). ᾿ ἘΠΕ τεδαϊηρ τῇ Βάαλ, 

ἢ δαμάλει 15 ἰῇ Β 80 Ὁ μόσχῳ .. . ἐν 
Δάν. μα ας (Βδιἄθε αὐά Ἰπὸ δεν αἱ 
ετοδῖεγ Ἰεηρ) τοδάϑ : “ἴο [6 οδἰνθβ.... δἵ 
Βεῖδ6ὶ δηὰ [ δη." Οἡ [δε βιρροβί(ίοηυ {δαὶ 
[06 ΤογῈ ΟΥ̓ ΙηΔ4] ἴοχί 18 ργοβοηϊοα ΌΥ (6 
Ομαϊάδο, [86 αἰϊογαίίοη τρδάθ ὉΥ Β εἶδ ς-- 
ἍΓΙΟΙ οοηδίϑί5. ἴῃ ἀγορρίηρ ΒεῖδΕ]---ἰβ νθηϊδὶ 
ΠΟΙ. νὰ (δὶ οὗ Α, ννΒ]οἢ ἢ45 οὐ εὰ 
δῃ δῃὰ οοστιρίοα Βεοῖμεὶ ἰηΐο Βδ4]. ΒΙ Ὁ Κοὶὶ] 
Ῥγοἔουβ ἴο σοπϑίοσ [μὲ Οὐεοῖ ἰοχί ἃ οοσσυ ρίοη 

οἔ ΠΡΟΣ οτ ΠΊΡΊΨΔ. 
ῳ ΧΙΟΣ (866 ποΐθ). Ὅῃὲ Οτδεὶς ἰοχὲ α 

δἀἀ5 καὶ ἦλθον εἰς Καισάρειαν, ἥ ἐστι ἀπέναντι 
τῆς Νινευΐ, ΤΪΒ8 ουγουβ τϊδία κα 15 ῬΡγο Δ ΌΪΥ 
ἄυς ἴο ἃ τη ϊσγοδαϊηρ οὗ ἃ ὨΔΠῚ6 ΤΟΣ ΟΟΙΤΟΟΙΪΥ 
τορσοάυοσδά 1η [Π6 1,4ἴ1π γβίοηβ, Ο ἤδγσδη οὐ 
Ομάσδ, δηά επηεηδεά Ὀγ Ἀδυοῖ ᾿ηῖο ΟΠ δὶδὰ 

-- Χαλάχ (Π3). ὙΠΜε Ομαϊάεε δπὰ Ηεῦ. 
τοχίβ αἷθϑὸ εἶνε 4 πᾶπιθ, Αἰκσῖβ. Τοχίβ Α δηὰ 
Β δἰοηθ ἤαῦθ πο πδηι6, 8δη ΔΡΡΑΣΘΙΕΥ͂ τηδάθ 
ὯΟ ξι635 δΐ ΔηΥ. 

(6) Νοῖ ΟὨΪΥ 85 τεραγάβ Ἰοςδ 68, Ὀυ 4130 
85 Γοραγὰβ οἴδμοσ πηαίζοσβ 15 ἴῃ6 ἴοχί Α δο- 
οουηΐοά ΥΕΙῪ ἀεδοϊοεηί. ΟὐΥδίΖ 1 8ιγδίο5 (ἢ}18 
ΕΥ̓͂ σοτηρατίηρς [8158 ἴεχί ποῖ ἌρῈ ἢ ἴδε 
οἴδοσ Οσοοῖὶκ τοχίβ, δυῖ ννΠ ΟἿΟΣ Ν᾽ ΘΓ Οἢ 5 ἰῇ 
[16 ΤΟ] ον ηρ Ῥάϑϑᾶροϑ: 1. 6-3, 11. 9, το (ὙΒΕτα 
[οχέ Α οπκῖί5, ἔοῦ 16 βακθ οὐὗἨ ὈΓγοΥΠΥ͂, 16 
ἀεῖ8:}5 διγηϊϑδῃοδὰ ὉγΥ Β δῃά (ες Ομ θα 
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{πὸ α].), ἀμὰ [6 ρογ!οὐ οὗ ΤΟΙ δβ Ὀ] ἀπ 655, 
ὉΓ ΥΘΔΓΒ, 85 ὙΜ6}} 25 [86 {{π|6, ἴν)7ῦ2ὸο, γοδῖβ, 

ἀυτίηρ ψΒΙοὰ ΑΟδΔοδαγυβ βιιρρογίθα ἢ1πῈ), 
Ἰϊ. τ4 (ἰᾷ τὰ6 δοοοιηΐ οὗ Τοῦ 5 αυᾶττοῖ 
νὰ ἢ158 τ, Α 15 τπιυςὶ φΟρτονίαίθα), νἱ. 
(2α..᾿»»). Ν 

ΤὮε ςοποϊυδίοη ννϊοῦ νν1}}, 1 τῆϊηϊς, Ὀ6 
ἄγαν ἔγοπι [ἢ 656 Δ]]Ἔρθὰ ὑγοοῖβ ἰῃ ἔδνουγ οὗ 
ἃ ϑεπλεῖς οὐ ρίη4] γν}}} 6 (παῖ, του ΠΟΥ 
86 ὈΟΥ̓͂ ὨὯΟ [68118 οὗ 6411] ναϊὰς, δηἀ βοῖηβ 
ἴτοτὴ ἴΠεῖγ Τςοη͵δοίυγαὶ ομαγαοίοσ οὗἩ Ὧο νδαὶις 
δῖ 411, γεῖ ἘΠΟΥ Ῥγεϑοηῖ--- ΒΒ γα οὗὨ ΓᾺΔ] νδὶὺδ 
- [ΑἸΤΙΥ βίγοηρ (56. 

ΤῊΘ [Ὁ] ονίης Ρεάϊρτεθ ὄχργεϑϑοβ ΟΥδίΖ8 
ΠΟΠΟΙυ 5] ΟΠ :--- 

ϑουλς οτἱρίηδ), 

" | 
ἘΈΕΕΡΙ σσεεϊς. γυϊραῖδ. 

Οξεεῖς εχ Α ἃ Β. Ἠεῦτεν. 

ἍΝ δὶ ἰ5 ἴο ὃ6 Ξαἱὰ ου ἴδε οἴδοῦ εἰάδὺ 

11. ΤΗΕ ΟΕΒΙΟΙΝΑΙ, ΑΚ ΑΟΘΕ ΑΒ 
ΟΒΕΕΚ. 

Τῆς Οτεοκ Μεγβίοη, τ οὶ ἔπγηΐϑῃθς ἴο 
Οτὰϊζ δπᾶὰ Ἐσϑεηῖῃδὶ ργοοΐβ οὗ ἰγδηβιδίίοη 
ΠοπΊ 8 δες ΟΥ̓ ΡΊΠΔ4], ἔχη 565 ἴο Νδϊ Κα 
Ρτοοῖβ οὗ 8η Ἐχδοῖ ορροβίία οπαγασῖοσ. [1 
σοηϊδίη5 φυδηγηδίϊς8] σοηϑίγυσοηβ ΒΟ ἢ ἴο 
πἰπὶ ἀγὸ ποῖ Ηθῦγαις, δηὰ βοπίθηςοβ Ὡς ἢ 
ἜΧθῖθς ἃ ἔτεοάοηι οὐ μβαπά]ϊηρ σου αἰϊδθηςξ 
ἔγοαι ἴῃς τιουϊὰ ρῥγοβϑουθοὰ ἣν τῆς 1ΧΧ. 
ΕῸΣ δχδιηρῖίθ, (ἢ ἀϊςίοη οὗ ἴῃς ἐο]]ονίην 
δοηΐξηςεαβ ἢ6 οαῃηοΐ σοηβίάεγ Η εὐγαὶς (Ρ. 61): 
Ϊ, 6, ἐπορευόμην . . . τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς 
δεκάτας τῶν γεννημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας 
ἔχων κιτὰλ. (οΡ. [δε ΧΧ, οὗ Ῥουῖ, χυῆϊ. 4); 
1:1. 8, καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνομάσθης ; ἵν. 6, 
εὐοδίαι ἔσονται ἐν τοῖς ἔργοις σου; Υἱὶ. 7, 
τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου νἷός ; χὶϊ. 7, 
μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι, τὰ δὲ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως ; δῃηὰ ἴῃ ΡΪΔΥ͂ 
ὉΡΟη ἴπ6 ννογὰβ ἀπεστάλη Ῥαφαὴλ ἰάσασθαι 
ΕΧ 158 ἴο Πἰπὶ ὯῸ0 Ῥζοοῦ οὗ ἃ Ηοῦτονν ἰοχί, 
Ὀυζ 5 ΠΊΡῚΥ δυο ἃ Κηονίοάρε οὗ Ηεῦτενν 848 
(86 νυτιζοῦ τ ἢϊ ΡΥΓΘΒΊρροΟΒο ἴῃ Ηἷ8 τοδάο β, 

ΟΥ̓ 186 Οτδεεῖκ ἰοχίϑ, (μα Κπονγῃ 85 Α ἴ5, ἰῃ 
ΝοΙάοΚοβ ορϊηίοη, ἔπ6 πραγοϑῖ δρργοδςοὰ ἴο 
[86 οτἱρίηδὶ ἰεχῖ ; δηὰ ΠΌσΩ ἴΐ, 85 ἃ θᾶ56, ἢθ 
ςοηδίγυς5 ἃ ἰ40]6. (866 ποχῖ οοϊυηη. ΤΏοβα 
Μεγβίοηβ τρασκοὰ ΜΠ ἃ δίδσ Βα Ἴοῃβίθγβ 
ἘΔΩΒΙ ΔΈ ΟὨ5.) 
ΟΝ Βαῖ σε ἴπε δύξυπιθηΐβ ὈΥ Ψ ὮΝ ῥσεῖεσο 

6 Πο6 [ὉΓΣ Α 15 βξυρροτγίεα 
(α) Τβε δΒυρσῖυδίίοηβ 'π 16 εχὶ οὐ ἃ 

(δυρροτίεα ἴῃ 115 ἤγβὲ μα] ὈΥ ἃ υεσγ [Ἰτογαὶ 
στὰς ψεγβίοη οὗ δϑουΐῖ [ἢ γίἢι: σεηΐζυγγ) ἂτὰ 
ΤΟ ἔσαν τἢδπ ἰῃ ἰπ6 τοχὶ οὗ Β. ΤὨῖ5 
δι ὉΠ ἀοα5. ποῖ, ἰξ 15 δά πιο, ργονα δηγ- 
τἈϊηρ ἴο [πε ἀεέταοζίοη οὗἉ ἴῃς 1685 5δίδοϊε ὅστοὶρ 
(Β δηὰ [8 οορπιαῖθθ). [1 ΠΊΔῪ μαναὰ θθθῃ ἀϊ6 

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ἴο ἴδε ἔδςξ (μαΐῖ [δὲ ἰαχξ Α νψὰ58 δἀορίεά ὉΥ 
Ἐπιδουίι5,1 δηὰ τῃδΐ 8 Ῥαίγοπαρο βεουγοὰ ἔοσ 
1 Ρεστηδηθηΐ δοοθρίδῃςο, νυϊπουΐ ἰ5 θείην οἵ 
Ὠδοσβϑιίν ἴπ6 δεκί. 
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φῶ Οη ἰπίογηδὶ στουηάβ, ονγονοσ, ΕσΊ Ζϑοῦθ 
δηά Νύϊάθκα υηἱΐο 'ῃ σοποϊυάίηρς παῖ Β ἰ5 ἃ 
ΤΟΥΒΙΟΏ ΟΥ επιοηδαίίοη οὗ Α. ὙὍὙμὲ Ὀγεν 
δηὰ ἀρὺγυρίηεββ οὗ Α ἃγὰ δάιηι θὰ ; δυῖΐ (ἢ15 ἴῃ 
[86 σουγϑο οὗ {{π|6 ἰεὰ ἴο οχρδαηϑίνθῃθββ δ (ἢ 6 
ῃδηάβ οὗ οἴμετβ. ΤῊδ ῥγόοεββ νγὰβ ἐο]ον θὰ 
ΌΥῪ [Ὠς ἱπονιδῦ]α τοβυϊῖ; το ἢ ννὯ5 παρσγουθα, 
Ὀυΐ πλοῦ 4150 νγ8 ἰοϑὲ. ΤᾺ ]5 ἔεαϊυγε ν1}} Ὀ6 
966} ὈΥ Ἔχδηγίηίηρ ἴμ656 (εχίβ 'ῃ 5. ἢ ΡᾶΞ5Αρ68 
8.8 ---ἰϊ, 6 ((Ὡε ᾳυοίδείοη ἔγοπι ΑΥΔΟΒ ΥἹ11. 1οὸ 18 
ὉΥ Β ἴλίκδεῃ Ἰϊζεγα !ν ἔτοπι ἴδε ΠΧΧ.; ἴῃ Α ἴἴ 
ῖ8 ἔγεεῖὶυ τοηάογοὰ, ὙΠὲ Ἰδίζες ὑγοςθββ 5 
ΤΔΟΣΤΕ ΟΥρίηδὶ τπΔῃ [6 ἔογπιεσ); ν. ἵ, 2 (Β 
οχρδηάβ Α): νυ. 3- (Β ἱπιρονεβ ὕροῦ 4); 
Υἱ1. ο χε. 
(ὦ Τε [οχὶ οὗ Α ἱδ ἔγεαυ θη δἱ ἔδυϊὶ ἴῃ 

Ιαλίίοῦβ ρϑοργαρῆϊο!. Ἀδρεβ δηὰ Βοδαΐδηδ 
ὍΓῈ ρῥἰδοθά ἴοο Οἰοβοὶῦ ἴο δας οἴου (Υἱ. 9, 
ΙΧ, 6),---Ὧῃ ΟΥΤῸΣ οἢ Β δνοϊἀδαὰ ἰῃ {6 ἤἢγϑϊ 
Ραβϑᾶρε ὈΥ τεδάϊην Εοθαΐδης ἴῃ Υἱ. 5; ψ 8116 

1 ϑες ΝΥ ίοοίι, “Τῇ6 ΒΙ0]6 ἰὼ [86 Οδυτοῦ;,᾽ 
Ῥ. 155 ἄο. 
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15 ἱπξοττηδλίίοη (νυ. 6) ἴπδὲ πε ἔτνο ἴοννπβ ψΈγα 
ΟὨΪ ἴνο ἀδγϑ᾽ ἸΟΌΓΠΕΥ͂ ἔτοτη δδοῖ οἴδπετ, δηὰ 
[δὲ δροβ νγὰϑ ἴῃ 186 πιοιιηίδίη58 δηὰ Εοδαϊδηθ 
ἴη ἴῃ6 ρῥἰδίη ([ῃ6 γογῪ ορροϑβίῖθ εΐης ἴῃς ἕο), 
Ἰηαϊοδῖοα ἃ Ἰαῖοῦ δηὰ οοσγεοϊίηρ βδηἃ. ΟἿΟΣ 
δεορταρδίοδὶ βἰδίοπηθηῖβ οὗ Β (ἷ. 2, χὶ. τ) ἃγ6 
Ὁ ΔΟΘΔ0]6 ἴο [6 ϑᾶτηθ νυν ]ϑἢ ἴο τῆλε οἰθαῦ οὐ 
οσοτοοῖ (οἵ 4ἴνγαγϑβ βιισοοβ5}}}γ7) ννμαΐ ννᾶβ 
ἰηαἰκιίηςξ ΟΥ̓ τηϊδίδιθη ἴῃ Α. 
εν εοπέγα, ΟΥ̓. 5 τγῇο ἀϊδρυΐο [ἢ 6 οΥ ΠΑ} ΠΥ 

ΟΥ̓ΡΓΟΣΙΥ Οὗ Α ἀο ποῖ (δ ηΥ͂ 118 ὈγΕνΥ, δυΐῖ 
{ΠΕ Βηά 1η ἴἴ [ἢ οοσγτεσίοῃ οὗ [Π6 ὈΧΟΪΙΧΗΥ͂ οὗ 
8ῃ οἷάεν Οτϑεὶς [γδηϑίδοη. Α.511υδιγδϊίοηβ οὗ 
115 ἰδ ΠΟΥ͂ δι ςἢ ράβϑᾶραεβ 85 ἷ. 14) ν. 3 ([ἢς 
αἰγουτηδίδηςεβ σοηπεοίϊοα τ] [Π6 ΙσίΟΥΥ οὗ 
ἴῃ θοπὰ οΥ Ὀ46)), 111. 7 (ἴα Ὀϊαπιίης οὗ ϑαγδὴ 
ΌὈΥ ΠΕΡ τηδι ἄθη5), Υἱῖ. 9-τῖ ((86 ἀεῖδι}5 οὗ 
116 ΡγΘρΑγδ ΟΏ8 ἴοσ [86 Ὀυγίαὶ οὗὐἨ ΤΟὈΪΔ45), 

ΓΑ ἴῃ ἃ ςοπάεηβοα ἔοστῃ ννῆδθη ςοπλ- 
Ῥαγεά στ Β δηὰ (ϑβοπιείπ68) Ὁ. ΤΠ ἐχδςΐ 
Τοϊαϊοη5 οὗ Α ἴο Β {ΠΥ Ἄοουῃὶ ἰξ ἀϊβῆςυ]ξ ἴο 
ἀεῆηεο. 
ΤΠ ἀγρυπιοηΐξ [Πα ἴπΠ6 σοηδίτυςοῃ οὗὨ ἴῃ 6 

ϑεηΐθηοθβ οὗ (6 Οτεεῖς Ν ε βίου ἰβ ἔγο Ὁ 6 ΠΕ 
Ὠοη-Ηδοῦγαϊς 15 4150 δάπγτοά, απ ἃ σοησγδὶ 
τοηαἀθηςονΥ ἴο Οτεςὶζα ἔπ6 κίγὶς 18 σεςορῃηϊβοά, 
Ὀυΐ [δ6 ἀδάιοί(ίοη ἀγάννῃ 15 ποῖ (Πδὲ οὗ Νἧ]- 
ἄεκε. Ὑδεβθε Τμαγαοίεγϑιίο ἀο ποῖ, 1ἴ 18 
δηττηεά, αῇοοῖϊ (πε ηυοοίίοη οὗἁὨ [Γδῃϑδίίοῃ 
ΟΣ Ποη-ἘΥΔΠΒἸΔοη. 

18 βοαιο Ειηὰ οὔ σοποϊυδίοη 88 πον ἴο δα 
ἄγαν ΠΕΓΘ οΥτῖςβ δηὰ σουηβοῖὶβ 216 30 
ἀϊν!ἀοά, τηυξβὲ ἰξ ποῖ γσαΐῃμον θ6 οἣδ Ὀδϑθᾶ ὑροη 
ἴῃς Ὀαίδηςε οὗὨ ργοῦδθ! 165} ΝΟ οἰκοβ ὑγο- 
ζεγοΏς 6 ἴογ ἃ Οσεεκ ογ ρίηδὶ 15 σομησοϊοα ἢ 
ἢ15 νἱονν [δὲ (Π6 ννοσκ 15 ΑἸοχδηάσγίδη : ἴῃ (ἢ 5 
νίενν ἢ6 βἰδηἋ58 δίοῃθ. Οὐδὲ δϑϑογίίοη οὗ ἃ 
δος οτἰ ρῖπαὶ ἰ8 απο νὮ (Π6 ορίηίοη [Π δὲ 
[86 ννοσὶκ 185 Ραίθϑι ἴδῃ : δηὰ σὰ (815 [6 
ΤὨΔΙΟΥΙΥ οὗἨ οὐ. 5 ἄστεα. 

ΑΡοςΟΥΥΡὮΔ] ἰϊξογαΐυγε οὗ [86 οπαγδςσίου 
δεοίοτα υ5 πιρῃϊ πᾶνα οης οι οὗἉ [ἢγθοΘ ροϑϑιθὶθ 
ὈΙΠρίδοοβ, δηὰ ψνοι]Ἱὰ σοῆθος τ6 ἰδησυᾶσο 
δηὰ (δουρὰϊ οὗ 115 οπλθ. [Εἰ ννὰβ8 σοτηροβοά 
ἴῃ Ῥαϊοβίιηθ, ἰἃ ψουϊά Ὀ6 οοπιροβοά ἰῇ ἃ 
Ἡδεῦταὶς τς δηὰ ἀιϊςίζίοη, Ὠοννενοῦ σοοίθ 
(8δῖ πιρῃςϊ δ6 ἴτοτα 16 ρυζοῦ ἰδηρυδρο οὗ [86 
σϑηοηϊοδὶ Βοοκβ. ΤὨϊ8 ννὰ9 [06 οδ86 ἢ 
Τυάϊ, ϑυβδηηδ, Εἰςο] εἰ αϑίςυβ, απὰ {μ6 18ἴ οὗ 
ΜασἼοςοδῦεοβ. [ἢ 1 νγὰβ σοπιροβεά ἴῃ οὔθ οὗ 
ἴπο56 σοηΐγο8, συ ἢ 45 ΑἸἰοχδηάσία, Απεοςῆ, ΟΣ 
Αςοο, εγα [εν σοηρτοραίοα νῆο μδὰ ]οβῖ 
(86 Κπον]οάρο οὗ Ηδεοῦτενν δηα υϑεὰ Οτεροκ 
ἴον {πεῖν σοχηηλογοίδὶ δηὰ οἴβμοσ ἰγδηβδοῖοῃβ, 
(ἤδη 16 ννοῦτῖς ννουϊὰ Ὀ6 νυίοη εἰἴμον ἴῃ 
Οτεοῖκς οὐ τδῖ Ηε]Ἰθηϊδιὶς ἀϊςίοη ρῬεττηοαῖεά 
ὈΥ ΒΙὈ] 1 αὶ ςσοϊουτγίηρ Ὑ Ὡς νγᾶ5. ΟΌΓΣΓΘΏΙΥ 
υϑο4, ΤῊΪ5 δοςουηῖδ ον (ἢ Βοοκ οὗ ΝΥ Ιβϑάοχω, 
21η4, τ1τὰ, δηὰ 4 οὗ Μαοςαῦοεβ ἄς. 1,451}, 1 
1 ννᾶ5 οοτηροϑβεά ἴῃ Μεβοροίδπϊα, ἰὴ Νδηδγάθα 
ΟΓ ΝΙ51015, ΘΓ ὨυΠΊΟΓΟΙ5 [ἐνν8 ννεσε ἴο ὃ6 
ἴουηά, ᾿ἃ ψουϊὰ Ὀ6 νυτῖ6η ἴῃ (Πα]άθα οὗ 
Αγδτηδίς, ἴῃς ἰδηρυᾶρα ἴμεγο ἴῃ υ56..Ὀ Τὸ 
ὙΈΙΟΣ ἢονν οὗ ἴΠ 656 ΡΙδοοβ ἀ068 [6 δοοσυπγυ αίοά 
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ενϊάδησε ροϊπξὶ ΤὮΘ ἰδϑῖ ΣΊΔΥ͂ Ὀ6 Ἔχοϊπἀοὰ, 
δῃᾷ {πῸ ρσοῦδ}} 165 ροϊηϊ ἴο [6 ἤἢγϑβί. 

ΎΠΕΓΟ σοηδίηβ, Βουνουοσ, οὔθ Πυσβίϊοη, 
Το Βοοῖὶς [48 σοπα ἄονγῃ ἴο ὺβ8 δοίἢ ἰη 
Ηδεῦτον δηὰ ΟΠ δ άθε: ψὨ1ΟΝ νγᾶ8 ἴπ6 ἰδησυδρα 
οὔ της οτἱρίπδὶ Κ 

111. ῬΒΕΙΟΒΙΤῪ ΟΕ ΟΗΑΙΡΕΕ ΟΒ ΗΕΒΒΕΤΥ͂. 

ΤΗο Βοαϊεοίδη δαὶ άθα (Νευθαιογ) δὰ [86 
(οηοίδηςηοροϊίδη Ηοῦγενν (Μῦηβίου) δγὸ 
οἸοϑοῖυ ςοππηροϊεά ἴῃ αἰςίοη δηὰ ἴῃ βοηυθησο 
οὗ ἐὐφηΐβ. ΤΏ δἰπρυϊαγ ἀδίδι! οοηποςοϊοα ὙΠ 
[Π6 ἐχρυϊβίοη οὗἨ ᾿Αϑβιηηγοάεσιιβ (5εε νἱ. 17, Ὠοΐθ), 
16 Ὡδηγδ “ Κίηρ οὗ ἴμ6 ἀδιηοηβ᾽᾽ ρβίνθη ἴο [δὲ 
5ρ᾿Γ [-ρουσοσ, ἴθ 6 5ο]εςίίοη οὗ 4 ““ Ὀδν " Ἰηϑίοδλὰ 
οὗ ἃ “" δομὰ ἢ 458 [πε ϑἰρῃ οὗ [πΠ6 σοηίταςῖ Ὀ6- 
ἔψεθη ΤΟΙ δά Βδριεὶ (ν. 3), [6 ογηβϑϑίοῃ 
οὗ [πὸ ἄορ, ἴῃ6 ἰηϊοεγεβίίηρ Ὄχρδηβίοῃ ἴῃ ἶν. 
13-5, δηἃ τῆς ο͵56 σΟΠΊΠΟΩ ἴο [ἢ 686 
Μεγβίοηβ, αἰϑεϊησυϊδη (Βοτὰ ἔγοτη ἴῃ6 οἴποΥ5 
Δηά υπηϊῖ6 ἴῃ 6πὶ ἴο ΘΔ0ἢ οἴδεν νι ουΐ ργεϊυάϊοθ 
ἴο ἴδια ροϊηΐβ οὗἉ αἰ! ογθηοθ, 

ῖ, νεῖ ᾶτὸ {πε56 τεχίβ ἢ ϑοόῆιδ ἀεἰδι|}5 πᾶν 
Ὀδθη φίνθῃ δἰγοδαῦ (5εε [ηἰγοάἀυςτίοη, ὃ 11.) ; 
186 βρεοίδὶ 4υσϑί 8 511}} σεαυϊγίηρ Δηβυγ ΓΒ 
6 αυσδοηβ Τοπηρδοίοα νὰ ἴμ6 ΟΠΒαϊάθο. 
(α) ἔτοπι νβδῖ 8 [18 Ομδιάεε ἀετγίνοὰ Ὶ 
(δ) Νναϑ5 ἴἴ [δε τεχὶ υϑεὰ ὃγ 81. [εγοπιθὶ 

(4) ΟτὰζΖ (Ρ. 387) ἀοεβ ποῖ Ἴοοηῃβίάογ ἴδ6 
Βοάϊείδη (Βαϊ άδθα δὴ οτὶ βίηδὶ ἰοχὲ αἱ 41}, θαῖ δὴ 
ΔΟγονϊαϊθα σοηοσίηρ οὗ ἃ τΓδηβίδοη ἔγοζη ἃ 
Οτρεὶς οὗ 1,δη ἴοχῖ ; δηὰ Νοϊἄθκε ϑἰῃρ θβ 
ουῦ ἴμε Οτεεκ ἰεχὲ Β 88 {πε- (οχὲ ετηρὶογεά. 
Οτ δάάιςεβ ἴῃ Ῥγοοῦ [ἢ ξο] νης ροϊπῖβ. 
ΤὮδ ῬΓΟΡΕΙ Ὠδηα δρεβ Ἀρρεδῖβ ἰῇ ΖΌΓΙΏΒ 
ὉΔῚ οὐ δολλδ οὐ ἢ, ΤῊ] 15 4 σεργοάυς- 
ἴοη οὗ ἴῃς Οτεεῖς δοουδαῖῦνο (ποῖ ἀδίϊνα, 
ΒΙοΚ61}). Ηδὰ ἃ ϑουγς Ν᾿ γί ου δοΐοσο 
[86 νειοῦ, δΒ6 ψου]ὰ μανὸ ἐουπαᾶ [Π6 ἔοττηβ 
Δ οὐ δξ ΟΥ ΡΕΓΠΑρ5 Ὁ (ςΡ. ἴῃς Ἀδρδδ οὗ (6 
Αγεβῖδ δηὰ ἴπ6 Ῥεῆ]εν: ἴοσῃῃ δρᾶ). ΤῇἊ 
Οτεοῖκ ἤδιηθ ΤΊρΤ]8 15 Ἔχργοϑϑοὰ ἴῃ [86 ἴοσῃι 

ΠΣ (σἱ, 1), Βογοδβ ΓΟΣῚ οΥ ΓΡΡῚ (ὰ τὰς 

Ο. Τ. ὑπ : ΤΡ. δη. Χ. 4) νγᾶβ8 ἴῆς. ποῃιθη- 
οἰαΐυτε ουστοηΐ 1η [η6 Νοτγίβογῃ ϑογλς ἰδη 3. 
᾿Εκβατάνοις 15 Τορτοάδιοοα ἰῃ ὈΓ3ὲδ: δηάὰ 
Οτοεκ ψοσγβ ν1}} Ὀ6 τε γ ἀϊδοεγηθά ἴῃ 
ἐξ νυ λοδὲ (ΠΡ. ἀγγαρεύω), ΝΥ (ἄριστον), 
δ Ὁ (σημεῖον), δὲ) 1) (ἀνδρὼν 45 ἀϊϑ[ϊη- 
ξυϊϑῃφά ἤτοπὶ γυναικών), ΠῚ (μαρσύπιον).} 

ΎΒο86 ὑγοοῖβ ἅγε ποῖ ὈΠΙ ΘΒ ΠΥ δοςορίεά. 
ΒΥ δηἰοιραίοη Νευῦθδυοσ τεὐεοῖβ δοπια οὗ 
186 (Ρ. χὶ) ννδοῃ ἢε δβῆγιηβ ἰδὲ ἴΠ6 ἔοστηβ 
οὗ Ἀαρδὶβ οσ Κδρδϑ, Εἰδαΐῖδηθβ ογ Εραϊδηδβ, 
δηὰ ΤΙρτίη σου ]ὰ ΘΟΆΓΟΕΙΥ οσσὺγ ἴῃ [ἢ τοχῖ 
1Ὲ ἰτδληβιδίεὰ ἔοι τὲ Οτεοκ οὐ 1,δίίη. 

Δ ΜυΟΣ αβϑἰϑίδηοο ἰῃ Ἔχδζηϊηΐηρ (ἢ6 ἔοιτη5 δηά 
τερτοάδυοςτουϑ οὗ Ποη- ϑες ψοχάβ ἴῃ [8656 δῃὰ 
Βμ Αγ ἰοχῖβ Ψ01}1 Ὀ6 Τουηά ἴῃ ΘΟ ἃ. Θίερέτ ς᾽ 
ΕἸ ΔΒΥθυο ἢ ἃ. πειι- ο τ ἰβομβθὴ ΘΡρυϑοῆε :᾽ 566 
ἐϑρθοίδιγ ὃ 67. 
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Ευπδοῦ, δοσογάϊης ἴο Νουῦθδυοτν, [πο Βοά]οίδη 
Ομαϊάδθα [458 βεηΐθησεβ ννῃϊοἢ γα ἴο ὃ6 ἑουπὰ 
ΒΟΙΠΘΓ 68 ἴῃ ΟἿΘ ΟΥ ΟἴΠΟΙ οὗ ἴῃ6 ΟΥτροὶς οὐ 
1 ἰεχίβ: δῃηὰ οἴμογβ ἂἃγσὲ ρεϑουϊίσ (ο ἱΐ 
οΥ ἴ[ε Ηεῦτον ἰγδηβίδίίοη. ΒιΌ ΚΟ} (Ρ. 218) 
δάπι!ῖς (Π6 Δρργοχτηδίίοη οὗ [μ6 Βοαϊείδη 
τοχί ἴο Β (ςΡ. δ.9. ἰχ, 6), θυ οχρίδίηβ ἴὲ Ὁ 
[ες οριπίοη [πὶ [Π6 ΤΟΥ͂Θ ΠΟ τοῖς 
αἰμηοαὰ αἱ ἃ ἴὭοσο δοουγαῖθ ἀρτοοπιοηΐς νὴ 
ἃ ΗἩεῦτον οτἱρίπδὶ τη ἀϊὰ ἴΠ6 ντῖογβ Οὗ αὶ 
δῃὰ (. ἴῃ ορροϑβιίοη ἴο [μεῖὶγ δηϊδροηϊβίβ, 
1686 οΥς5 δἰἰοσζε ἴῃς ἰάϊοπι οὗ ἴδ (ῃλ᾽ θα 
ἰοχί ἴο Ὀ6 οὗ δυςἢ ἃ σμδγδοῖοσ 85 [0 σοηαογ 
ἱπιροϑϑίθὶα {μ6 δάἀπιἰϑϑίοη [πδὲ 1ἴ ἰ58 ἃ [γδηϑὶδ- 
(ἰοῦ ἔγοπι 84 Ὠοη-ϑοπς τοχί : δηὰ Βίςκοῖὶ 
δάάιυος5 ἔδυ οὗ ἰγδηβιίδιίΐοη 845 ὑσγοοίβ (ῃδΐ 
[Π6 οτἱχίηδὶ Ὀείοσε τἴδ6 στοῦ οὗ {παΐ ἴοχί 
νν88 ἃ ϑϑυηϊς δηά ηοΐ 4 σοὶ Νοσγβίοη. 
Βαϊ οδηὴ ὃ6 βδϊὰ 88 σεραγὰβ [ἢ ροβϑβί ὉΠ 

ΟΥ ἱπῃροβϑὶ ὉΠ Υγ. οὗ [ἢς ΟΠδ] δε θείης ἃ ἰγδη8- 
Ἰλίίοῃ "45 Ὀδεη δά ἀιυοεά ἴῃ (μ6 [ηἰγτοάἀεςοίίοη, 
δ11. Τὸ ἔδυ} 5 οὗ [γδηβδίο σχοιηδίη ἴο Ὀ6 6χ- 
διηϊηθά. ΒΙ.ΚΟΙΪ δάυςεβ Υἱ. 15, Π Ὁ ἽΟΡΝ 

ἜΓΔΡΥ) ΤΠ, 88 ἄυς ἴο ἃ τηϊϑγοδαϊης οἱ (Π6 

Ἰλϑὲ ννοσά. Ηε πουϊὰ βυδεεϊζυϊο ον ἰε Π))30. 
11 οᾶπ, Βονγονοσ, Ὀ6 δἤδννη ποῖ ΟἠἹγ ἴμαΐ (86 
αἰϊοσγδαίίοη 18 υπηδοθϑϑασυ---ἰἰ6 δοῖ οηὐοϊποά 
θείης ποῖ ψίουϊ ραγα οὶ (866 Εχουγϑιϑ []., 
Ῥ. 182) --᾿δὰῖ τὴ6 ϑβυρροβιοη οὗὨ δἴσοσ ἰ5 
τοπάεγοα ᾿πηροβϑίῦϊ]ς ΕΥ ἴΠε Ηεῦτον οὗ (ἢς 
ΠΟΥ βροῃάϊης ες (Ὑ}. 2). 

Αρδῖη, [86 τηϊεγοϑζίίηρ τοδαΐϊηρ ἰῇ νἱ. 2, 

ΟῚ ὑοτῦ Ὁ9ΝῚ (ορ. ἴα Ηδδ., τθετο 
ὈΓΡ ἰ5 οπιϊοά ΌΥ Μυμϑίετ), 18 τδουγῆϊ ὉΥ͂ 

ΒίοΚΟΙ ἴο σεβϑὲ τροὴ ἃ ἴοχί Ὁ.) ὩπῸΣ 382 

27, ἴτοιῃ Ὡς ἢ Ὁ) μας ΦΠΘη ουΐ, δηὰ [86 
ορεπίης Μνογαϑ δἰζεγθα Οὐ σηϊϑσγοδὰ, Βυΐ (ῃς 
Αἰϊογαοη 15 ἴδ ἴοο σοπ͵οθοΐιγαὶ, δὰ ΠΩ, ἴῃ 
[86 5θηϑ8ε ἀδϑιγθά, 18 ὑ50}}}7 αϑϑοοίαϊεα νὴ ἢ ἃ 
πορδίϊνα ρδγίο]ο, 

[1 48 Δἰγεδαῦ Ὀθθὴ ποίϊορὰ (παῖ ἰπ (ἢς 
παᾶσγαίϊνε οὐ (6 ἰγδηβδοίίοῃβ δεΐνγθοη ΤΟΙ 
δηὰ Οαρδοὶῖ (6 Μογϑίοης αἰ Εἔπὲγ 85 ἴο ἴδ6 
Ἑμαγδοῖεσ οὔ [πε ρἰεάρε δεΐνγθεη πεπι. ΨΨΏΘη 
ΤοδΙς βεπά8 Τοῦι48 το Οδδθδεὶ, ἢς ρῖνοϑ Βἰπι-- 
δοςοσαάϊηρ ἴο ἴῃς Οτοοκ ἀπά 1,δἰΐη Νογϑίοηϑ--- 
ἃ βαῃάν  ης (ν. 3, χ. 5); δοοογάϊης ἴο ἴδ 
Οβαίάοε δηὰ Ηεῦτεν τοχίβ, ἃ θὰ. ΨνΒοῆςς 
ὍΓΟΒ6 [18 αἰδετεποο [1 85 Ὀδθῆ ςο- 
ἡδοῖυγοά [Π4ϊ ἴῃς οτὶ ρίηδὶ ἴοχί. μβδὰ ἃ σοδάϊηρς 
ὉΠ, πο} τπηρδηΐ “τί ἰηρ " (158. υἱ}}. 1᾿) 
83 Ὑ6]] 85 “" δδς " (2 ΚΙηρϑ ν. 3), Οὐ ἃ σγοδαϊηρσ 
δὲ, “τ ηρ," ψΠΙΟἢ ννᾶ5 πιἰσίδκοη ἔοσ 
δ ΡΟΝ Ἵ οὐ ῬῬΟἽ, “4 88ςΚ.᾽ ΝοΙΙΒοΥῦ σοηϊοοίιΓο 
ΟΔῃ Ρᾶ388.( ΤΏ ᾿ηἴγοαιεηξ ποσὰ ὉὉἽΠ ἰ5 ἴῃ 
Ιϑαϊδῆὴ Δρρ] θὰ ἴο ϑοπηδιηΐηνς νοῦ ἀϊβεγοης 
ἔτοπι ννβδῖ ἰ8 ἱπίεηἀεὰ ὈΥ χειρόγραφον, ἀπά 
δ ΟἽ ψνου]ά ποῖ σου ἴῃ δὴ δηοίθης Η ὗτενν 
ὍοτΚ. 

Τῆε ἰη θη. Υ ἴῃ οςοπ]εςίατε Ἡ ον 5. δί 
ὙΟΥΪ ἤογα ἰβ8 [δῖ]. ΒΥ [18 οχίγαναρδαηοθ ἴΐ 
(ἐηἀς ἴο ἴμγονν αἰβογεαϊξ ροὴ Ῥγοοῦ ὑυμ ἢ 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

8 ποτα 50] 1 ἀ. ὍἼς πηιϑίακοβ ἴῃ ἰγδηϑ δίῃ 
μαὰ Ὀοῖζεῦ 6 οπιτοὰ ΠῸπὶ ἴδε (40]6 οἵ 
ενἰάθηςο. Τῆς ἀεγίνατίοη οἵ ἴῃς Βοάϊείδη 
Ομαϊάθο ἔγουι ἃ ϑοιης ἰοχί γεσίβ ὕροη ΗΥΤΏΘΓ 
στουηάβ δἰγοδαυ βρεοϊβοά (Ρ. τός ἄς.), δηὰ 
ἴο ἴῃο586 Οὔβ ποτα ΠΊΔΥ Ὀ6 δἀἀεά. [ἢ [ἴ δὰ 
θδοη ἀοηνοα ἔγοπι ἃ Οὐτοοκ τοχί, τἴ δηὰ [15 οορ- 
Ὠδῖο5 ὑχουάὰ αν Ὀδθη ι.56]655 ἴο δῖ. [ΘσΌ 6. 

(δὴ) δ {ἤθη τῆς Βοαϊείδη Ομαϊάθε (ῃς 
ἰεχὶ δείοσε δῖ. [οσομε  Νευθδιιοῦ Εἰ πηβο 
1 1ηΚ5 τῃαῖ της γγεαῖ Τσαηϑίαῖοσ δὰ Ὀείογε 
᾿ἰπὶ (6 ρῥγεβοηῖ ἰοχί ἴὴ 4 ἤ]Π]ΠῈΓ ἴοττῃ ἢ 
(ᾧ. χλ Νϊάεκε (Ρ. 69) ἰβ5 πῆοζε ἀϊβροβοὰ 
ἴο {διηἰς (Πδῖ 1 ΤΏΔΥ Πᾶνα Ὀδεη ἴΠ6 δοίΐυδὶ 
τοχῖ. Ατγρυΐηρ ἔγοπλ {πΠ6 αἰςίοη οὗἩ (ἢς ἰοχῖ, 
ἢδ ὑγχζεβ παῖ ἰ ΤῊΔΥ ΘΟΥΔΙΠΙΥ μάνα Ὀδθη 
ἴῃ οἰγουϊδλύοηυ ἰῃ Ῥαϊοβίίηθ ἰῇ [6 ἀδγ5 οὗ 
δῖ. ἰογομηθ ; δηά γοδβοπίης ἔγοιῃ (ἢ ργθϑυιαρ- 
το {παῖ ΤΔΠΥ (Πα θα Νεσβίοηβ ννου]ὰ ποῖ 
ἴη 4]} 1 Κο] Ποοα Ὀ6 ἴῃ ἐχίϑίθηςε δ οὴς δηὰ ἴδε 
βᾶπης πηιθ, ἢθ σγοᾶς ἢ 68 ἴΠ6 ςσοπο]υβίοι (δῖ 1 
158 δῖ ἰεδϑὲ Ῥγοῦδθ]ε (ῃδί με υϑεὰ τῃ}18 ραυτίου ΑΓ 
οὔθ. ΤΠα ρτεδῖ οδ]θςτίοη ἴο {Π15 νἱονν 15 16 
Νυϊκαῖο [1561 ἌΝΒΘη 81. [εγοὴα υπάογίοοῖκ 
ἴο Ῥχγοάυςε 4 ψεγβίοη οὔ Τοῦϊε, Βα δά βεΐοτε 
Βῖπι [Ὡς Μεγβίοηβ οὗ ἴθ ἀδύ ἴῃ Οτεεκ δηὰ 
1,ἴπ οι ἢ15 ἔτίεπᾶὰβ [η6 ὈΙϑῆορ5 οουϊὰ 
ῬΙΟΟυΣΘ οΟΥ Το Πα Πἰπι56} Ροβϑοβϑθά ; Βς 
δε, νι ῖῖ τς Πεῖρ οὗἁ 8 1δύβϑεὶς ἴοδοθογ, 
ἃ “ ΟΠ] άθο Ψψεγβίοῃ ; δηὰ [ῃ6 χϑϑιιὶ νν88-- 
τῆς Νυϊραίο. Νον,, νυν. ρδίουεσ (86 ΨΝυΐϊκαῖς 
ἢδ8 ἴῃ οσοσηποη 1 [6 δηΐο- [ἐγοτηΐδη [οχῖβ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 σοηδιἀεγοὰ οὗ 186 οΥἹρίηδ)] ἰοχί. 
Βυῖ (δὲ 5 Ἐχοθθαϊηρ} ΠΕῸΠῸ 80 ἔδῦ δ5 ἴῃ6 
Βοάϊείδηῃ Ομαδϊάθε 15 Ἴσοῃοοσγμοά, ΤὙΒΕΙΘ [8 
ἔλτ τῶογο δρρτοχιηδίοηῃ Ὀεΐνοοη (μῈ (δαϊάος 
δηά {πὸ 1ἴ4]Δ. ΕἸΠοΣ τὨοτεΐοσε δῖ. [οσγοπια 
ἰγεαῖοὰ 1.18 τηδίοθγαβ ἴῃ ἴἢ6 πιοϑί Ἵδνυδ οσ 
[Ἀϑῆϊοῃ, ΟΥὁ ἢ6 Ππαᾶ Ὀεΐογο ἶπι, ἃ5 Νουθδιοῦ 
81γΥ8, 4 (Βαϊ δα ψ ἢ ἃ πιοτὸ ἐχραηάςδα τοχί. 

ιἰ. Αἢ οσγίρίπαὶ! ϑεηλῖς ἴοχὲ θεηρ ὑγὲ- 
διιρροβθά, (με αυεβίίοη τεουγβ, Ὁ αἰοῖ Θεπης 
Μεγβίοῃ οδῃ οἶδιπὶ ὈΓΟΣΙΥ ἡ ΜΝ 45 ἴδε οὐ ρίηδὶ 
ἰῃ ΟΠδαϊάθε οσ ἰθ Ηδοθῦτεσ Νουθδυογ 
δοοουηΐ8 ἴπ6 (οηῃδίδπΕποροϊϊλη Ἡοῦτγεν ἃ 
ἰγδηϑίδιίοῃ ἔγοτη 8δηῃ ϑδγι ἰοῦ γεσθηβίοη οὗ [86 
Βοαϊείδη Ομαϊάδε (ρ. χί"», ἰῇ ψὩ]ο ἢ ννᾶϑ 
Ργεβοσυοὰ τἢ6 ἔοττῃ οὗ ΤΟΌΪ: ϑρεακίηρ 'ῃ ἴῃς 
ἢχβῖ ρεύβοῃ. Νύϊάδκε δἷϑο δάάιοοβ βονογαὶ 
ΡΒ οἰορίςδὶ ςοποιἀογαιίοηβ ννμῖςῃ Ροΐηΐζ ἴο 
[86 ΡΓΟΓΙΥ͂ οὗ [86 Ομαϊάδο ονοσ (ἢς Ηεοῦτεν. 
Αἢ δχδιηϊηδίίοη οὗ ἴη6 ἀϊςξίοη οὗ [86 Βοάϊεΐδῃ 
(οχί 85 ἰεὰ Ηἰπὶ ἴο ἴῃς ςοπο]ιίοη [Πδὲ 1 ννὯ8 
νυυγἴδη τη ῬαἸοϑίμο δρουζ Α.Ὁ. 300 οΥ ἃ {Π|6 
οδτ]οσ,, δηὰ τῃδὲ [ἴ Ἔχ ἢ 115 ἃ οσυγτεηΐ ἀϊΔ]εςῖ 
βοιιοναὶ τηοάϊδεὰ ὈΥ ἴμ6 ἸΠ ΟΥΑΙ βίγ16 οὗ 
[6 Ταγχζυμ5. Τα αἰςϊίοη οὗ ἴῃς (σοῃδίδη- 
Ἐορο ἴλη Ηδῦγενν ἰ8, ἰη ἴῃς ποχί ῥίδοθ, 

1 Ῥ. 67. ΟὨΡ. 54 Ὦε δϑβϑβίρῃϑ ἰζ ἴο {πε Ἰουτί 
ΟΘΏΓΟΣΥ͂ ᾿ Ὀαΐ ὧς ἐμ εἰνθη ἴῃ ἴδ6 ἰοχῖ ΡΡθδσβ 
ἴο Ὀ6 Ὠἷβ τῆοζα τηδίυσγεα σοηοϊυπίοη. 

5 ΝοΟΌΡαῦΟΙ (Ρ. χὶ. Ὁ. 5) Ροϊηῖβ ουἕ ἴῃδὲ ἰἢ6 
ὈΪΌ]ἰοΑΙ γοσβο5 ἄρτος Τρ ΒΥ Ἡ]ὰ [16 ᾿ΥΔΏΒΙ Δ ΟῺ 
οὗ ΟὨϊκεϊοβ. 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

τεοςκοηδα τόσα τποάσσῃ [ΠΔη τῆς Ταϊπιυ ας 8] 
Ῥογιοά. [{ 15 ἠοῖ πε Ηῦγχεν οὗ [6 ΜΙΒΒΏΔΕ 

(Ὁ Ὧ9Π ἩΦὉ), Ὀυϊ ρΡυγεγ, τπηᾶγκοὰ ΌΥ δὴ ἱπηϊᾶ- 

(ἴοη οὗ ΒΙθ]1ς4] Ἡ εῦτεν (Ὁ ΡΠ ἢν), πιοάϊ- 
Βεὰ ὈΥ Μιβῃηδὶς ἔοσιηβ. ἴη [ἢ ]5 {15 
Ηδοῦτοεν ἴοχὶ 5 ρυγοσ [Π4ῃ τῆς Ηοῦτγον ἰοχί 
οὗ δρίι8, συ ὩΪΟ ἢ 15 ποτα [Βοσου ΚΙ γ Μ|βῃηδίς, 
δηά 15 ἃ ἴξε ἰτδηβἰδίΐίοη οἵ ἴῃς Οὐεοκ Α. 
ΤὮο ἀϊςοη οτδΒε (οηείδηποροϊ ἴλη Η οὗτον, 
Ὀθλγ5, 6 {πη Κ5, (86 βαπλὸ σοϊδιίίοη ἴο ΒΙΌ] 1. Δ] 
Ἡοῦτον οὐ ἴη6 οπς παπὰ δπὰ ἴο Μιβμπαῖς 
Ἡδφρῦσγεν οὐ τὰς οἴδπον, (δῖ (6 1,4 οὗ (6 
Ἡυπηδηϊσίβ θδατβ ἴο οἰδϑϑίςδὶ δηὰ τηράϊωνυαδὶ 
1 ΑΕ ΠΥ τεβρεςενοϊγ. 
Τὴ βᾶπιθ σοηῃοϊυβίοη οὗ ῬγοΥΥ̓ οα [ἢ6 

Ῥατί οὗ ἴῃς ΟΠαϊάθο ἰβ δῆηιιτηθὰ οἡ οἵἴδπεσ 
Ἑτουηάθ. (4) Ὑπὸ ἀρρτγοχίπιδίίοη οὗ ἴῃ 
ΟΠ). ἴο {6 Ογδοῖς Β ἰ5 οἴόσδοῦ [ἢδῃ (Πδὲ οὔ 
τῆς Ηροῦτονν (ορ. ἴΠπε86 ἴεχίβ οἱ ἱ. 1ό, ἄτα. ; 
ἱϊ. 2: "1. ο, το; Υἱϊ, ς, 7: Χ. 1-, δηὰ δηά). 
(δὴ) Το ξὰρ8 ἴη [6 ΟΠ ἄθο ἄγὸ οοηϑίἀεγοὰ 
ΑΓΕ [Π6 ογλϊβϑίοηβ οὐ δουγευϊδίίοης οὗ ἃ 
ΠοΡγιβῖ (ἐν. 1. 16, 18; ἢ, 3, 5, 9, ὅζς.), ΡΑΤΕῪ 
8η δυγίἀρτηθηΐ ἔοσ δάδρίδίίοη ἴο ἔμο Μιάἀγαδϑῃ, 
δηὰ ῬΑΙΕΥ (6.5. [πε οοποϊυάίΐηρς, βοθῆς στ 
Ἀδρμδ6}) δ Ὀσενυϊδίίοῃ οἡ ἀορτηδίίς στουηά. 
ΤὨο ἰεχί οὗ {πὸ Η οῦγονν, οὐ 186 οὉ ,. 18 
βουηά δηὰ ἢ}. ΤΉς αἰϊεγαϊίοηβς δηά ὄὌχρδῆ- 
δίοῃβ οί θδΌ Ϊθ, ἔῸΣ ἘΧΑΠΊΡΪΘ, ἰη [6 ὈΓΑΥΘΓΒ 
δηὰ Βογίδίοσυ ϑεοϊίοηβ ἀο ποῖ ἀϊαγηἰ5ἢ} ἔχοι 
[86 ΠῚ οδαγδοϊετγιϑιῖς οὗἩ ἴῃς σοιηροϑιοη. 
ὙΤΠΟΥ͂ οτημδηδῖεα ἴοη οὔθ δηάὰ ἴπθῸ β88Π|6 
{ταῃϑίδῖοσ. ΤῊΣ ΜΙάγαϑῃϊς ομδγαοῖοσ οὗ βοπε 
οἵ ἴῃς δάάϊίοηβ (6. (μαῖ νοῦ ἀδβοσῖθος 
(6 ολυ86 οὗἉ [6 σοηΒρί γᾶοΥ οὗἩ ϑοηηδομου᾽᾿ 5 
ΒΟΠΒ; 566 ἷ. 20, ποί6) ἄοθ58 ποῖ, ᾿ξ ἰ8 υγροὰ, 
ΒΟΓΙΟΙΒΙΥ σοηίγδαϊςϊ 5υςἢ ἃ σοηο]υβίοη. ὙΕΙ͂Σ 
οαγαςσῖεῦ τλτκβ μθηὶ 845 ἰδῖοσ δα! οἢ8, οὐ 
ἐπα ΓΘ ΕΥ ἱπάϊςαίεβ ἃ τόσα ἐχρδηάοά Ομδ]άθς 
ἴεχὶ ΠῸπι τ Ὡϊοὰ ΠΟΥ ἡγογα ἰαΐίκθη. 

ὙὝΠε86 ἀγρυπιθπίβ γα ἴο 8 οοτίαίη οχίθηϊ 
βιιρρογίοα ὈΥ͂ [Π6 5δῆϑα δἰίδοῃοά ἴο “(πῇ μδ]άθο 
ὃγ ΟτδϊΖ, Β οβεηῖμαὶ, δηά ΒΙςΚεὶ!. ΤΏΕΥ ρτοῖεσ 
1116 ἴογτῃ “' Ὠεο- Ηεργαδῖς," 85 Ὄχργοβϑίῃ ΠΊΟΓΕ 
ΠΟΥΤΕΟΙΥ [ἢ6 ἡδίυγε οὗἨ (ἢ ἀϊαϊεςξ ἰη πῃ] οἢ 
1η6 ΠΟρι65 οὗ Τοῖς δηὰ [υἀϊτ Ἰγίης Ὀεΐοτε 
δῖ. ]ογοῖλς εῖε σοπιροβοά, ΤῊΪβ ἀἰδ]οςῖ νγλ3 

ὯῸ Ρορυΐᾶὰῦ ἀϊαϊεςξ (ὉΠ ἡ Ὁ), δυῖ ἃ 
ἀἰαϊεςὶ ἴον {6 Ἰεατηθὰ δηὰ ἔοσ ᾿ἰΟΓΑΣΥ σοτὰ- 
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Ῥοϑι[ἰου (ὉΠ πὰ ΟΥ̓ 152 δ) 9), δηά 
16 ἢγβί Ρεγὶοὰ οὗ 118 δείΥ} 15 ρἰδοθά ἴη [ἢ 6 
ἢγϑὶ ἴσα σοηζυγο5 4.8}. 

[1 5, βουνδυθσ, ἴο ὃ6 σειμιδυκοά [πὲ 1115 
Ἰυάρτηοηί ὕὑροη ἴῃς οἰδγαςίεσ οὗἨ [πὸ ἀϊοξίου 
δἴεςϊ5. ΟἿΪΥ [86 οχίϑιίηρ σορὶθ5. 1 οἵδοσ 
ςοπδἰἀογδϊίοηβ (ἰπἰγοάυςίοα, 8 [Π|. ὅτς.) 
τεοαυΐγο (μδῖ [6 ογὶρίπαὶ οἵ [6 Βοοκ οὗ 
Τοδὶι δου] παν θδθη ἴῃ οἰγοι δίίοη δρουῖ 
ἔνο οδηΐυγίο8 Β.Ο., δηὰ 1 (45 1 νϑηΐζυσο ἴο 
Ὀε]ενθ) [πδί οὐρῖπαὶ νγᾶϑ δειλς, Δἢ ΘΑΥΠΘΓ 
ΟΠαίάδθ ςΟΡΥ͂ ΟΓ 8Δῃ ΘΑΥΪΥ Ηδοῦτενν ἰοχί χτηιϑῖ 
ἢανο οχίσϊο (θη. Τΐ5, 1ἴ ΤΩΔΥ Ὅδ ἱπίογγοά, 
νν48 ἴδε Ἰυάρτηοης οὗ δῖ, Τεγοιηθ δηὰ οὗ ἢἰ5 
οοδάϊυϊοτ. Α Τεΐεγεηςα ἴο ἢ 8 ννογά8, "" αυΐς- 
αυϊὰ 11|6Ὸ ((ῆε ἰτγδηϑίδίοσ) στῆ! ΗθΌταὶςῖβ 
νετὈ]8 οχργοβϑίς, δεν [πδί Β6 ννᾶϑ ργοῦδοὶγ 
τερτγοάυςίης ἴῃ ΒΙΌ]ο4] Η οῦτενν [86 ἰδησιιαρε 
οὗ {86 “ Ομδίάθε," δῖ, [ογοπὶα υηδογείοοα 
ΒΙ ]ιοαὶ Ἡδῦγον,, δῃά σχεργοάυςεά ἱξ ἴῃ ἰΐδ 
ἴυγη ἴῃ [[,4[1η. 

ΎΤΠῈ οχίδίεπος οὗ δυςἢ δὴ ογίρ᾽ πα] θεΐηρ 
[9 ῥγεβυρροβοά, ἰ8 ἴἃ ηοΐ ἃ ᾳιεβίοη οἵ 
ΡΓΟΒΔΡΙ 65 θῖν [πα οτρίη] νγὰβ Ομδ] ἀδο 
( (86 δθῆβε οἵ Αγδιηδὶς σγδίπογ (ΠΔηὴ πδο- 

αὐγαῖς) οὐ Ηεργον ἡ ἴὐπέοττυηδίοὶγ ᾿ς 
ΔΏΔΙΟΩΥ 15 οἤεγοα ΟΥ̓ νβαῖ [85 σοπηβ ἄόνῃ ἴο 
1.5 ἴῃ 16 ϑρδαῖβε ᾿ἰἰεγαίυσε οὗ 1η6 δλϑὲ ἔνγο 
ςεηζυΣίε8 Β.0.; δυζ 15 ννεῖρδῖ ΣΔΑΥ δα αἰἰδομοὰ 
ἴο 1π6 οἴδεγυνῖϑα οοηνογρίης Ργοοῖβ ἐδαῖ (ἢ ς 
ΒοΟΚ ννὰβ ἴΠ6 ψοσκ οὗ 4 Ῥαδεβιηΐδη [οὺν, 
ΠΟΥΠΕΥ͂ δηὰ δε ΤΏΔΥ Ὀαίδηοα ορϊηΐοη 
ΟἹ ἴδε 5ἰάς οἵ Ηοῦγον γαῖμοῦ [ΠΔη Αταπηδῖς, 
ἴ Ὀεΐηρς υηάοιοιοοά [Πδὲξ βυςῦ ἃ Ηεοῦτενν 
οὐ ρίηδὶ νου]ά ποῖ δ6 νυυττἴθη ἰῃ ρυτο ΗἩρφῦτον, 
Ὀυΐζ ἰπ 4 ἀϊςίίοη πιοσὸ οἵ 1658 Ατγαμηδίζθαὰ δηὰ 
ὄνεὴ αῇεοῖϊοα ὈΥ ἴδε ἱπίγυβίοη οὗ ἔογείχῃ 
τννογάς.3 

1 ϑιγδοῖκ υμὰ ϑἰερίηςάα, “1ῆτρ. ἀ. Ν, Ἡ. 
ϑΡύδοῆα,᾽ 8.1, ὦ ἐ. 

Ξ3Α ἴον βυοἢ ᾿τοσὰξ οχὶϑῖ ἴῃ [ἢ6 (οῃείδηςηο- 
οἸἴδη Ηδρτον ; Φ.,. 12. Ὁ (σημεῖον), ὉΕΦΣΝ 

ἧκος , ἸΏ (μαμμων), ΥΡὲΣ (ἴ ακρος ἰὴ 
5 0ἢ οομῃρουμᾶς κ5 ἈΕΙΘΡΟΙ), ΠΡ (φ. 
Πα η, ἱ. αὶ ἄς.), ΡῚΘ (ον δρὶ τ 5); θαξ [Π6Ὺ 
ΔΙῸ ποῖ 50 Πυμηοσοι 858 ἱῃ ἴἢ6 Βοαϊεοίδη (ΒΔ) θα. 
Ι τιϊ98 ΗδΌσον ἰοχὶ 1,δἰῃ Ἰσοσὰβ ΟΟΟΌΣ 5 δΈς ἢ 
τοσὰβ ΤΟΙ Ὡοΐ οοιῃτήοῃ (11 (ἢς ρΡετοαὰ οὗ 
Ἐοτηδῃ ἀουηϊηδίίοη (Θοὕτγος, “ ἀδβοβιοδίο,Ἐ 1]. 
Ῥ. 48). 

ἘΧΟύΚΘΟΘ ἢ. 

ΑΝΟΈΓΠΟΙΟΟΥ͂ ΑΝῸ ΘΕΜΟΝΟΙΟΟΥ͂. 

Α τίρης ἀρργεβθηβίοη οὗ [με υἱϑοῖνβ οὗ τῇς 
7εἐνβ οὐ ἴποβϑα ροίηϊβ νν}}} θῈ οὗ σφοῃϑίογδθ]6 
δϑϑίϑίδηςθ ἰῃ δϑιἰπιδίίηρ ατίρῃς ἴἢ6 ἀδία οὗ 
ἴδε Βοοῖ οἵ Τοδίξ. 

Ι. ΑΝΟΕΙΟΙΟΟΥ, 

[Ὁ 18 ξθΏογΑ Υ δάπηϊεἀ [παξ (πΠ6 Οδηοηϊςδὶ 
Βοοῖδ οὗ (ἢ ΟἹ]ὰ Τεβίαηεηϊ, (6 Αροσγ- 

ῬΑ] Βοοῖκβ, [6 Ῥβουδερίταραῖς τε τἰΠ 58. 
δηὰ (ἢς Ἰαῖοῦ [εν 8} ̓ἰτογδζυσζε ΘχΒ 1 ἃ σταάυδὶ 
ἀονεϊορπιθηΐ οὗ ἀοςπ!Ἴης οἡ [5 συ δ͵εςῖ, [Ιῃ 

Δ ΤὮε {π|6 σίνεη ἴο Ὑτὶηρε οἰτουϊαῖοα πον 
1[8ς οονετὶ οὗ {ΠΠυϑιτουβ Ππδπλ68 : 4... ἴῃ 6 Βοοϊκς 
οὗ Ἑποςοῖ, ἴδ ΘΙΌΥ 1 η6 Οτδοῖεβ, (ἢ Ῥβδ]ίοσ οὗ 
ϑοϊοιηοῃ, ἴδε Αβϑυτηρίίοη οὗ Μοβεβ, ἴῃ νἱϑίου 
οὗ ΙΞαἴδῃ, [6 Αροοδῖίγρϑς οὗ Βασυοβ. 
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1158 ἀενοϊοριιεηῖ [ἢ Βοοῖ οὗ Τοῦὶϊ οςςσιρίε8 
δῇ πηροτίδηξ ρῥἷδοσθ. 
Δ Ιῃ (86 ΟΙά Τορίδτηθηΐ, ϑἰδίζετηθηίβ 

Δ“ ἀοί41:15 ὈδσοπλΘ ΠΟΥ Ὀγθοῖβα δηὰ ἀδῆηϊῖα 
ἀυγίης δηὰ δῇϊτοσ ἴῃ Εχιθ. Ιη τῆς Ροηϊδίθυς 
ΑὨΡΘΙΟΙΟΡΥ͂ 8 δυῖ {||6 ἀδνοϊορεὰ. {2ε Αηρεὶ 
οὗ ἴδε 1,ογά δηά, σοι ραγδίνεὶν ϑεϊάοπι, Οἵ μοΓ 
Απρεῖβ οὗ Οοἀά (Οϑδη. χνυ].) ἀο πε ννοσκ 45- 
βρῃδὰ ἴο ἴθι. Οοά, ἤθη ἀδδὶϊηρ ἢ 1Π6 
Ἰηάινιδ), κοηβ Ἠϊ5 Απροὶ Ὀεΐογο Ηἰ5 5βεῖ- 
νδηῖ (Οσϑδη. χχίν. 7, 40), ἀ6] νοῦβ πὶ ἔτοπι 4}]} 
ΟΥ}] (Οεη. χὶν!!. 1.5), δηὰ τενναγὰβ μἰ5 οὐρεάὶ- 
ἐπης (Οεη. χχίὶϊ. 18). ϑιπΊΠ Δ Ύ, [86 ΒΙΒΙΟΤΥ οὗ 
Η!5 γμεορῖε, ἃ8 οοηϊδίηδὰ ἰῃ 6 Ὡδγγδίῖνα οὗ 
τῆς ἔχοαυ (ΕΧ. χῖν. 1ο, Χχῖϊ. το ὅζε. ; Νυχι. 
ΧΧ. 6) δηά οὗ [6 6540] 183 πηοπὲ η ἴι6 ΡῬχοχηϊδοα 
1,πὰ (]ο5ἢ. ν. τᾷ; [πάρ. 1ἰ, τ-ς, νἷ, 11), 
Ῥγοϑοηΐβ ἃ [ἴκα τηοῖμοά οὗ ργοσεάιγθ ΤῊ 
5 δ᾽]εςξ 5 ηοῖ, ποννευοσ, τος ἴτοῦλ αἰ ΠΟ ΌΪ ; 
[ἢ δςῖβ5 ἀϑβϑίψῃεά ἴο ἴδε Αηρεὶ Ὀεϊῃρ 5οπῖε- 
ἘΏ165 δϑϑιρηθα ἴο [επόονδμ Η ἸΠΊ5 6} Νονοῦ- 
{Π|6 1658. 1ἴ 18 υ50.8}}Υ σοηποϊυὐἀεά [Πα [ἢ6 Αῃγξεὶ 
ῬΓεβοηΐβ ἴο τηδὴ ἴπε “ἀεβοοηΐ οὗ Οοά ἱπἴο 
ν]ΒῚ ὉΠ γ᾽ (ΟΘΒ]εσ), Ἰοανὴς 1 υπηάςοϊάοαά 
ὙΠΕΙΠΟΣ [δῖ Ῥγοβοη θη δ6 ΠΊΟΙΊΘΠΪΔΤΥ ΟΥ̓ 
Ῥογηιδηδηΐ, μγροϑίδιϊς οὐ υηϑυθδοίδηιίδὶ ; δηᾶ 
τηαῖ νναῖ 6 ἀοδβ Οὗ 5ρΡ6 8 Κ8 15 (ἢε δεῖ δῃά 
ϑΡρδεςὶ οἵ Ηἰπὶ νοι ἂς Γεργεβθηΐβ. 
ΤΕ Ῥσορμεῖβ ἀδνεϊορεὰ ἴδε Μοϑβαῖς ἄοος- 

{Πἰης οὗ Οοἀὰ δηά Ηἰδβ τσεϊδιίοη ἴο [6 νγοσὶά. 
ΤᾺς (π|6ὸ “1μοτὰ οὗ Ηοβίβ᾽" (1 δ4:). ἷ. 3) ἰ5 
οὗ 5ἰρπιβοδηΐ ἱπηρογίδηςς ἴῃ ἴΠ6 ἢἰβίοσυ οὗ 
ΑΔὨΡΕΪΟΙΟΡΥ (οΡ. Νελ. ἰχ. 6) Ὅἢα Βοβῖ οὗ 
ἨΘΑΥΘΗΪΥ͂ ΒΡ σΊ[5 ΔΡΡΘΔΣ 85 ἴῃ6 τῃ]θϑϑοηροῖβ οὗ 
Οοά, 45 ἴῃ δρροϊηϊεά ᾿ηβίγυπιοηῖβ οὗ Ἔχθ- 
ουτηρ Ηἰ5Β ιάφηιοηῖβ ργεϑεηΐ δηὰ ἤηδὶ, δῃὰ 
ἃ5 ῬΑΓΓΟΙΡΔΈ Ωρ ᾿'ῃΏ ΗἸ58 σουηϑεῖ81Ί.. Νονν 4150 
ΔΡΡΘΑΣ ἴῃ τόσο ἀεβηϊε ἀεὶ ποδίίοη Δηρε]β οὗ 
ΒΚ ΠΟΥ Ογάογ δηά βρεςῖαὶ οὔοθ. ὍΤῇδ ἹΠΔΑΡΟΥΥ͂ 
οὗ 58]. νἱ, 15 ἀδνεϊορεά ἴῃ ΕΖεκῖοὶ. ΤΠῖ8 
Ῥχορῃοῖβ 8ὶχ σπθη, 5] κῃ ζοῦ-νεάροη ἰὴ Βδηά, 
““Δηὰ ομα διηοηρ [ποπὶ οἰοίμοάὰ ψ ἢ Ἰΐηθη, 
ἢ ἃ Ὑτ τευ 5 ἱκῆοση ὉΥ ἢιΐ8 8:46, δἃζὰ 
ἴὙΡε5 σεβρες νειν οὗἉ ἀδβίτουης δηὰ εἰ νου 
Αηρο β (ΙΧ. 2-4); Ζϑοδδγδ 5 Βογβοηδη δηά 
ςἢοῦ δπιοὴρ ἴῇοθα ψῆῇο “νναὶκ ἴο δηά ἔτο 
[δγουρὴ {86 δαττμ᾽" ((. 8 ἅζο.), νεῖμεν Βς θα 
Ἰάφηεοδὶ νττἢ “ἘΠ 6 ΑὨροΙ οὔ δε 1 ον ΟΣ ποῖ; 
δηᾶ ἴμ6 Ῥγεβθηςα οὗ 8ὴ “ηρείμς ἱπίογογε: ἴο 
οχρ δίῃ ἴο Ὠ δηΐϊεὶ δηὰ Ζθοβασγίδῃ [Π6 τ θδηην 
οὗ πο ἱγ ν] 5: 5 :---[ἤθ56 ἃγ6 [εδΐυγοβ οὗ Αἢρο]- 
ΟΙΟΡΎ ψΠοἢ, ᾿ξ ηοῖ Δρϑοϊυἴεῖ πουοὶ, ἅτε 
ΘΧΡΔΙΒΙΟΙ8 ---- ἸΘΡΙ Ὀτηδῖε ὀχρδηβίουϑ-- -οὗ ργο- 
ΥἹΟΙΒΙΥ οχίϑιίησρ Τοποδρίοηθ. Νδπιεβ οἵ 
ΑὨρεῖὶβ α͵ϑο θδορίῃ ἴο ἄρρϑᾶσγ, βυςῖ ἃ5 Οδϑσιοὶ 
δηᾷ Μ|ςβδεὶ ἰη τῆς Βοοῖ οἵ ᾿ δηΐεὶ; [86 ΟΙΤΏΘΓ 
ΠΟΥΓϑροηάϊηρ ἴο ἴμ6 “προς ἰπέεγργες οὗ 
Ζοομαγίδη, [86 ἰαίἴογ ἴο ἴ!6 Αηρεὶ οὗ τῇς 
Ι,ογὰ ἴῃ ἴΠ6 δας Ῥγορβοῖ. ὍΤῆδδβ6 πδπι68, ἰξ 
Αἶϑο ἰῇ 806 ᾿ᾶβθϑ {6 ὩδΙη68 ΟΥ̓ ΤηΘΏ, ἀγὸ 1ῃ- 
βῖίγυςξίν6. ὙΉΘΙΣ ΟἸΥΙΔΟΪΟΡῪ ομγᾶσα5. 50ΠΊ6 
αἰαϊδυϊο οὗ Ηϊπὶ ΟΝ ποιὰ ΠΟΥ 5εσυς, 45 Ὑ6}1 85 
ἴπ6 ηἠδίυτε οὗἨὨ [ἢ δογνίοα {ΠΟῪ τεηάθσ. Βαῖ 
τῆς ρῥγδοῖίοθα οὗ ποπιθηοϊδίυσε 15 511} ἴη- 
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ἔτεσυεηῖ. ὍΒε ΠΟ ΒΆΒΠΠΥ δέδομίηρ ἴο ψβδῖ 
5 τηοβί ΠΟΙΪΥ 15 51}}} ργεβεσνθά, [!}ἢ Ὦδηϊεὶ, 
[δ στοδῖ υππαπιοὰ Βεῖηρ ΗπΊ561 ς8}}5 οὐΐ 
ΕΥ̓ πᾶηθ Οδθτεὶ δηὰ Μ|ςοθδοὶ (Υἱ11. 15, 16; 
Χ, 5,6, 13); [ΠΟΥ ΟΌΕΥ Ηΐπι, (ΠΟΥ Βεὶρ Ηἰπὶ 
(χα. 13», 21); πὰ Ηε ῥγοοϊδιπὶβ ἴδε ἔμπα] επά 
(χὶϊ, γ-1). 

(1.) Τε τοδοδίηρ οὗ ἴΠ6 ΑΡοΟΣΥΡἢΔ 15 ἃ 
ἀδνοϊορημθηΐ οὗ ἴῃς τολο ίηρ οὗ ἴΠ6 σδηοηίςδὶ 
Βοοΐκ5 οὗ (ῃ6 ΟἹα Τ εβιδπηθηΐ, θυῖ [Π6 ἀενεῖορ- 
γιθηΐ 15 ςοηάἀυοίοα ὕροη 11η65 δ οησδ Ὠδίιγαὶ 
δηὰ 5οῦεσ. εν 5} ΑὨρΡΟΙΟΪΟΡΎ ννᾶ5 [6 ῥσο- 
ἀυςξ οὗ ἃ ἀεδνοϊορημεης ποτὰ Πΐη ταῖῃοῦ 
ἴδδη ἔγοπι ψιθουῖ; δηὰ Ῥαϊθϑίηθ τότε (μΔῃ 
Βανγίοηΐα δηὰ Ῥογϑία ννὰ5 [ἢ6ς Βοιηθ οὗἉ [818 
ἀονοιοριμθηῖ, ὙμὰῈ Βοοῖὶς οὗ Τοῦϊξ ὈδΑγ8 ἃ 
Ρασί ἴῃ ἴμ6 Ὠἰδίοσυ οὗ [μἷ5 ἀδυθίορηηθηῖ.0 Δῃ 
Απροὶ, θοατίηρ ἃ πη, Ἀδρ]146]---ΘΟΧργαϑϑὶνθ 
οἵ δἰ5 τηϊϑϑίοι ἢ (Χίϊ, 14, 18), δηά γεῖ σοῃπεςῖοα 
(α σἤγοη. χχνὶ. 7), ἰἴἰκε Μιςπδοὶ (ει ΘΒ το. 
ΧΧΥΪ 18), 1 (ἢ6 ἢᾶηλθ5 οὗ πηξδη--- ΓΟΘΘηΐ5 
Ὠἰμαβοὶε το Τοῦϊξ δηὰ ἢΐ5 δοῆ, ἴο Ἀδριεὶ δηὰ 
[18 ἀδυχδίοσ. Ηἰδ5 Δρρθαγδῆςβ 15 ἴο {Π 61}, 848 
τΥδα οἢ 4 ϑϑοσίβ [Βαϊ ᾿ἴἴ ννὰ8 ἴο ΑΡγδῆδπὶ (5ε 6 
1, 16, ποῖθ), 1μδί οὗ ἃ δυτηδῃ Ὀοίηρ κα απίο 
τῃοπηβοῖνοϑ. Ηθ ἰ5 Ὠιγθά 88 ἃ ριϊάδ (ςἢ. ν.), 
6 18 διηρὶογεά 85 ἃ σοῃβαδηϊδὶ ἀρϑηΐ (ς ἢ. 
1χ,); ἢ6 εδἴἰ8 δηὰ αὐ κβ, σεϑίθ δηᾶὰ {τνεΐβ. 
Βυΐϊ Ϊ8 ον ἀδβογίριίοη οὐὗἁὨ δ] πΊ56] ἢ 18 ἀ15- 
ΕἰΠΟΕΥ ποσὰ ἀεπηϊῖα (μΔη ἴποβα οὗ (86 ΒΙὉ- 
Ἰῖοὰὶ Βοοκβ: “1 ἃ Ἀδρδοὶ, οὴς οὗ [ἴῃς 
βού (ἴπ6 ὨΌΠΊΡΟΙ 5 δυϑεηΐ ἴτοπὶ ϑοπὶθ οὗ 
16 τοχίϑ) ΠΟΙΥ Αηρεὶς ννῆϊοἢ ρῥγέϑει ἴῃ 6 
ὈΓΑΥΟΙΒ οὗ ἴῃ6 5δἰηῖ5, ἀῃὰ νυν ῃῖοΒ ΡῸ ἴῃ δηὰ 
ουζ δεΐογε ἔδε βίοσυ οἵ [με ΟΥ̓ Οπα... . - 
ΑΙΙ {μεβε ἀδγβ 1 ἀϊὰ ἀρρεασ υπίο γου; δυῖ 
Ὶ ἀϊά ποιῖμοσ οαΐ ποὺ ἀσίπκ, Ὀυΐ γε ἀϊὰ 866 
ἃ υἱβίοῃ. .. Οἷἴνο σοά {πδηϊ5, ἴοσ 1 βὸ Ὁ 
ἴο Ηἰπι {μα 5εηΐ τὴς "ἢ (χί!. 15, 19, 290)». Μοεῖ 
Οὗ τῃε86 ἀεῖ81}5 (4.7.. ΠΡ. ἔογ παῖ οὗ οαἰίην 
δηὴ ἀγίηκίης Οδη. χυῆ!, 8, χίχ. 1: [υἀν. νὶ. 
19) πᾶνε τμεῖγ ργοίοῖγρεβ ἴῃ ΒΙ ]1 αὶ Ρᾶγαὶ- 
165; οἰ μεῖβ ἰπάϊοαῖα τῆς εβεςῖ οὗ ᾿πῆθηοεϑ 
Ἔχίογηδὶ ἴο ἴμεπὶ.0. ΕῸΣ δχδσηρῖὶςθ, ἴῃς 5βρεοϊῆς 
ὨΌΤΩΌΘΙ δούθ οοηποςίβ ἰἴϑεὶξ ἢ τῃ6 ΟἹὰ 
“Τοβίδηιοηΐ σοηςορίίοη οὗ σοπιρ εἰίοη δηὰ Ρδγ- 
ἤδοϊίοη ; δηὰ ἰξ [ἢς Ἰοοδὶ οοἱουσίης οὗ ἴῃς ΒοΟΚ 
ἰηάϊοαῖα [6 οχίεσγπαὶ ἰηῆιθηςεθ Ρεγοθρί]α 
ἴῃ ἰἴ, ἰξ 5. ἃ ρεγίθςιυ Ἰερι απλαῖς ἀεάποιοη 

1 Ὁ». οἱ {86 ψῃο]ς βυθ)εοῖ, ἔτοιῃ δὴ ΟἹ] Ταεβί. 
ἰηϊ οὗ νίενν, ΟεὨ]οῦ, “ ΤΒθοϊορΥ οὗ (με Ο. Τ᾿ 
59-61, 195-109; βου, “ ΑἸιοϑιδτηεηῖ- 

Ἰιοῆς Ὑδεοϊορίς,᾽ ὃ Ῥ. δ55 “Φζ.; ΑΝΟΕΙ, ἴῃ 
ΘΙ ἢ “ ΠΙςῖ, οὗ ἴδ6 ΒΙδ0]ς ;᾽ ἘΝΟΕΙ, ἴῃ 
Ηδιθυγροτ, “ Ε. Ε, δὲς ΒΙρεὶ α. Γαϊταυά,᾽ ΑΒ. 
ὡ; Ηετζορ, “ΕΚ. Ε. 5"; δπὰ Εἰεμπι, " Η. ὟΝ. Β,᾿ 

8 (1 ρᾳῃηοῖ ρἷνε ἴδε ΤΩΥ̓ Ὠδπιθ. δε ὅγε 
ΔΙΜαγ5 Ὠδτηεὰ αἰτοσ ΟἿΣ τλββίοῃ δῃα σοῖς, 15 
ἴῃ ΜιΙάγαϑῃ οα ὅσῃ. χχχὶϊ. 30 (συοϊοα Ὀγ Ηδῃ:- 
Ῥυρεῖ). ὙὨε ΤαΑϊπιυά ρἷνεβ Βὰβ9 Βαβίὶα, Μ85 
Μαρία, ΚΒ Καϑβία, 5}δτ]αὶ δῃἃ Αὐηαυΐαὶ ἃ5 οἴδεγ 
Ὠϑῖμο5 οὗ Αηρεὶβ οὗ Βεδιίηρ (Βγεοβεγ, “1 ες 
Τιδηβοοηάεηίαϊς, Μαρὶο, υ. τηαρίβομε ΗεΠδγίεῃ 
ἰὰ Ταϊτηυά,᾽ ΡΡ. 38, 199) 
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ἴο 4Ξϑοοίαία {π6 ὨππΠΊθῈΓ ἢ [6 “ δευθῇ 
βρὶ τ 15" οἵ Βαυγ]οηϊδῃ πὐγτῃοϊορυ. ὦ 

ες (3.2) ὙΒ6 δβοογεῖβ οὗ Αβϑϑδυσίδῃ δΔηρθί ΟΙΟΡΥ 
ἅΓ6 ποῖ, αἴ ργεβεηῖ, 50 Ἰδγεεῖν ὑητανε θὰ (ΟΣ 
ἀϊδοονογεά) 48 ἴδοϑε οὗ Αϑϑυσίδῃ ἀπ ΟΠΟΪΟΡῪ ; 
Ὀυϊ ψιβδῖ ἰ8 ἔπουστι 58] ΘΠ} ᾿παἀϊοδίοβ τῃδῖ 
[86 ροϑβῖ- ΒΙΒΙΙ αὶ τι πρβ θοστονγοὰ ΤΠεῖσ σοῦ- 
ΠΕΡΌΏΟΠΒ τῆοσγε ἰδγρ εἰ ἔγοπι Βαδυϊοηΐα ἴμδη 
ἔτοπὶ Ῥογβία. [ἋὨΪΟΥΙΟΣ ἴο [86 {γ|45 οὗ (δε 
Ετοαῖον Αϑϑουσίδῃ Οοῦβ νγᾶβ ἃ Ἴεαἰεϑιίδὶ ἢίοσ- 
ΔΥΟΥ,3 γδηρίης ἤοπὶ [Π6 πχεάϊδίος Μαγάουκ 
ἴο [6 ἴνο συδγαϊδη 5ρ  γἴ5, τηδ]Ὲ δηὰ ζδπδὶο, 
αϑϑὶγησα ἴο ἐδοῦ Ὠυπηδη Ὀεΐην.8 ὙΠΟΣΟ ΕΓ 
ϑρΊ ΓΙ] Ὀθῖηρ5 80 Πδα {ΠΕΡ ΠΟΙΏ65 ἢ Ποᾶνθῃ, 
οἴδοσβ τβοϑε ἀοιηδίη νγὰ8 δασῖ!. Α8 {ποσὰ 
ὍΕΙΟ 56 6 ΒΡ ΘΙΈ5, 580 ΘΓ ἴΠΟΓΘ ϑεσθῃ βοοὰ 
ξοάβ δηὰ ϑϑυθῇ 601}, βεύθη Ῥεποῆοεπηξ δρ! 5 
δηᾷ βόύθη 6ν]}}.56 1 ννὰβ οὔς οὗ ἴῃε ψοσκβ οὗ 
[πε γοοά Ξριτϊ ἴο ἀο νοῦ τηδῃ ἔγοσῃ [86 δυ!] 
δρί γι οσγ ἀδιοη 0 Ροββϑεβϑϑοὰ ἢϊπ|. ὙΠοσα 
γγὰ5 ἴπ6 ροοά «ε4 δηὰ ἴ!ε σοοά ομάομφ ΤΟΔαΥῪ 
ἴο ἀο ὑαἴῖ]6 αραϊηβὶ 116 6ν1} «εὐ δηά [6 6ν}] 
οὠμάομᾳ; ἴῃ6 |εββεῦ βοάβ {πε βοῖνοθ ὨοΘ ΓΠΟΣ 
ἀἰδάα!ηοα ΠΟΥ τοδιδεα ἴο ρῖνα {δεῖγ μοῖρ. Α 
120 ]6ὲ ὅ γθοοσγάβ ΠΟῪ 

“ΤΈΩΣ ρσοάάεεβ8 [Κἰασὶϊ, Βοβα Ῥαΐδοθ, δροᾶς 
οὗ ἀφ] ρὩϊ, 

15 ἸΏΔΟΟΘΞΒΙ]6Θ . . . . .« . . " 
ἈΑΡρσοδοβεὰ ἴμ6 Ὀδὰ οὗ ἴ8ε ἁγίηρ τηδη.᾽" 

Απὰ ἃ οδοσιιβ οὗ ροάβ Ὀγεᾶκβ οι :-- 
. “6 ἍΧΤΏο 5}8]] τεβίοσε [ἢ15 σηδῃ ἢ 

ὟΝΒο 584}} ... ἀτῖνε ἀσαὺ (ἢ6 ἄδηχοη ἢ 
Ἰϑιασιῖ, ἀδυρῃῖοσ οὗ Βεϊ, 
Νεγραὶ, βοὴ οὗ Βεϊ, 
Μαχουάουκ, Ἰοτὰ οὗ Ετάου, 
ΤΒεδῈ δῖα {ΠΕΥ ἡ 0 5}4}} ἀτῖνα ουὖξ ἴδε 

ἄἀετλοι ἕγοια ἴῃς ὈΟΑΥ οὗ ἴ(ἢς ἀγίηρ τηδῃ.᾽ 

ΟΥδοσ ροΐϊθηξ Το] ϑΕ 12] ροννοῖβ δῖ Νουϑ- 
δοὺκ δηὰ Μοι (ρεγβοηϊβοα)," Νίη-Κι- αὶ 

᾿ φ Το Ζοο ἢ 5. ». ἘΝΟΕῚ, 1 ΕἸΘἢΠπλ 5 
“Ἡ. ὟΝ. Β..᾽ ἀρὰ [86 Ἐχουγθαβ ου ΔΏρΘϊοΪορΎ ἴῃ 
ἴΠε Θρθακεσβ (οσωσωθηίδτΥ οἱ Πϑδηιαὶ, ἢ. 349. 
Κοβμυῖ, “ὕερθες ἀΐε ἀΐϑοῃες Απρεϊοϊορὶς υ. 
Τδμπλομοϊορὶε,᾽ Ὀ. 7, δοοερίβ Ὑγἱ [ἢ τ ΔῺΥ οεο5 (ἢ 6 
ἰγδάσοι ἴπδὶ ἴΠ6 7678, ΒΘ η τοϊυγηίηρ ἔσο 
ἐχὶϊα, Ὁσουρηξ [Π6 πδῆλθϑ οὗ [ὴ6 τηοῃίῃβ δηὰ οὗ 
ἴδε Απρεῖὶς (ἀπ {δεγείοσα τδην δηρεϊοϊορίοδὶ 
οοῃοορἝου5) 1 ἴΒεῶλ ἔγοιῃ Βαγοι ; ὑυϊ ἴῃ 6 
Ταϊτιάΐϊολὶ Ῥαβϑαρε Ὑ ΠΙΟΙ σεοοσάς ἰμς ἰγαάϊοη 
(Ταῖπι. [}εἐγὰ5. Ἐοβἢ Ηδϑῆδηδ, ὶ. 2; Βογοϑοιὶι 
ἘΔΌΡα, ἢ. 48) τπιδῖςεβ ὯὨῸ τωθηϊτίος οὗ προ], δῃὰ 
᾿ἷ5 τ δδἴ]56 15 ἴοο βίσαϊηθά ἰῃ 15 δἰϊθιωρῖ ἴο Θοἢ- 
ποοῖ ψ 11} Ῥαγβαίβι [86 [ἐὐνι5 ἢ 6] 16 δηα τοδοδίηρ 
οἱ ἴπεξϑε 5 Ὀ)]εοῖ5. Ορ. ατύηθαυχι ἴῃ ὁ Ζεϊιβοῦτ. 
ἃ. Ὁ. Μ. α.᾽ χχχὶ. 257 ἄς. 

3 Ἰ,εηοσϊηδηΐ, "1.6 Μαρὶς,᾽ ἢ. 138. 
8 Ἡαϊένγ, “ Ποουτηδηῖβ τε] σίευχ ἀς 1᾿ΑΞογχὶς 

εἰ ἀε 1ὰ Βανγ]οηΐς,᾽ Ρ. 19. ΟΡ. α]5ο (δες Ῥαξίοσ 
οὗ Ἡεγπιαβ (ὦ Α.Ὁ. 150), “ Οοπιτηδηάηηεηϊ,᾽ ΥἹ]. 
οἷν, 11. : κἸὴ γχεραγὰ ἴο ἴδ: 8, ὙΏΠεγα ἀγὲ ἔνο 
ΔΏΡΕΪς Ὑἱ ἃ τηδη---Οηα οὗ 5:6 655, ἴῃ6 οἴπογ 
οἔὗ εν]},."» 

4 1, εθοσιηδηΐ, ΡΡ. 17, 18; ΗμαἹένγ, ΡὈρΡ. 19, 20, 
28, 47-8. 

5 Ἡαϊένγ, Ρ. 83. 4 Τρϊά,, ΡΡ. 36, 41. 
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ῴλϑβϑεγσ. 4114ἴ), Τουτγίδικ, Απποιηδερε, [δν- 
κίπδ, ἴῃ6 ϑδυη ψἱ τ 15 ἀγοδηρο}5 οὗ φασί δηὰ 
μεδνθη.} [χθᾶγ,2 [Ὡ6 ἤχε- κοά, ΡΙΑΥ8 ΠΟ ἰπϑὶρη]- 
Ποδηΐ γδ᾽ε ἀτλοηρ ἴ86 τχϊηϊϑῖοῖβ οὗ σοοά. Ης 
ΔΡΡσόδοδοβ ΜΑγουΚ ἰἢ ἀϑριτῖϊ οὔ ϑυρρ) ςδίϊοῃ, 
88 Μαδγάουκ ἀρργοδοιεβ ἕδ ἢἷ5 ἔλί μεσ. ΒΥ 
ἢ18 ἤδπηο, Ὀυγηϊηρ οὐ ἴῃς ογησϑῖῖς μοασίῃ, [ἢ 6 
ἤγο-ροὰ ΕΡτΣ ἀδιποηβ ; οὐ ἴδ6 8δοτγίᾷςϊδὶ 
ΔΙίδν ΠῸ 15 ὈοΙὰ ῥγεϑεηΐ δηὰ δάοτγεα,. 

Αὐυτγουὶγ πους, 4 οορῃαῖα {{Π|6 ““ρχίῃςς 
οὗ ὅγε ᾿" ἰ8 Ἰουῃὰ δβϑίρῃηεὰ ἴἰο Οδῦσεὶ.. Αη 
ἰηϑοτρίίοη 'ἰῃ [6 ἰηΐογογ οὗ ἃ Ϊυἀδο- 
ΒΑ Υ]οηΐδη νὰ8εὲ δ (δηηοβ," δι υϊεά ὈΥ͂ 
115 ἀεδοίρθογεσς ἴο ἴΠ6 :ϑὲ (οῦ δῖ ἰδίοςϊ 
λη) Ο γίβείδη οεηΐυγ," τοοοσγάβ ἤον {δ6 
ἤουϑα, ἱππηᾶῖοβ, δῃηὰ γνοοάβ οὗ οἣς Ζαάδη- 
[εστυςῖ, 80η οὗ Κακὶ, εσὸ ϑειϊοὰ δραδίηβι 
[Π6 4554}15 οὗἩἍ ἀεπηοβ8. “ ϑοδίεὰ ννοσε {ΠῈῪ 
τ 70 Κηοῖβ δηὰ 70 Ὀαηάβ, νι ἢ 70 566}8 
δΔηὰ 70 ϑἴοποβ, δηὰ νἱῖϊδ [86 564] οἵ Ασιδ- 
ἡἀζιυδῃ 5οη οὗ δῦ: νυ ῖ [Π6 564] οὗ ΜΊΟΒΔο] 
(η6 ροννογξυὶ, [ἂς Κίην, ἴῃς ῥσίπος οὔ ἢ  [ἂνν ; 
ἢ τῆς 5θαὶ οἵ (δϑάϊοὶ [86 ρονογ!, τῃ6 
Κίηρ, ἴ.6 ργίποθα οὗ [6 (δι άθδῃβ; ἢ 16 
868] οὗ Οαδτίοὶ, ἴὰ6 ρονγοσγίυ], (ἢ6 Κίηρ, (Π6 
Ῥτγίπος οὗ ἔγχε ; στ ΠΕ ϑεαὶ οὗ Αϑαρῃ Νδάδϑ- 
ἀϊυδι, [Π6 ραγάδθηθν οὗ ϑοϊοσηοῃ, ἰκιηρ, ϑοὴ οὗ 
Πανὶὰ : ψτἢ [Π6 564] οὗ ϑοϊοσῃοη, Κίηρ, βοὴ οὗ 
Ἀανιὰ ; δηὰ ἱἱ [Π6 στεδῖ 564] οὗ ἴδε Ἰοσὰ 
οὗ (6 ψνογ]ά, ννυοβϑα ποῖ σδηηοΐ ὃς Ἰοοβοϑά, 
δηὰ ψνῇ ο86 5864] οσδηηοῖ 6 Ὀχοκοη:ὃ Ὀ]ο55οα 
ατί Του, Ο [εῃονδῖ, ουῦρ Οοά, Κίην οἵ ἴ!ς 
σοσὶά. Ατηθη.᾽ Τῆς δἰθυΐο5 οὗ ἃ “ ῥγίηςος 
οὗ ἢγο᾽ ὅγε, ἰη ἈδΌ  ηἶ Δ] ̓ υτηρβ, ἢοῖ υἢ- 
Ποαυ ΠΥ δϑοϊρηθὰ ἴο Οδοσίο]. ὁ 

(ᾳ) Απιοὴς βουάορίρσαρῃίς τ ηρϑ5 
ὙΥΒΙΟΣ ἀγὸ οὗ νδ]δ ἰη ἴδ ὨϊσίοΥΥ οὗ [86 ἀονα- 
Ἰορημιθηΐ οὗ ΑπροὶοίοσΥ, ἃ ομίοξ ρίδος δοῖδ ἴῃ 
ἀλίε δηὰ ἱπιρογίδηςς 15 ἴο 6 δϑϑίγηῃδ ἴῖο {86 
Βοοῖ οὗ Εποοῆ. δΔεοορίϊης ἴῃ 6 σςοῃο 5108 
οὗ ὈΠιπιδηῃ, [ἰρβίυβ, δηὰ δομύγεγ, (δῖ [Π6 
τηδίη ννογκίοβδρϑ. ϊ.--ΧΙΧ, ΧΧΙ. -ΧΧΧΥΪ. ΧΧΊ].--ον.) 

1 Ἰκθοπηδηῖ, ὈΡ. 10, 16, 22, Ι6Ὶ, 164; 
«“ Ἐεοοσάϑ οὗ [ἂς Ῥαϑι,᾽ χὶ, 123, 125. 

3 1 οποσιηδῃῖ, Ὁ. 169 ἅς. ; “ Κοοοτάβ οὗ [86 
Ῥαϑῖ,᾽ ἰχ. 144-6 ; Ἡαϊένγ, Ρ. 1326 ἄο. 

8 Ἡγνετζηδί, “"ϑγ ὰἢ  αβε )υἀδέο- ῬΑ ΡΥ]οηΐθη 
ἄπ ΜυΞέε Γγοκ] πιὰ ἄς (δημθ8,᾽, 1π “ Ζεὶιῖϑοσίς 
τάς Κὶ δου οσβοδυηρ,᾽ 11. Ρ. 113. 57. 

4 Τρίά., Ρ.. 145. [τ βιου]ά Ὀς δἀδεὰ [δαὶ 
ΝΟ εἶκε, “ Ζεϊιδοῦγ, ἐς, Κ, 5. Ἐν 1. 293, ἀδίες ἰΐ 
Α.Ὁ. 70ο. 

8 ἴῃ ἴς Ταϊυυὰ ἄδιηοῃβ δῖα ἰγδαιθηι 
ἀεοϊατεα ἰο Ὀ6 ῬΟΤΕΣ]655 δραίϊηςὶ δὶ Μὰ 
δβεδὶςὰ. Ορ. Βγεοδεσ, ΡΡ. 52-2, 569. 

4 Ἡγνεζηαῖ, Ρ. 129; Οἀσγίμραυμ) ἱπ “Ζ. ἔ. 
Κ. 5. Ε.ἢ11. 223-4 δῃὰ σεῖς 

1. ὉΠ ηη, ““ Ῥεουάερίρταρῆοη ἀδ5 Α. 1. ἰὴ 
Ἡδειζορ, “ Ε. Ε.᾽55. π. “,ἱς Ἡεμοοβ» υ, ΝοΔᾺ- 
Θοδεί ἴδῃ ;᾽ 1Ρεῖυ5, ““ Εποοῖ, Α Ρδα] Βοοὶς 
οὗ, ἴῃ ϑιυνῃ δηὰ  αςεβ " ὨοοηδεΥ οὗ (ἢ γί5- 
ἴδῃ Βίορταρὴν ;᾽ ϑομῦγεσ, 1.52 ν᾿ 6:6 ἄς. ; 
Θοδοάάε, "Τῆς Βοοῖκ οὗ Εποοῖ,᾽ ἢ. 43; δηὰ 
Τιληρεη, ὁ 65 Τυἀεηίματ ἴῃ Ραϊϑηδ,᾽ Ρρ. 35- 
64,---}} ἀαὶες δ πιδΐῃ νγοσῖς δἱ ἀροὺϊ 160 8,6. 
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τοργεβοηΐβ [οὐν5ἢ (ΠΘΟΪορῖςΑ] ορίηίοη δὲ (86 
οἷοβα οὔ ἴῃ ϑοςοηά σδηΐζυσυ δηᾶ Ὀερίπηίΐηρ οὗ 
τῆς ἤχει Β.Ο., δηὰ τπαΐῖ ἴῃς Βοοὶκ οὗ Ῥαγδῦ]ε8 
(ςΒδρϑ8. χχχυῖῖ.--ἶχχὶ.) ἀλῖεβ ἔγοτι (86 {{πὶὸ οὗ 
(86 Ἰἰαῖος Ηδβεπιοηθδηβ δηὰ ἴῃς Ηοτγοάβ, ἰὶ 18 
ἰηϊεγοβέηρ ἴο ἠοῖ μον ἴῃε ΑὨροϊοΟΥ οὗ 
ἴῃ ἔοστῃεῦ ἰ5 ὀοχσρδηάδά ἴῃ τῆς ἰατίευ. 

ἴῃ (6 πιαῖὶῃ ψοῦκ' Βποοῦ τοϊαῖθ νἱἢ 
“ τρῃρις6 οὗἁ ἤε8}}᾽ δ15 νἱβίοη οἵ “"" τὴ6 Ηοἷγ δηά 
Οτελῖ οὔθ. Ηο ννᾶ58 |δοὰ ᾿ἱπῖο ἤδάνθῃ, δηά 
Ραϑϑίηρ ᾿ΠγουρὮ ἴμ6 ἰοηρις οὗ ὅγὸ βυτουηάϊπρ 
[86 νγ4}} οὗ ἃ ἤου 6 γσοδςῃϑά ἃ βοοοηὰ δυϊ]άϊην 
οὗ ἱπάθϑοσιθδθὶς τηλρηϊβοθηοθ δηά 5126. [8 
βοοΣ νγδβ ἤσο, δηά 1158 ςϑ]ηρ τγὰ8 ἤγο. [Ι͂ἢ 1ἴ 
νν5 ἃ Πρ τὔσχοηθ (86 ἀρρθοάγδηςς οὗ ψὮΏΟΒ 
γνν 23 |1Κ6 ἃ βου -ἰτοβί ; ἀγουπά ἰἴ γν88, 85 1ἴ νγεσ, 
ἃ ὈΓΠ|4η 8, Ηδ πεοαγὰ μου θίγῃ νοὶ 65. 
τότ ὑπάογ ἴῃς ρτοδῖ [ΠΓΟΠΘ σδπη6 50 Γ68π|8 οὗ 
βαηηηρ ἤγο, 50 [ῃδΐ 1 ννᾶ8 ἱπιηροβϑβιὉ]6 ἴο Ἰἰοοκ 
ὉΡοη ἢ, Απά Ηὀ ὟΝ ΒΟ 15 ρτεαδῖ ἴῃ πλΔ)] 51} αῖ 
ὩΡΟῚ 1, Ηἰ5 ραγτηθηῖϊ ννᾶ8 τπογο γ᾿ οσης 
(Πδη [Π6 5ὺη δηὰ νυνλτογ ΤΠ Δ ῬΌΓΟ σον. Νο 
Δηρεὶ οσου]ά δηἴοῦ Βογα; ἢο τηοτίδὶ οου]ά Ιοοκ 
ΡΟ {ΠῸ6 ἔοστῃ οὔ πο ἴδοθ οὗ [6 1,ογὰά δηά ἰδ 6 
Μλ)εϑῖγ. ΕἸδπιηρ ἦγο ννδβ ἀγουπά Η!πὶ, πὰ 
ἃ δῖοαῖϊ ἤγο Ὀεΐίοσα Ηΐπὶ.Ό. Νὸο οπὸ οὗ ἴἢοβο 
ἀτουπά Ηἰϊπ οουἹἱὰ ἀρργοδοῆ Ηΐπη. Τεη 
[πουβαηά {{π|65 ἴδ τπουβαηὰ 5ἰοοά δείοτε 
Ηΐπι, δυῖ ΗἜε πεεάεά ποῖ ἴδς ΗΟΙΪΥ Οουης!!. 
Απὰ ἴδε ΗΟΙ͂Υ ομδϑ ῈΟ νεγε Ὡθᾶγ Η πὶ Ἰοῦς 
Ηἰπὶ ποῖ ΑΔΥ͂ οΥ ηἰγρῃί. Ετσοπι διηοηρϑὲ ἴῃς 
Ποῖ οὗ βεάυθη ἴἤθγο σδῖὴδ ἴο Εποςἢ ἔοι ἦγ 80 
νΈσα ᾿ἰἰκὸ 6 πιθη ἢ (ἐ.2. Αηρε]58).Σ2 ὙΠΕΥῪ 
θοτὸ ἴδ Ὠδιηθβ οὗ Μίςμδεὶ, Οδῦσγιοὶ, ϑυχήδῃ, 
δηὰ κ]η.5 Τῆς ἵνο ᾿ἰαϑῖ τὸ ἴῃς 884Π|6 48 
ϑυχίεὶ δηὰ ὕστε, αηὰ Ἀδριδε] 18 ἰἀοπειβοά τὰ 
5.16.8 ΟΥ̓ {Πε56, τίει, δρθδοὶ, Μ|ςδδοὶ, 
δηά ἃ ἔουτίῃ, άραεὶ, ἀςίοά 85 ρυἱάο5 ἴο ΕΠοςὴἢ 
ἴῃ ἢ]15 ἔγανθὶβ [Ὡγοιρ ἢ Βοάνθη δηά οατίῃ :Ὁ δηὰ 
οὗ βϑοπὶα ἴδ πιϊββίοη 18 ἀεβηεα. 7 Βρῃδεὶ (ΟΣ 
Κυΐδε}) 158 “ δἱάάδῃ ἴο Ὀηὰ ΑΖ4ΖΕ] ;᾽ Οδδσιοὶ 
18 ἴο “ ἀεδβίσοΥ ἴδ σμΠ]άγεη οὗ Τογηϊοδίίοη δηά 
(86 Ἑδιάτοη οὗ ἴ86 ψνδίοβειβ το δηϊοηρ 
τΆσῃ :Ὁ ΜΙίοδδοὶ 18 ἴο δηποιηος ἴο ϑ6πι)αζᾶ 
δηά ἴο ἴΠ6 οἴδεῦβ 8 Βίπα ἴῃ 6 Ρυηἰϑπιθηΐ ἴῃ 

. ϑἴογοε ἴοσ {βεπὶ [ἢ δηοῖποσ νἰϑίοη, ἤθη [ἢ 6 
τῆγοης οὗ ἰυάρτηεηῖ ἰ5 σδοῖ οὐ δαγίβ ἰῇ “τῆς 
ΡΙεδβδηΐῖ ἰδηὰ," ΕοςΝ 5665 “1Π6 ἢγϑῖ δἷχ ννῃϊῖα 

1 Οἢ. χίν. ζρ. σῖῖ Τδη. νἱΐ, 9, 10, δηὰ 
Ῥασὶ 11. ὃὶ 3 οἵ [815 Εχουγϑβιϑ. 

5.Α οδαγαδοίοσίβιεὶς {16 οἵ [815 αἰν βίου οὗ ἰ(ῃς 
Βοοῖκ. (ρ, ἰἱ. 3 δῃὰ ἰδ ποῖςς οἵ Ὀ}Π]μδηη ἀπά 
ϑοδοάάς. 

8 ΟΠ, ᾿Ιχχχυ]], 2, 

ὁ ϑγηκαῖ ὙΏΟ6]]υ5, αποϊϊῃρ ἰῃ ἰδ ΟἸΓΣΟΠΟΡΤΑΡΩΥ (᾿ς 
[ταστηθηΐβ οὗ [6 Οστϑεὶς “ Εποοὴ;,᾽ αἰεὶ τς 
ἴδε ἔουσ Ὡδπιθ8 5 Μίομδοαὶ, ὕτιεὶ, Κδρῆδεὶ, δηὰ 
Οαργίει. ὅε6 ἴῃς ἐτασιηδηῖς ἴῃ Εαρείςοϊυσ, 
“(οάεχ Ῥβευάδρίρταρδι ἴῃ Ν'. Τ᾽ ἱ. Ρ. 170 ἄς. ; 
ὈΙΠπλδηη, ΡΡ. 82-5. Τἢς πάπα ϑυτίοὶ ἰ5 ροβ- 
510] 8 τηϊβγεδάϊΐηρ (366 ΠὨ1]]Ἰηδπη, ποῖ ἴο ἰχ, 1). 

5 ΟΒδρϑβ. χυἱἹ.-χχὶν. : (ἢ, χ, 
5 8ες ὑεΐον,, ΡῬαγὶ 11. ὃ 3. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΦΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

οῃ65." ΤΠΟΥ ἅγο υππηδπιοά, δηά ἴῃς ὨΒΕΓ 
8 ἀἰερυίεά; δυῖ ἰξ Πηά8 Ξιιρρογί ἔγοιῃ Β'Ζοικ, 
ἾΧ, Δ 

ἴῃ ἴε Ῥαγβῦ 65 (δ Ρ5. χχχυ!.--ἶχχῖ. ἔτ ΒΟ Σ 
ἀεῖδι]5 ἃἄγὸ ἴο ὃς ρἰεδηθεὰ. Ὅλο δρρεϊϊδίοη οὗ 
Οοά πιοβέ οἰιδγαδοίοσγίϑις δηά ἔτεαιιθηΐ 18 “ [86 
1 οτγὰ οὗ [δε 5ρί γ5,᾽2 ὁ 6616 νυ] ἢ σογτεβροη5 
ἢ ἰἢς σοηϊοηίβ οὗ ἃ 5εοϊίοη ἀθδϊηρ Θ5ϑθῆ- 
(ἰ4}}γ ἢ (86 Ξριγϊ- σου]. Αἰπποσὸ οἰδδοσγαῖθ 
δηά ἀεβηϊῖα ςἸΔ5ϑιβοδίίοη οὗ Αηγρεὶβ ἰ5. ξίνθη. 
Α5 δεΐογε, Εποςΐ 15 τπονθὰ ὈΥ “" ἴΠ6 βρίγιι᾽ 
ἰηῖο ἴΠ6 Ὠοάνγθη οὗ μοάνθηβ, δηά δα 5668 ἴῃ6 
Βουϑε ϑυττουπάοά Υ ἤγε; “4 ἢουβα δυ}} οὗ 
ΟΙΥ512] βἴοποϑ, αηὰ δεΐννθεη δας ϑδἴοῃηθ ΠδπΊ68 
οὗ Ἰνίηρ τε. ἘΕσουῃηά δθουϊ ννεγὰ δεγαρῃ πη, 
ΟΠπεογυθίπι, δηὰ Ορμιδηΐϊπι. ὙΠ656 ἄγε (ΠΟΥ͂ 
ὙΠῸ ἀο ποῖ 5ϊςθρ, δυῖ νναϊοβ: [86 [πσοης οὗ 
(Οοα8) ξἴοτγ. Απά δε βὰν Απρεὶβ γῆο σουϊὰ 
ποῖ ὃ6 πιπιθετεά. Α τποιυβαηα {{π|65 ἴΒοι- 
βϑαηά δηά ἴθη (δουβδδηά {{π|ὲ8 ἴδῃ τῃουβδηά, 
{Πεγ 5υττουηάοα [παῖ ἢοι86. “Αηὰ ΜΊΟΒδε] δπά 
Κδρμδοὶ, Οδῦγιεὶ δηὰ ῬΒαπαεῖ, δηά ἴμ6 ΗΟΪΥ 
Αηροῖβ γῆο ἃγὸ ἰῃ ἴῃ6 ἢδαυθῇβ βὸ ἴῃ δηά οι 
ἴη ἴδδὲ ῃοιιβο. Απά {ΠΟΥ . .. οδπια οι, δηὰ 
ΙΓ [Ποπὰ ἴῃς “ Ηεδά οὗ 1) Αγ8᾽ (..2., Οη6 ὟΝ Βο 
18 οἷά). Ηἰβ μεδὰ νγὰβ ννῃϊα δηὰ ρυγε 88 
0], δηὰ Ηἰ5 ρδιτηθηῖβ 810 ἢ ἃ5 ἢο πιδη σουϊὰ 
ἀεβογῖθε. δ [ῃ δῃοίβοῦ νυἱβίοη ὁ ΕΠΟΟΒ Πεδγ8 
[86 βοηρ οὗ ἴῃοδὲ “ττᾷο ἀο ποῖ 51.660." ὙὙΠΕΥ 
βίδηά δείογε Οοὐΐδβ βου δηὰ βἰπρ (ἢεὶγ 
Τυιβαρίοη, “ ΗοὶΪγ, Ηοὶγ, Ηοὶγ ἰ5 ἴμε [νογὰ οὗ 
186 βριγι 5. Ης Β]]εἴ ἢ} {μ6 ἐαστῖ 1 8ρί γιῖ5.᾽" 
Οἱ ἴδ ἔουγ 51468 οὗ (ῃε 1, οτὰ οὗ [ἢδ 5ριγἴ5 ἢ6 
ΒΔ ἴουγ δείηγβ (πρόσωπα), αἰεγεηΐ ἔγοπὶ 
ἴΠο56 βἰδηάϊηρ (δεΐοτγο {Π6 »ίογυ οὔ 1 οτγὰ οὗ 
βρ  γ115), δηὰ ἢ6 ἰσαγῃδά {πε ]Γ παᾶπλθβ ἔτοπὶ ἴΠ6 
ΑὨρεὶ ([δ6 ““Αῃροὶ οὗ ρεδᾶςς ᾽ 8 οδπὶθ νν 1} 
᾿ἷἰπι, Απά Πο Βραγά [86 νοΐςθβ οὗ ἴποϑβο ἔουγ 
θεΐηρβ 85 ΠΟῪ ϑδῃρ ῥγδίϑεβ Ὀεΐογε ἴῃς [οτά οὗ 
δἰοσγ. ὍΤμο ἤγβὲ νοῖϊοθ ῥγαϊϑεὰ ἴδε [ογά οὗ 
τς Ββρίγιῖβ ἔτοπὶ ουου δίς ἴο ϑτουἰδϑίϊηρ. 
ΤΟ βοοοηά νοΐ ὑγαίϑεαὰ ἴ6 μόβϑεὴ Ομ 
([841. χιῖ, τ, τὴς Μεβϑίδἢ) δηά [86 σβόϑθῃ 
ομα8 0 ἀερεπάςδά οη ἴδ 1, οτγὰ οὗ {Π6 5ρ|Γ115. 
ΤΙΕο {πἰγὰ νοῖςς ργαγεά ἴοσ ἴμοϑο ννο ἄννε}} 
ὉΡΟη ἴῃς εδυῖι δηὰ τηδάσδ {πεῖς ρα θη 'π {16 

1 ΓΒ. χο. 21. Το 5Ξὶχ πουϊὰ ἱποϊι ἄς [Π6 ίοιιγ 
ῬΓΘΥΙΟΟΒΙΥ ποϊθαὰ (ερ. χο. 31). ΤΩ ἀἰβῆου Υ 
ΔΌουϊ τ.6 πυθοσ, ΒοῖΒοΣ ἰτ 6 5]Χ ΟΥ 56ν θῇ, 
Ιΐ565 ἔσοτλ ἴ8ε ξἰαίς οἵ ῖἴ86 “ιορὶς Μ5. ΤΠ 
ὨυΣΩΡΕΙ βανοῃ ἤπάς Ξκυρροτί ἴτοσῃ βοὴβ Ν᾽ δσβίοῃϑβ 
οἵ Τοῦ. χὶΐ. 1ζ, 5ἰχ ἔγοιῃ 86 ραββϑᾶρε ἰῃ ἘΖοκίεὶ. 
ἌΝετε Εποοῖ χχ. οἴμες ἴμδῃ δὴ ἱπιεγροϊατίοι οὗ 
Ἰαῖοσ ἀδίθ, [88 αυροῦ οὗ Δηροὶβ ἴθ οτα, ΥἹΖ. 5ῖχ, 
ψουἹά τεϑοὶνς ἴῃς αἰ βίου Βοτε; Ρυξ [86 ἔπη6- 
ἰοῃϑβ μετα δοϑσηθᾶ ἴο [6 ΑὨρεὶβ ἀγα ἤονε], ἀπά 
ἴῃ βοὴ ροΐῃηϊβ οοῃίγδαϊοὶ ἴμο56 δϑϑοιριθὰ ἴο ἵπεπὶ 
οἰβεννβοσο. ϑὶχ ἰ5 [86 πυρεῖ οὗ ““ἴδς ΗΟΙΪΥ 
Απρεὶς οὗ ἀοά᾽ ἰῃ ἅιϊιε Ῥαβίον οἵ ΗἩδγηηδξ, 
γ!5. ἰν. 

3 566 οὗ, ΧχΧΥ}]. Σ αῃρὰ 1] Π]Δῃ 5 ὨΟῖο. 
5. (Ἡ. ᾿χχὶ. 
4 (μαρ5. χχχίχ., Χὶ]. 

ὁ ὨΣΒΠ ὩΝΡΌ. Ορ. [5αἱ. ΙΧ], 9. 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΧΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

Ναπιὸ οὔ ἴδὸ [ογά οὗ [Π6 βρίγῖϊ5β.. ὙΠῸ ἔουτί 
νοΐςο Κορί οὐ ἴῃς δαΐδῃβ, δηὰ δ᾽] οννεὰ {πδηὶ ἠοΐ 
ἴο οοπιο Ὀεΐοσο ἴῃς Γἃοτγά οὔ Π6 5ρὶ 5 ἴο δοσυϑε 
ἴιοβε ψῆο ἄγος ὕὑροη φασῖῆ. Απά Εηοοῆ 
ϑικοὰ τῇς ΑὨρεὶ οὗ ρεᾶςς ψῆο ἴΠε56 ἴΌυγ 
Βεΐϊηρϑ ννεσε, δηά [Π6 Δ οΣ σδπὶ : “1ΤΒο ἔγϑὶ 
5 [86 ΒΟΙΥ Μ|οῆδο6,, τ το}, βίον ἴο δηροῦ ; 
δηά {Π6 βδϑοοηά, ψο 15 86 οὐδοῦ 411} {Π6 581. Κ- 
Π65563 δΔηά ἴΠ6 νου ηα8 οὗ {Π6 οἰ] άγοη οὗ τηθη, 
15 Αυΐδεῖ (Ἀρἢ861); δπά ἴδε γα, ν ΒΟ 15 οὐεῦ 
811 ρονγευβ, 15 [ἢς ΒοΙγ Οδθτίε!; δπὰ [6 ἑουτί, 
ἍὮΟ 158 ϑδεῖ οὐδοῦ 6 σερεπίδησο δηά δορὰ οὗ 
[δοϑο ψ8ο ἰπῃογιὶ οἴθγηδλὶ ᾿ἰἴρ, 15 ΡΒ δημοὶ."} 

Οης οἴμεῦ ϑοιάερίρσγαρηϊς Βοοκ --- ἴ[6 
Ἑουσί Βοοκ οὗ ΕΖγα" ([86 ϑεοοηά Βοοκ οὗ 
Ἐξάγαβ ἴῃ 186 ΑΡοςτζυρῇα)--- Ὀτίησ5 ἑογνασὰ 
ἴδε ἡδηηθ οὔ 0116] (ν. 1). ὙΠ6 ΑΠΡΕΙΟΡΗΔΩΥ͂ 
18, ἃ58 ἰη ἴ(ῃ6 Βοοκ οὗ [δηϊεϊ, ἰπ υἱϑί οῃβ. 

(5.) Μαικεὰ 48 18 ἴπθ ἀδνεϊορπιεης ἴη 
ΑὨρεϊοΙοΡΥ Ὀεύΐνεθη μὲ ΒΡ] 4] ἀπὰ Ῥϑβοιιάθ- 
ΡΙγαρῃὶς τ ηρ8, ἰξ 18. 51}}} τηοσα τατικεα ἴῃ 
(ἢ ἰαῖον [εν 158 Ἰμποοϊοργἕ Τὸ ρυγσα 5: ]θηςα 
Δηα 5Δογοὰ χόϑοσνο οὗ ἴῃ6 οδηοηΐϊςδὶ Βοοῖϑ, 
αὐδηδοηοα ὈΥ ἴπε δυῖΐμοσ οὐ δυΐβοιβ οὗ ἰδ6 
Βοοϊκ οὗ Εποςδ, 18 ον ὀχοβαδηροὰ ἴοσ ψῃδῖ 
18 ῬΟΓΠΔΡ8 5υτθ ἸΟ8}}}7ὺ ὈεδυΈ, υϊ 4150 
ΒΙΓΔΏΡΨΟΙΥ ννεϊάθα ἰορεῖθοσ ΌΥ ἃ ἔβηϊδοιίς 
Ἰπηαρηδίοη, πδίϊοηδὶ σοηςεῖξ, ἱσῃοσδηΐ 806 ῖ- 
βι[Όοη, δηά οτείρη οἰθηγχοηΐβ. 

Οὐοά [5 ςοηςείϊνοα ἂς πιοσο δῃὰ τοτὸ ἰϑοϊαίεα, 

Φ(Π)6 ΟΩΪΥ Οπβ ἴῃ Ηἰἴἰ8β νου] " ὧν ὙΠ’ 

891»). ΗΪβ5 βρβιοῦθ 18 ἃ βευθη-ἴο]ἀ ἤεάγυεη 
εταἀυδίίπρ ἴο ἴῃς ϑιπητηῖῖ. [ἡ ἴδε σθηΐσγα οὗ 
(86 Βιρμεδὶ σᾶῆγὸ 18 Ηἰβ ἀνε ηρ- ΙΔ 6 
(ἐπ). ὙΠα ἴῆγοης οὗ 16 ΟἿΟΥΥ (5 
227, ἰὰ ἴδ Ταγρ. ἐξ ΡΥ Ἵ Ὁ 2) 18. ἴδεσα; 
ἔσο ἃ ἰβϑιι65 ἴῃς Εἃἰρῶϊ ψῆϊςὰ, δΙηὐϊηρν ἴο 
ήδη (ΟΡ. Ἐχοά. χχχὶν. 29 ἄζς.), 15 ἴ:6 δἴπιο 
δΡΏΘΙΟ δηὰ ἔοοά οὗ Αηρεῖϊβ.0 [ἢ (86 βρβεσε 
οὔ τ}}8 Βίρμεβέ ἤδϑάνθη, γοῖ δίδάδεη ὉΥ {πὲ 
ἙἸουγ νεῖ} (118) Ποπι ςεἰοϑι14] θείηρβ, Η ἊῈ 

δυττουπηβ Η ̓ π1536 1} ἢ} Η5 ΆΠΪΥ 5}: 

ΠΟΡῸ ὅν), (86 Αηρεὶ-ῃοϑβί. ὙΒοτα ἴοο δζὲ 
[ἢ 5015 οὗ 86 πηθοσῃ δηὰ οὗ (ἢ τἱρδίθουϑ- 

1 Οἰδεῖ νἱϑίοῃμβ Ὀγηρ ἰοσγιναγά πδῖηες οὗ [86 
Ἰεδάοτβ οὗ (Ὡς αἰν᾽Ξίοῃ5 οὗ [ῃ6 γεδσ (εἶν. Ιχχχὶϊ,), 
οἵ 5ρεο Ὁ Αὔρεῖβ οὗ ρονγεσ δῃηὰ οἵ βυρσειμδοῖοβ 
(εἢ. Ἰχὶ,), ΟΥ̓ 8ϑϑίρῃ 5ρ τ 15 ἴο (6 ἰπυπάει, 
Ἰισιαΐηρ, 566, ἔγοβι, ἀενν ἄτο. ((ἢ. 1χ.). Οοηκυϊὶ 
ἴῃς ποΐα8 οὗ ὨΙΠτηδηη δηα ϑοῃοάάες ἐγ ἦρεῖς. 

᾽ αἴγεα Α.Ὁ. 81-ο6. (ρ. δοβὔκτετ, 1.2 Ρ. 657. 
Ιὴ ἰν. 36 (86 πδς ὕτίοϊ ἰ9 σερ δορὰ ἰἢ βοπὶδ 
Μ995, ὍΥ 7ο6τγειηὶεὶ. 

5. (ρ. Βιδθοβεσγ, Ρῃ. 8 ἄς. Ῥεῦει, “ ϑγϑβίοπμλ 
ἃ, δ᾿ ἰσγπαροραθη ῬΑ ϑιϊηβομεη ΤὨδοϊορίε,᾽ ΡΡ. 
157 ἃς, Ἐαοτβμείτω, “ἼΛίε οἵ [6ἐ588,᾽ 11. 745 ἄς.; 
ΑΡΡ. ΧΙ, “4 7ε 8 ΔΙΩροΙοίορυ δηὰ Πασιοη- 
οἷορυ. 
4Οη [ἢϊ5 δηὰ 86 (οονίηρ Ηεῦτγεν ΟΥ 

Ατγαγηδῖὶς {165 δῃὰ τνοσὰβ σοηβυ {,ονγ᾽5 γουΐἊβ, 
“ΟΠ δι) ἀδἴϑομες Ν σίους ἔοι ἀϊς Ταγρυηλίπι,᾽ 
“ΝαυδΒε  βομο5 ἃ. ΟΠ δ ἀδίβομο5 ἿΝ ὅσους ἢ 
ὯΡ. αἷς Ταϊπιυάϊπι υ. ΜΙάταϑοἰτη,᾽ 2. "2. 
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ἀεοαά, βοϑα δρργοδοῖ ἴὸ (ἢ6 γε] 18 ΠΘΑΓΟΡ 
[Π4ὴ τηδΐ οὗ ἴΠ6 Βοβῖ, δηά ἡ βοθ6 Βοπιθ 15 [ἢ 6 
“ὁ Ῥαγδάϊϑο " ἱπῖο ννῆϊςῃ {Π6 5αϊηΐ οὗ Οἢγίϑί 
νν88 “ σδυρδῖ υρ᾽ (2 (ογ. χὶϊ. 4).- Νὼὸ πδη οδῇ 
ἴ6}} τ86 πιθοῦ οὗ ἴδ6 ᾿πηυπιογδῦϊο ἤοϑβ 
([οὉ χχν. 3 ; ἴδῃ. υἱΐ. 10), ποὺ δἴδῖα τ6 ἤοὺσ 
οὗ {μεὶν σσεδέοη. δ'ν 45 1ἴἴ οἡ ἴ6 ϑεοοηὰ ἀδῦύ 
ΒΟ [ἢ Πεαυθὴβ ννεγα τηδάδ (Οσεη. 1.), οὗ 
ο ἴδε δ ἢ ἀδΔγ (Οδ6η.Ϊ. 2ο; [5881]. νἱ. 2), Βθη 
ηροά ογοαΐυσοβ ἀρροασοά ἡ Ναν, νγὰβϑ ἴΐ 
ποῖ, 5 ἴἴ ποῖ, “ ἀΔΥ ΕΥ̓͂ ἀδΥ " ἴμδί Απρο]5 ψνεγα 
δηά γε σγεαϊςα, “ ἤδνν ἜΥΘΤῪ τογηΐηξ ᾿ (1,ἅπὶ. 
νι]. 23), δϑυΐης ἔγοσα ἴδ6 ΓΠἰρδΣ δἰ τεδγηίηρ ἔσο 
υπάον [6 ΤὭτγοΟΠΟ, 5ἰηρίης ἐπεῖς ΗΔ4]16]υ͵δἢ, 
δηὰ δραΐῃ δρϑογυεὰ ἰῇ ἴῃ6 “στῖνοσ οὗ ἤγεὔ 
(ΟἸΣἽ ἼΠ2)} 

Ετοτὰ ἀπιοηρϑβί [15 “ ΔΓΥ οὗἨ Οοἀά" 5δἰδῃηὰ 
[οσινασὰ ργοπ ΠΟ ΠΕΥ σεγίδίη ο145965 δηὰ ΤΠ] εἴβ. 
ἴῃ (δοῖγ σᾶπκβ (δοςογαάΐης ἴο Μαϊπιοπι 65) 
ΨψΟΓῈ ἴεη ὑταἀδιίίοηθ. Ὑἢ6 Πἰρῃεϑὶ τνὰβ ἴῃ 6 
Ομαΐϊοιμ (Π}»Π), οὐ “Ἰἰνίηρ οτεδίυτεβ, δηά 
ἴῃ βυσςσαβδίοη ἴο δεῖ 86 ΟΡΒδηίπι, 4.56} 1π|, 
(ΒΔ ΒΠΊΔ]]}πὶ, ϑεσγαρῃΐπι, Μαϊδαςίπι, ΕἸΟ πὶ, 
Βεοης ΕἸοδίπ,, Κοεγυδίηι, [ϑ.2 Α5. οποία 
Μ|εδδοὶ οσσυρίεβ 186 ΠΙρμοδὲ σδηϊ ; γεῖ 
δΒίρδον τ1ὩΔη ἣς 18 ἴῃ6 πηγϑίοτίουβ Μείδίγοη, 
ννΒοτὰ ἰταάϊίοη ἰάδηςβεὰ τῇ [86 ἰγδηβίαϊθά 
Εποοῖ (Οδη. νυ. 24), δπά δβϑοοίφίεἀ σὰ 
ΠΤορμίοὶ, σίϑὶ, αηὰ {[ερμῖρδ)α ἴῃ ἴΒ6 ρίουβ ἴ25Κ 
οἵ δισγίηρ Μοβεβ (Ταγῃ. ϑβοιάο- [οπαίμδη 
ου Ὠειυΐ, χχχίν. 6. Ἧς νν88 ἴμ6 “" Ῥηποα οὗ 
1Π6 Ῥγεβϑθῆςε " (Ὁ)8 ἽΦ); 818. ἘΣῪ Ὡδηὶα 
Μείδίσοη (ἸἼΩΘ 5) νγὰβ εαυίϊναϊθηξ ἴῃ Ὡυπλε- 
τὶς] γαῖα (314) ἴο 1μδὲ οὗ ἴθ ΑἸ ΠΥ 

1 Β͵δοῆοῖ, ΡΡρ. 12, 12. ΤῊς ἰαΐεσ ον 58 
{ΠϑοΪορυ οανίτοη αοἂ υἱϊὰ δὲ ἰεαϑὲ θο,οοὺ 

ΤΥ τδάς οὗ δηρσοΐβ, Ὀθοδιιϑα ῥο ΞΞ ορὸ (ΝΥ εδετσ, 
Ρ. 165). ΒηοοθοΣ (ρ. 7) οοῃϑίἀετβ ἴ8 8 ὑὙ80]ς 
ςοποορίίϊοῃ ἃ τοβεχίου οὗ ἴμε Ῥεγβίδῃ δβιπιδίς 
οὗ ἰδ ἀϊνίπἰῖγ τ Βίομ ἀοίἢ Πεάρε δρουΐ ἃ Κίηρ. 
ΤΒο ουτίουϑβ ἰῃ 5Ξπςἢ τηαίίετβ ν1}} πὰ ἴῃ Βγθομεσ 
(Ρ. 9) ἴδε πδηλος δῃηὰ ἀεβοσ ρου οὗ [6 βεύδῃ 
Βεανθῃϑς. 

2 Ορ. Βχγθοβεσγ, Ρ. 33. 
ΟΠ δϑ ἢ πιδ] πὶ 8, δοοοσάϊησ ἴἰο οὴς ΒαὈΡίηϊςαὶ 
Ῥδβϑᾶρθ, 5 ρα Ὀοαυία, ὙΠΟΥ ατς ΠῚ Π 

ΓΘ ὈΤΡῚ ΠΛΊΦΠ ὈΣΓΨ, οτεαίαγεβ ψθὸ 
βοιλοίίτηςϑ κεαρ 5ἰϊθηος, ξομλείἑπιεβ βρεᾶκ. ὙΠΟ 
τὸ βἰἰοηῖ ἤθη Οοα 5ρθδῖίϑ, δηὰ βρεὰῖκ ψῃΘῺ ἀμὰ 

ψδὶ Ηδ 888 βροόκεη, ὅ66 [,μΥ΄Υ̓́ΚΧ,ω 5. 33 δοπ. 
Τῆς ΟΒοταδπι τα ἰῃ ἴῃς Ταϊπιθὰ ἀερίοἰοα ἃς 
γοῦῃρ δηὰ Ὀ]οοτηΐησ ; 8 ἱζηδρὶ 

Τῆς ἀοτναϊοη οὗ 

᾿σαδρ  ΠΑΤῪ ΕἸΥΤΛΟΙΟΡΥ͂ 
τΑλκῖηρ 21 ΞΞ δ 2, δ 2.} Ὀεΐπρ ἴῃς ὕδης 
εἴνεῃ ἴῃ ΒΑ γ]οπία ἴο ἃ γουηρ Δ. Τῆς Ι5}ϊ1πὶ 
ἅτ ἴδ6 Αηρεοὶβ Ἧ8Ο Δρρϑᾶσ ἴο ἴῃς ργορβοῖβ δῃὰ 
βρεδὶς τῖϊὰ μοὶ; ἰδεῖς ἤδῖὴς ἱημαϊοαῖεβ ἴῃς 
ἀρριοχίτηδίίοη οὗ ἐμεῖς Κπονεάρε ἴο ἴμαΐ οἱ 
τῆ Θἢ. 

8 Τεῦνοά ἴτοπὶ μετάθρονος οΥ μετατύραννος, 
16 ποχὶ ἰο ἴδε ΤἈσγοης οἵ 1ωοχὰ (ΝΥ εῦεῖ, Ρ. 172; 
μενγ, “ (μαϊά, ΑΝ. Β.᾽ 5“. 5.). Οἰβδεῖβ σοηπεοῖ 1 
ἢ μεταδρόμος (Βτεοδοτ, Ρ. 28), οὐ ψ ἢ γεοζαίον,, 
οσ ψῖ} Μίίῆσα (οΡ. σσίάμραυπι, " Ζ. ἀ. Ὁ. Μ. α.᾽ 
χχχὶ. 236). 
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(δϑιδαάδὶ - "1, νΒοβε σεργεβοηϊδενε 86 
5 'ἰῃ [86 του], ὙΒοτα δός ἰ5 ἴῃς ἴθδοβοεῦ οὗ 
ΗΪ8 οἰ] σε, δηὰ οὴθ ννιο Ρἰοδὰβ Ὀείοσγε Ηἰἶπὶ 
ἴος Ηἰ8 ἍἽποβθὴ ροορὶθ. Ψψνῆθη Μοβοβ αἀϊοὰ 
δηὰ Οοά Ὀεναϊϊοα πὶ, [6 Μοίαίγοῃ Ἴοοση- 
ἰοστίοάὰ Οοά: “Τῆηΐπε ἢ6 νὰ ἤθη ᾿ἰνίηρ, 
ΤὨΐπὸ δὲ 15 δ ἀεδὰ," ΝΠ Μι|ιεδδοὶ τὸ 
δϑϑεοοίδίο ἃ οἴπεσ οἠϊοῖβ, Οδῦσγιοεὶ, Ἀδρῆδοὶ, 
ὕτέεὶ, σβοϑὲ πυθοΣ 18 ἰπογοαϑοὰ ἰδίοσ οὔ ἴω 
δευθῃ, ΟΥ̓ ἴῃς δαάϊπίοη οὗὨ ϑαπιπιδεὶ, [χά κίοεὶ, 
Ηδηδοὶ, δῃὰ Κορδασοὶ, δηὰ ὑπάοῦ τ οβο 
σΒᾶγρο γΓοβροοῖ νοὶ ψότε ρῥἰδοθάὰ [ῃ6 βϑυθσδὶ 
ἀδγ5 οὔ ἴ86 ννεεὶς, δ᾽] τὶν (86 70 ἡδίίοηβ οὗ 
ἴη6 νοῦ] ψοῦο υπάον τἢ6 ᾿γρλ φρο οὗ 7γο 
ΑὨρεΙ-ῥσίποεβ; ΜΊςΠΔεϊ, ομῖοῖ οὗ Αηρεβ, δεΐης 
850 Ῥγίηοε οὗ ἴϑγδεὶ, [6 ρεορὶς οὗ ρεορίββ, ἴῃ 
Ρτγίηςσς οὗ [ΘτιβΆ] θη, [6 ρσίηςα οὗ Ζίοη. [π- 
αἰνάυ.4]5 4150, {πΠ|κ6 πδί!οῃβ, μβᾶνὸ [Ποῖ ρυδτάϊδη 
ΔΏρΕΙ8 (οΡ. σε. χχίν. 7; ΤΑγρ. [ἐγι5. 1.), νῃο 
ΒΕΙΥ6 45 {πε ρῥσζοϊδοίϊοσβ δρδίηϑδῖ τυἱοκοὰ 
βρ  γιῖβ, δηὰ ἱποῖϊο ἴβοῖ ἴο φοοά ψοσκβ. ΤΒυ8 
ἰξ ψὰβ Μίςμδοὶ ψῇο ἰοὰ ἴμ6 ἀδιρῆίογ οὗ 
᾿ΐηδῃ ἴο Εξγρί ἴο 186 Βουβε οὗ Ροξζρβογαῇ, 
ὙὮΟΓΟ 8856 88 ὑγουρδὲ ὑρ δηά ΡΓΈΒΕΠΕΙΥ 
τλδυτιθὰ ἴο [οϑερὶι ὑπάεγ [ἴῃς πάτα οἱ Αβεῃδῖῃ 
(Οεη. χ]!, 59). “ὍΒδε ψβοῖὶςε νου], 58 γ8 οὔθ 
Ταϊμγυαΐςαὶ ρῬαβϑαρε,2 “18. ἢ}}} οὗὨ δρὶσἱβ δηὰ 
ἀοηηοῃβ. ὙΝν Ὠδη ἃ τὭδη Κϑὸρβ οὔδ Ἷοπιηηδηά- 
τηθηΐ, οη6 φοοά Αῃρεὶ σοπιεϑ ἴο Πίπ; οὐ ἤδη 
6 Κοαρβ {Ὁῦὺὔ ΠΟΙΩΠΊΔηπηοηῖβ, ἔἴνοὸ Δηρεΐδβ : 
ψθδη Π6 ΚΘΕρβ 411 86 σφοτῃτηδηηγοηΐβ, ΤΩΔΗΥ͂ 
Απρεῖβ. Αηὰ ψ8ο ἅτε ἴμεβε Αηρεὶβϑὶ ὙΒΟΥῪ 
ΓΘ ἴ86 Αηροῖὶβϑ ψῆῸ 01}} β:ο)! ἃ πἰπὶ ἔγοπι 
[86 ΟΥ̓] 5Ξριγι (8 Δ ΡΊΘ. ΤΒοϑε ἀἴδη 
ΑὨρεῖὶβ ῥγεϑεηξ ποιηβεῖνεϑ ἴο τηθῃ 1ἢ πιοβί 
ΝΑΣΊΘΑ ΤΌΓΙΩΒ : Βοπλεῖπιθ8 53: {Π|ην, Βοπιθτ τη 5 
δίδηάϊηρ ; ϑοιηεῖ 68 88 τηδη, δοπιεϊπηθ5 85 
ὙΟΓΏΘΏ ; ΒΟΠΊΘΙΙΠΙ65 ἃ8 νη 48, 5ΟΠΊΘΕΪΠ165 88 
ἤλτηεβ. ὙΤΠΕΥ οδη δα Υἱβι 0] 6 οὐ ἰηνὶβί 8]6 25 
ΕἸΓουτηβίδησεβ τεαυῖσο. Ὑπὸ πδῆθ ἴδον 
Γαοδῖνθ ΟΥ̓ Δ351Π|6Ὲ ἜΧΡΊΟ8568 [ΠΟΙ͂ τη πἰ5(6 ΓΑ] 
δεῖ ΟΥ τηεβϑᾶξθ, Εδοῖὶ Αηρεὶ [45 ἃ ἰδ]ϑοῖ οὐ 
815 μοασὶ ἴῃ ψΒ] ἢ ἴπ6 Νδηο οὗ Οοά δηὰ ἢϊ5 
ΟΥΏ ἃζὸ σομδὶησά, 
Το Αηρο]β υηἀδογβίδηά Ηθῦγον ομἶγ. ο 

ποῖ ΡΓΑΥ͂ ἴῃ ΑΥ̓ΔπΊδῖς, 5417γ5 ἃ Κδδθίηϊς τι ]δ,3 
““θυῖ αἰνναγβ5 ἰη Ηεῦτεν. ὙῈῈ Μιίηϊδίετίησ 
Αηρεῖ σδηποῖ Ὀγίηρ δείοσε Οοὰ [ἢς ργαγοσ οὔὗ ΡῸ 
ΟἿΘῈ ΨΜΏΟ ΡΓΑΥ5 ἴῃ Αταδτηδῖς, ἔοσ δε ἀοδβ ποῖ 

ἱ Ὁρ. τῇς βενεὴ ἴτοτῃ ἴῃ6 Βοοῖς οὗ Ἑποοὴ 
δῦονςο, ὃ 4. , Βθοβεῦ (ρρ. 21--22) ρίνες. (ῃς 
ΠΔΙΏ69 ἃ5 Μίομαεὶ, Οαῦσιεὶ, 0116], ἘΔρἢδΔΕΙ, 
Μεοιδίγσοῃ, ϑδῃάδιρῆοῃ, αὐὰ 9 ε. ΤὨε 
Ἐογωδῃ Οδίμο!ς ΟΒυσοἢ, δοοερθηρ ΟἿ ἴδ6 
ἩΔΙΏΘ5 8550 ηςα ἴο ΑὨρεΪβ ἴῃ [ἢ (ἴο 11) ςαποπῖοδὶ 
Βοοῖκ5, [85 τε)εοῖςἀ Ὀγ βυμοάϊοαὶ ἄδοσεοβ (Εοσως, 
4... 745; ΑἸΧ.ΪΔ ΟΠΔΡΕ]]6, Α.Ὁ. 789) 411 παι ε5 
ἐχοερὶ Μίομδοὶ, Οαῦτίεὶ, δηὰ Κδρβδδὶ (ςρ. 
Ἠείεϊε, “οποί!. Οεβομίςῃιε,᾽ 11}. 539, 660). 
Ὁ), Ε΄ ϑίσαιββ (΄ Θορτωδεῖς, ἰ. ὃ 49) οοῃϊεπιρ]αῖοα 
μετ 85 βερᾶβ οἵ ἴτε “" Περασίπηθηϊβ :᾽"-- 
“9 Καορθίεβθη --- Οαῦτοὶ; Μεάϊοὶπαϊνγεβθῶ --- 
Ἑδρβδεὶ ; Ου]υ9--- Μίς δε]. 

3. Βτθοδεσ, Ρ. 13; ἽΝ εθει, ρ. 166. 
ὃ Βγεοδοσ, Ὁ. 17. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

υπηάδοτοίδηά ἢ, Ηδθῦτεν, ἴΠ6 ἰδηριάρο οὗ (86 
[,νν, 18 ἴ[Π6 ΟὨΪΥ ΠΟΙΥ ἰαπρυδρο ; ἰξ 158 ἴῃς ἰδῃ- 
Ευᾶλξε βδροόοκθηὴ ἴῃ δποάυθη. ΑΑΪδβ ἔου (ἢς 
Οεηῖ 65: ΤΠ τ ΙΓ οὗ Αηροὶβ ἰ8 ποῖ ἔοσ 
{Π6τὰ : ἴξ 8 Ἰμυτοὰ ἴο ἴῃς Ρϑορ]α οὗ [58γδεὶ. 
ἴϑγδεϊ 15 (86 γεαΐπὶ οἵ Αηγεὶβ ; ἰη ἴδ νου οἵ 
ὩΔΙΪΟΩ5 5.81 [6 ἀδηηοηβ ! 

1. ΘΣΕΜΟΝΟΙΟΟΥ. 

ΤΟ τόβοσνα οὗ ἴμ6 ΒΊΡ]1ς 8] νυ ἰηρ8 οἡ [ἢ 15 
50 δ ]εςί 8 511}}} ποτα πηᾶυικοα {ΠΔη ἴῃ [86 οᾶ86 
οὗ Αηρείοϊοργ, δυῖ {πῸ ἰοδο ίηρ 18 ποΐῖ 1685 
Ρτορτεβϑῖνθ Ετσοπὶ ἴἢ6 δἰπιρὶοδὲ ἔοσῃπχ ἴῃ 
ψὨοἢ ἴῃς ΟἹ Τεβίαπιοηϊ τοσοορηϊϑοα ονὴ] 85 
ΜΟΓΚΙΏΡρ, οηνγαγὰ ἴο 15 1]|6οσὲ ἀσδυθὶορτηθηΐ 
ἴῃ ἈδΟΌδίηΐςΔ] ᾿Πτογαΐυγα, ἀσὸ ΤΏΔΠΥ δίαροβ, δυῖ 
[ΒΕῪ οδη δὲ ἰσδςθὰ ΨΔΙΥῪ δηὰ ἜΘΟΣ: 

1.) Αγοιηὰ ἴ86 ἴἤσγοπθ οὗ Οοά ὅἅτγὸ Η]Ϊ5 
ταϊἰβίθσίην ϑρι ΓΙ 5, δομα ἴο Πεῖρ δηά γχυΐάο, 
δοῦλα ἴο Ριιη5ἢ δηὰ ἀοϑ(ΓΟΥ͂ (ςΡ. 1 8δῃ). χυΐ. 
14-:Υλ:} 5. ΙΧΧΥΠΙ, 49; [54]. χίχ, 14); δαυῖ 
411 Αἰϊκθ ὀχεουῖθ Ηΐ5 ν}}}. Εσοσῃ ἀεροηάθηϊ 
ἴο ἱηἀεροπάςης δοείίοῃ, ἴστοπὶ Ἴσοηάιιςϊ ἀπ ἴο 
δϑοϊυῖε οὐεάϊεηςο ἴο σΟοά ἴο σοπάιυςΐ ἀλκε ἴο 
ἃ ΠοΘΈΪῈ αἰβροβιιϊοη ἴο τη δηὰ ἴῃε σονοηδηϊ- 
ΡεορΪΘ, 18 ἃ Ἑἀενθϊορπιεηΐ ῬΑΓΕΥ ἰησεηςζινε, 
ΡΑΓΕΥ ἄυς ἴο εχίογηδὶ ἰηβιεηςεβ. ὙΒ6 ὑσο- 
Ἰορὰς ἴο [ον δηά Ζεοβατίδῃ 111. ὑσγοϑεηΐ ἱΐ ἰῇ 
ἃ ἴοστη ΨΒετα ϑαΐδη τνουἱά ννοσῖκ 11], γεῖ σδῃ 
ΟὨΪ ἀο 50 Ὁγ Οοὐβ ροιτηϊβδοίοη ; ἴμ6 ἰδίεγ 
τοῦ οὗ 1 Οδμγοῃ. χχίὶν. 1 ὡς τὐξνρρ αι νη 
ΔΟΥΘΥΒΑΓῪ 485 δείϊπρ ἴῃ ἃ τῇοσε ἱπάοροηάεηϊ 
λββίοῃ ; γεῖ 15 6 ὙῈΕΙΥ͂ ἃ ἥοτλ θείην (δος 
ἄρχων τοῦ κόσμου οὗ ἴι6 Νανν Τ᾽ οδίαπηοης, 

1.) ΤΕ νίεννβ οὗ [5γδεϊ, αἴδοϊθά δον [86 
ςοηαᾳιοδὲ οὗ ἀδπᾶδῃ ΌΥ ἐμὰ ποεὶρῃθουσίην 
ἸηΠπιοηςε8 οὗ ϑύσγδη δηά Ῥβοηιςοίδη Δο]ΔίσΥ, 
ψογΟ ρτδάν ιν ἀενοϊορεὰ ΕΥ̓͂ ςοηΐδεῖς ψἢ 
ΒΑὈΥ]Ἱοηΐδη βε Ῥεγϑίδῃ σοησθρίοηβ. ΤῊ 8 
ἠοςοοδδὶς ἴῃ ἴΠ6 ΑΡοσΎρμδὶ Βοοῖ οὗ ΤΟΙ. 
ΤΒΘ “6ΥἹ] ϑριϊ) ψ8ὸ “Ἰονθβ᾽᾽ δαγδῇ, αηὰ 
“ Κ|}}5᾽ [6 ΒυδθδηδβνΒο ἀρρσοδοῖ ΒοῚ (ἢ. 8, 
ΥἹ. 14),.5 Βρεοιβϑοὰ ΌΥ πδηγε---αβπιοάθυβ. Ης 
ἰΒ ἴδ6 “Κίηρ οὗ (πὸ ἀεπιοηβ᾽ (Ηεῦ. δηά 
(μα. Ὁ ἽΦ [56 ϊπ|]; ορ. Πουῖ. χχχί 17), 
ἃ “ ἀον)}." Ηδοδηηοῖ ὃς ΟΧρεϊἸεά ὈΥ ογα ΠΑ ΓῪ 

ὙΝΟΓΒ ; 5Ρεςῖδὶ πιεδηβ3---ἰῃς Βοαγί δηὰ ᾿νοῦ 
οὔ βῆ (νὶ. γ)πτασε ἴο ὃς υϑοα ἔογ Ἄχοσο β!η 
μῖγμα ; δηὰ γν θη ἢδ 18 Ἔχρεὶ]οά, δὴ Αἡρεὶ Ὀ᾽ηάς 
ἢϊπὶ (ὙΠ]. 3). 

Ενθῃ ἰξ [6 παῖὴς οὗ (}15 6ν]} βρίσγι 6 Ροῖ- 
δίδη οὐ Μεάϊδη (566 11]. 7) ηοῖθ), [με ἀεί 1}5 
δθονθ ρίνθη δ.Ὲ συ σ ΟὈΒΙΥ ἴῃ σοπέοστηΥ ἢ 
Αβϑυσγίδη σγαῖμοῦ (πη ὙΠ} Ῥεγϑίδη Ὀ6}16..3 
Ιὴ ἴδ οσθοὰ οἵ πε Βαδυ]οηίδη 1 ννᾶ5 γεοορ- 

Σ Ἑα; ἴδε Ο. Τ. οοποερίοηβ. οἱ (μϊ5 βυδ)εςῖ, 
σοηϑυϊξ ΟΕὝΒΪοσ, δὲ 20ο,2Ο1 ; ϑολυ}12Ζ, οἢ. ΧΧΧΥἹΣ. 
“Ὧδ9ς Βῦβε δυββουῃαὶ]ῦ ἀοσ Μοηβοδδεὶ ;᾽ δὰ 
[ὴ6 ψοΥκβ σαδη οπϑά ἰῃ Ῥασῖ 1. δ 1, Ὡ. 2. 

3 (ρ. ἰοῦ νβαῖ 10]]1ον5, Ἠαϊένυ, ῬΡ. 55 ἄς., 
83 ἃς. ; 1,δηοτηδηῖ, “18 Μαρῖε, Ρ. 3 ἄς. ; 
7εηβθη, “"[)ς ᾿ῃοδῃςδιλθῃτοσιτη 5. ΕΣ Ο- ΑΒΘΥΤΙΟ- 
ται 5οτὶς," ἄς. ἰῃ ἴδε “ ΖΕεὶΞο σις Αἰς Κ οἱ]- 
δο  Ποσβοδυηρ,᾽ 1. 279 ἄς. 
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Ὠἰδοὰ [Πλὲ ΒΟΔΥΘΏΪ 5ρίγι5 οουἱὰ δὲ «816 « 
Ὄροη ἴο τοϊονα ἴπο86 νοχϑ ΌΥ ἀθπλοπβ. Α8 
28. Ὀεθῃ βἰδῖοα (Ρασί 1. ὃ 3» [βἰατιῖ, (ἢς 
“ᾳυξοη οὗἁ Βεάνεη," ψουὰ ἰῃ ϑοπὶε Ἵᾶϑεβ5 
οολθ ἀονγῃ δηά ἰηΐογνθηθ ἰῇ 688} οὗ [86 
βυβετεσ. ὍΤδα Ρόνεγ οὗ τι ἀδτ . 5 νγ838 σΟῃ- 
ἔεβϑθα!υ στεαῖ. Α5 {πεζὰ σγεγα βεύεῃ θεηεῆοεηϊ 
βρί γί [8,50 ὑγεσε ἴβεγε ϑευεῃ πηδευοϊεηΐ ἀθπιοη8. 
Α οεἰεργαίοα (δῦ]οὶ σίνοβ ἴο 1Π686 ͵δϑὲ [86 
νῶν πδᾶῖὸ ϑῃ6αϊπὶ Ὀεΐογα ὕὑ8. ἴῃ παῖυσε 

οἴδεος ΠΟΥ ἃ.ς 

44 ΤΟΙ Ϊς, Ὀοτῃ ἴῃ [6 πππηδτηθηὶ οὗ Βϑάνοθη, 
Οοταγ τηρ ν᾽] θῆςα. 
ΤΏς ςοΒϊεῖ οἵ ἴδεξ6 βενϑῃ 15 (ΔΚ) ; 
Τῆς β8εοοῃά ἱ5 ἃ ἸΙοῃ ἯὮΟ 5ρᾶσοβ ὯὨῸ ΟἿ 2 
Τῆς (μἰτὰ 15 4 ἄροτ; 
ΤῊς ἔουσ ἰβ ἃ ξεγρεηῖ ; 
ΤὮς ΒΗ ἰ5 ἃ ΥὙἱρεσ ; 
ΤΩΣ 5ἰχίδ᾽ 15 ἃ ἐενίδ σἱηὰ ψΏ]Ο8 ΟὟΘΥΚ5 
ποῖ οΣ (οά ΟΣ τηδῃ : 

ΤὮο βενθηι 15 8 τ Εἰ] νη, δῇ οΥἹ] τυἱπὰ. 
ἀπ Β6ύΘἢ [6 ἴῃ6 δρεηΐϊβ οὗ Δ, ἴπ 

ἐδ εν αἰΐδλοῖκ Κίηρβ δηά πηθῇ, (δοῦρα [(0ογ 
ΣῈ ἀείελίε ἃ ΌὉΥ ἴΠς σχοοά ἀεἰτε5.} 

Ἀποίδεγ [δΌ]εῖ βρεᾶκβ οἵ :ῤε δηεά 88 πε 
ἀεηου ψἢῸ 15 ἀἰβιηρυ βηςα ἴτοτι οἴπογβ ὉΥῪ 
[ι]5 οοΙο584] ἔογοε. Α τὨϊγὰ γεςῖεβ νυ δῖ ΤΑΥ͂ 
τοιαυτὶ οδ]]16εἀ ἃ ρΡορυϊασ ἱηςδηίδίίοη ἀραϊηβῖ 

εἴα: 

“4 Θόονθ 816 [ΠΟΥ 5ϑυ θη 816 (Π6γ 1 
[Ὼ ἴῃς ομδηποὶ οὗ [Ὧ6 ἀδὸρ βεσθῇ ἅγὰ ἴ86γ} 
ἴῃ τῃς τδάϊδηςθ οὗ βθάνθῃ βόνυθῃ δῖα [Π6Υ]} 
ἘΠ 6Ε ΛΆΒΗΙ ΟΕ ἐθ ΕΛΡῈΡ ἸΔΊΑ ῬΕΊΒΕΕ ἘΤΕΥ͂ 

ΕΥ̓͂ 
Μαὶς ἴ8εγ δτὲ ποῖ, ἔεσῃδὶε ἱβεΥ͂ σὲ ποῖ, 
Τὴ (16 τοϊάϑι οὗ ἰ86 ἄδερ γε [εἶσ ρα 8. 
ἍΜ ἴδεν Βανε ποῖ, βοὴ ἴθ εΥ Βανο ποῖ. 
Οτάοσ δῃηὰ ἰεϊη ἄηθββ κου [Π6Ὺ ποῖ. 
ῬΙΑΥΕΟΙ δηα ΞΡ] ἰσδίίοι ἤδαυ ἴΏΘΥῪ Ὠοΐ. 
Τῆς εν ἴῃ ἣν τηουπίδίη [ΒΟΥ οηϊεῖ, 
Ὁπίο Ηξκα γα [ΠΥ Βοβίϊε. 
Το [τοῦ θ- θεδσεῖβ οὗ ἴῃς σοάβ δσῈ [Π6Υ. 
ἘΈΤΗΠΠΩΕ ἴδς δῶν ἰὼ ἴὰλ6 τοσγϑηϊβ ἃΣς ἴδεγ 

ΒαῖκΩΙ 81Ὲ ἴδεγ, Ὀ4]6 6.1} ἀσὸ ἴδεγ. 
ἙΤΡΙΣ ἃτς ΠΟΥ, βενθῃ ἃσὰ ἴδου, βούθῃ ΕἸΙΟΘ 

816 ἴΠοΥ 
ΜΡ ἢ ἰδ τ ερίτίιῦ ̓οἔ μεασεη ΤΟΙΩΘΙΏΒΟΣ, ΤΩΔΥ͂ 
ἰδο ΒΡ στ 5 οὗ εαστί ἢ σεῃοαῦεγ ἢ 

ΤΠ ἱπάϊςαιοἢ Βετςε, ἔτεα ΠΕ τεροαίεα," 
(πδὲ ἴπεϑε εΥ}] βρίγιῖβ ἀτὲ ἀεθαστεὰ τῸπὶ ἴΠ6 
ἦογπα οὗ ἔπ γ 116, ἐχρ]αΐηβ ἰὴ ρατΐ ἘΒΕΙ͂Ρ μοϑ- 
1 ῚΚ] ἴο ἴΒοβϑὲ ψψῇο 5θεῖκς {ῃθτὰ : 

““ ΤΏΟΥ ἰαἶκα Ὧο τψῖΐς, δπὰ Ῥερεῖ το ὯΟΣ οδΙ ἄγε, 
ΤΌΘΥ ΚΗΟῊ ποῖ τη γμος5.᾽ 

1 Ἡκαϊέγνυ, Ρ. :οοὸ ἄς, 
3 πεῆρα τ 
8 66 ϑαγοο, ἔ Ἐεοογάς οὔ ἴδε Ῥαβί,᾽ ἰχ, Ὁ. 146: 

-Ρ. 8|50 ἰυἱά. 1, 143, χὶ. 125; Ἡαϊένυ, Ῥ. 47. 
, 4 Ὁ». Ἡαϊένγ, ". 43. 
101. Ρ᾿. 42. 

“4206.---- γοῖ, ἢ 
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“.“ ΤΏΟΥ 5Ξηδίοϊ [86 τὶΐς οπὶ δεῖ Βυβθαπ᾽ἶ δῃ- 

ΤΙ ἀήνο ἴ(δ6 τηδὴ ἴσοι ἢ15 πυρίϊαΐ οἴ δη- 

| ὡ ΤῊ μὰ Ἰαβιςωνὶ ΤῈ δ ΡΙΒΈπΕΠΟΣ οὗ ἰδς νἱῖζε ὈΥ͂ 

Ἐ περ ΘΓ ἴο {πεῖς διρσδοοβ ὈῪ ποοσοίυσηδὶ 
ῬΟΙ]υϊ οι." 

Οὗ (δε πλθδῃ8 οἱωρὶ ογθά ἴο χροὶ ἔβοηι, [δῖ 
οὗ ἤγε δῃὰ οὔ 5πιοίκε σδυβεὰ Υ͂ Ἰηρτοάϊοπίβ ςδϑδῖ 
ἰηΐο ἃ νε356] σοηϊαἰηίηρ; ἔγχε 15 ποῖ ποοτηπιοῃ. 
7]δηϑεη ρῖνεβϑ (6 Ὁ ]ονίης ἱπσδηϊδιοηϑβ :ὃ-- 

“4 ΤΟΙ͂Ο νὰ8 5ΒΟΓΌΠΣ εἴ ἱποοηάο ἱρπεῖω, 
Ἑοοσυΐϊαχμι δοοεηάο, Ῥσχο)εῖο ὑῬϑδηΐουμι, 

., . . . ἷ 
ϑσαξ αἰαπι ἰδία ἀεδαπαηιδίυσ εἴ ἴῃ ἰσΉδια 

ἰη)ϊοϊίαγ, 
ΕἸΔυλμλα σοτα υΓγεἢ3 οοτα Ὀυτῖς (14), . .. 
Μοτραβ αυἱ ἴῃ σογροσε τΏ60, ΟΆΓΏΘ ΤΏ60, ταῦ 8» 

οὐ]15 (9) τοῖς 6ϑί, 
ϑίσαϊ ΔΙ] ππὰ ἰδία πεπαπι ἀεξαπαπιδίτι, εἰ 
Ηος τεϊροσζα ἤδσοσηᾶ οοσυγοηβ ὉΠ ΠΆΓΩ ΟΟΙ- 

Ὀυτοῖ (ου}. 
ΤἸποδηϊαίο, {π᾿πηδῆὶ Ἔχεδὶ εἴ ἐρο ποτὰ ὉΠ ΠΔτὴ 
γιάεδπι 

: : ., . ᾿ 

Θίσαϊ ἴαμα ΟΥα ἰδία οατριϊυς οἵ ἴῃ ἱρτθῦ) 
ἰη) οι, 

ΕἸδτησηδ σου ῬΌΓΘΏ5 ΟΟΙΔὈυτίξ (ε4π1), . . . 
ϑίουαϊ ἰδῆα σαρσίηδ ἰϑία οαυρίτυῦ εἴ ἱῃ ἱρΏΘΙΩ 

Ἰη]ϊοϊζατ, 
ἙἸΔτητὴδ σου υσοης σοταυΓὶὶ (64) . . . 
Μοιῦυβ, ᾳυ ἴῃ ΟΟΥΡΟΙΘ Ι,60, ΟσΆΓΏΘ Ιη68; 

ΤΑ 50 0}}15 (7) τλοὶβ 6ϑῖ 
.... υὔπρη ἱπίεγτηδίυσ οἵ 

Ἐος ἐξπιρο 6 δδιητὴα Τομηδυζοῦβ Τοχθυσὶϊ 
δ ᾽ ἄς,, ἄς, 

ΤΒε ὅν ΜᾺΒ δὶ ΟΠςΘ Ὀσορι Πδἴουυ δηὰ 
ῬυΣΠοδίοσῃ. 

ΎΒεΓε ἅγῈ Ὠυμπη σου ᾿πβίληςε8 οὗ {πε δρρ]!- 
Ἑ“Δοη οὗ [6586 ΟΥ 5: ΓΔ] ϑρεςίαὶ Τειηεα 65 ἴο 
δρες [8] ρατίβ οὔ [δε Ὀοάγ.5 Ηἰένγ᾽ 8 τεπάεγ- 
ἴῃσ οὗ δηοίποῦ ἰησδηϊδίοη ἱπιϊπιλί65 (δαί ἃ 
νὰ ΠΟΙῸ ννᾶ58 ἴο 6 ρῥἰδοθά ἴῃ ἃ μδηάκοσγοῃιεξ 
δηὰ ἘΡΏΠΥ πταρρεὰ τουηά ἰδ6 μεδὰ οὗ [86 
δυβόγοσ. ΟΥ (86 δάν!ςοθ 15 γίνε: 

“4 Ταΐες ἴῃ6 Ριγα το] οὗ ἃ γοῦηρ δῇεερ : 
Βιπά 1ἴ τουῃά ἴῃς μιοδα οἵ [86 5Ἰοἷς Ἰηδῃ ; 
Βιμπὰ ἱξ τουπὰ [Βςε πεοὶς οὗ 1.6 δἰοἷκς χιδῃ. 

. Τα ἄσπιου ἰῃ ἴδ 6 Ῥοάγ οὗ [μδὲ ΤΩΔῺ Ὑ11 ρὸ 
ΔΎΓΑΥ ἱτητηοαϊδίο]γ." 

Α58 ἃ βδυρϑϊυίξε ἴῸΓ αὶ 5 ψοοΐ, ἃ Κα 8 
δκίῃ τηϊσῃς ὃ6 υϑο.6 ϑοπιειπλεβ ἀσηΚ8 ΤΟΓῸ 

Ἁ ζρ. Ηαϊένυ, Ῥ. 2 ᾿ 
Ι,δηοστηδῃῖ, [4 Μεεῖον ὈΡ' 28, 36. 

8 « Ζεϊίβοῖγ. ᾧὕ, Κ. Ἐ, “86, 292 δ8ςο. 
ζρ. Ηαϊένγ, Ρ. 135 ὅς. 
“ ζρ. Ἡαϊένγ, Ῥ ΡΡ. 4. 175; Ἂ Τεποσπηδηΐ, Ρ. 38. δ Ορ. Ηαϊένγ, ΡΡ. 55, 56. Εοτ ἴῃς υ5εὲ οὗ 

Βεγῦϑ, ορ. α͵5ο ὁ Εεοοσάς οἱ ἴδε Ραβί,᾽ 111, 146-; 
Ηδϊένυ, Ρ. 139. 

Η ἢ Ῥ. 102. 

Ν 



1γ8 

εἰνεη, δυο 45 Ὀυϊζοῦ δηὰ σὰς Γυγηϊδηοα ὈΥ 
σον 5 βαςοὰ ἴο ἴῃς ροΐβ.:: βοῃιθῖπηθ8 οἰηϊ- 
τηθηῖβ πιδάς οὗ Ὀυζίζοῦ οσ οὗ ἴδ ᾿ἵνοσ οἵ ἃ ἢ5}.3 
ἴῃ δὴ δηςίθοηξ Βαδγ)οπίδη τοῦ οὐ Μοαϊοεῖπο 
ΔΙῸ ξίνθη βοπὶα πιοβί Ἔχοθβϑι οἷ Υ ὉΠΡρΑἰδίδὉΪ]6 
Τοςῖρο5 οοιμροβαὰα οἵ ς, 7, ΟΥ 12 ἱπργοάϊεηίβ. 
ΤΠοΙῈ ἅτγὸ τηἰχίυγεβ οὗ ψοοά, δῆδίο, τῃηθδά, 
Δηὰ γἂνν ἤσβιι οὗ ἰσϑοσγοοῖ δηά ἀορ-οηρυσ ; 
οὗ βῃρθερ᾽᾿ 8 ̓ ιδαγί, ϑκίη, ποῦβ, δηᾶὰ τσεοϑὰ: 
ἴο δὲ τάκοη ϑοῃιοί πηε5 ἰῇ νναῖοῦ ΟΥ̓ΜΙΏΘ, 
βοπιοϊίπιο5 που, ἰῃ σοπιρασίδοη ἢ 
νυ οἢ (ἢς ἡδυβοουδθηε88 οὗ [πε 5116}} οὗ (6 
μεατί - δηά - ̓ἴνεσ βθῖοκε (Τοῦ. νυἱῖϊ. 2) οδη 
βάν θθοὴ ηοϊῃίηρ. ὙΠ656 τοιηθΐθ5 ΨΈΓε, 
δοννανεσ, σοοκοηθα ὙΟΥΥ οἰδηοδοίουβ ἴῃ ἴΠ6 
ἘΠΡΟΒΩΝ οὗ ἴδε ἀδηηοῃβ οὗ βίο κῆθ88 οὗ ἜΘΟΣ 
κίη 

11 νγὰβ θεϊϊενεὰ (παῖ τηδην οὗ [Ππ686 ἀδτοη8 
σᾶπλο ἔγοσῃ ἴμ6 ἀεβοσί (ςρ. ἰ5Αἱ. χχχὶν, 13,14), 
δηὰ [ἴ ννᾶ5 οης οδ͵εςϊ οὗ ἴΠ6 ἱποδηϊαίοηβ δηὰ 
Θχογοίβπιβ ἴο ἀγίνε ποτὶ ὑδοὶς ἴο ἴπ6 οἷδος 
ἔγοτα νοι [ΠΟῪ σάπι6, δηὰ ᾿πλργίϑοη [ΘΠ ΟΥ 
Ὀϊπὰ Ποπι.6 ΤὨς ἀεϑοῦῖ ννᾶβ ἴῃς ““ἰδηά ποῖ 
᾿πμδθίεεα " (ΠῚ γγγλ), ἴδε ρίδοε οὗ Αζαζεὶ 
([μον. χνυΐ, 22. 866 θεῖον, ὃ 3). [ἡ ἴῃ Βοοϊκ 
οὔ Τοῦ Αϑιιοάθυβ ἤδοβ ἴο Εργρὶ δηάὰ ἴ5 
ἴπεγα Ὀουηὰ ΌΥ ἴα Αηροὶ, Ὑἢε τεδϑοῦ ἴον 
[86 5εἰοςοη οἵ [δὶ ἰδηά ἰη ἰοῦ αν 18 ποῖ 
σἴνθη, Ὀυϊ [τ ΠΙΔΥ πᾶνε Ὀδοη ἄυς ἴο ἴΠ6 Ὀεϊτεῖ 
[Παδἱ τῃ6 σοάβ οὗ Εἰγρί δὰ βροςΐδὶ βρονγοσ ουεῦ 
ἀεπηοηβ." 

Α τουφὶι Κιηὰ οὗ ΒΙΟΓΑΓΟΩΥ 15 ἴο Ὀ6 ἰΓδοεά 
ἴῃ Αςορϊδη δά ᾿Αβϑϑυσίδη ΟποΪοσΥ," δηὰ 
οἶα8965 σγδῖμοσ ἴπδὴ ἱηάϊνι 1215 ἃγὲ ἀϊδβιϊη- 
Εξυϊδιοά ΒΥ 5ρδςῖαὶ {{165, ὍΘ τηδ ονοΐεης δε 
δηά [πε ταδἰονοϊεης α»ηῶ,, οουπῃίοεγρασίδ οὗ 
{πεῖν θεηθνοϊθηΐ πδηλθβακεβ,͵ ἀρρθᾶῦ ἴο δίδηά 
αἱ ἴῃ:6 ἴορ οὗ πε ἰλάογ οὗ ἰοστηθηΐοσβ. Τὐηάοσ 
ἴΠοαὶ ἰ8 ἃ {τἶἰδε οὗ ἰηΐδσίοσ ϑορίγ᾿9----ἰσδας, 
αϑαγ, αἱ, αἰαρ, νιατἀΐηι, εἰ ηι---- ΘΟΥ ΘΕ ΠλῸ8 
ΨΥ Κίηρ δἰ ΡΥ, δου} 65 δρ Δ πρ ἴῃ σΤΟῸΡΒ 
οὗ βεύθῃ, δηὰ ρεγῇδρβ ἰοὰ ὉΥ͂ “:“4, Ομάομᾷξ, 
δηά αν». 

(3.) ὙὯὸ πιδίη ροσγϊίοη οὔ ἴὩς Βοοκ οὗ 
ΕΟΟΒ ορεπδ 1} γοπεοιίοη5 ὑροὴ ἴδο [41] οὗ 

1 Ἡαϊένγ, ΡΡ' 83, 84. 
3 ΤρΪά. ὑ. 16. 
3 Τιαηοκιοά ὉΥ ϑαγος ἱπ 2 ἔ. Κ, Ἐ᾿ 5.᾽ 1. 

ΡῬΡ. 1 ὅτ., 205 ἅς. 6 Ταϊτηυάϊςοαὶ Ὀενεγασεβ 
816 ἰε85 ἢδίϑοοιβ. 866 506 οὗ ἴΏετ ἴῃ Βγδοδει, 
Ρ. 204 ἂς. 

4 Ἰδῃοιτηδηῖ, “1. Μαρὶςο,᾽ ΡΡ. 29, 42; “ἴ.8 
Ὀἰνϊηδίίοι,᾽ ΡΡ. 6, 7, 29 ; " Κοοοτγάβ οὗ ἴῃς Ῥαβι;,᾽ 
δϊϊ. 1.62. 

56. Ὁ. 1δς ἰῃίεγοβίϊηρ ἰδίου σίνοῃ ἴῃ 1χθῃοΥ- 
ταδῃῖ, ΡΡ. 390-32. Τδδί ἃ βογίρε σηϊβγεδὰ ἴῃς ἰεχῖ 
οἵ ΤοΡιϊ, δηὰ Ξυρειυϊοὰ ὉΛΥΌ ἐπείεοὰ οὗ “2, 
5 Ῥοββι]6, Ὀσῖϊ ποῖ ῬγοῦΌΔΌ]6. 

1,δηοστηδηὶ, “1ἃ Μαρὶς, "Ὁ. 23 “2. 
7 ζδᾳ δῦονο, Ρατ ]., ὃ 3. 
" Ἠαϊένυ, ΡρΡ. 2-4, 17, 28, 32, 93, 102, 129. 

Ἰδηοστηδηῖ ρινεβ οἰβεσθηϊ Ὠδπλεβ ἴὸ βοῖὴς οὗ 
(656, ὙΠΕ6θ6 Ὡδηιοβ σὰ Ὡοΐ δἰψαγδ ἐχρϊαϊηθὰ 
οἵ ΔΡΡΑΣΕΒΏΓΥ ἐχρ οϑθῖθ. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

[6 Αηρεῖὶς ἴ “ΎΒΟο ϑοῆς οὗ [6 πον βᾶνν 
δηά Ἰυκῖεά Αἔογ ἴῃς ἀδυρηῃίοῦβ οὗ θη, ὍΠΕῪ 
δᾶϊὰ οὔς ἴο ἀποίδπον, νὲ ν}}}] οσἴοοϑβο ἔοσ ουγ- 
δεῖνοϑ υῦῖνθβ τσ ἀιήοηρ ἴ[Π6 Ομ] άγθη οὗ πηθη, 
δηὰ ν}}}} θοχοῖ ἴοσ ουγβοῖνοβ οὨ]Π] άγοη." Το 
Βυπάγοά οὔ [ει Ὀουπηά τΠοτηβεῖνοβ ΌὈΥ΄ 8 ουγος 
ἴο ΟΔΙΤΥ οὐἱ [18 ρ'δη. ϑοιη)αζαῦ νγὰβ τΠοὶγ 
Ἰοδάογ, δηὰ [Π6 ῃδηγθβ οὗ ϑενυθηΐδθοῃ οἱ βοῦδ 216 
δἀάεοά.Σ ὙΠΕΥ ψτουρῆς (Ποῖρ ρυγροβϑο, δηὰ 
ἰδυρῖ {δεῖγ υῖνοϑ σθδστηβ δηὰ σοη] γα ΟΏ8, 
δηά τηδάς ποτ δοηυδίηἰοὰ ἢ (ἢ6 ουὐτην οὗ 
τοοῖβ' δηὰ οὗ νοοάβ. Μοηῃβρίγοιιβϑ. Ὀἰγί 5--- 
“ μἰληί5 ψν]ο86 βίδίυσε νγὰ8 300ο ε]}5"---)πηά 
511} πῆοσο το βου ἀδεάβ στουρῃί ὈΥ [ἢ 6 
εἰδηῖβ [ο] νὰ ρου ἴῃς [4}}. [{ Ὀδοδηια ἴἢ 6 
ΤΩΙ ρηδηΐ ψοτΚ οὗ (86 ΖΔ]]δὴ δηρεὶβ ἴο σοττιρῖ 
τοδηκίηά, σχομπιηοηϊ ἰῃ ἀεδαν τεδομίην νγᾶβ8 
Α24261.} Μιοἢ δε], Οδῦσιοι, ϑυϊήδη δηὰ [τη 
ΟΥῪ ““ἴο {δεῖν 1, οτὰ, ἴο {μεν Κίηρ. 866 μον 
Αχδζεῖ 848 ἰδυ ρὶ 41} νος κοάηθββ οἡ θατγίν, απὰ 
[88 τονεαϊεὰ ἰῃς δεοσεῖβ οὗ (δὲ νογὶ ἃ υνῃῖςἢ 
ΜΈγ ργεραγεὰ ἴῃ ἴῃς μεοανεηβ.᾽ " Ὅο δίδίε- 
τηθῃϊ 15 ἃ ἀϊδίίηςς δάνδηςε ὕροὴ ἴμε ΒΙὈ] ΓΑ] 
τεοογὰ (1μεν. χνΐ. 8 ἄζε., ΗεὉ.) ψν μἰὶςἢ ᾿πάϊςδῖεδ 
ὈΥ 1Π6 πδπὴε ΑΖΔ8ΖΕΪ ἃ ςρί γι 4] ροννεῦ ορροδοά 
ἴο (ἢς Οοά οἵ ᾿δβγδεὶ ψπουΐϊ ἀσβηΐϊην δ ΐ5 
ὙΟΣΚ7Ι ὝὝΠΕῸ ὀχοουϊὮςΤοη οὗ ἰπς Ἰυάκπιοηϊ 
Ραβϑϑοὰ ὕροῦ ΑΖ8Ζεὶ 15 οπίγυκίεὰ ἴο Ἀυΐδεὶ 
(δρβδεὶλ) : “" Βἰηά ηἶπὶ ῃδηά δηὰ ἔοοϊ δηὰ ρμυῖ 
δῖπὶ ἴῃ ἴπ6 ἀδγίκηθβθ Μάδῖκεο δὴ οροηϊῃρξ ἴῃ 
ἴμ6 ἀεϑεγῖ ψνιϊςἢ 15 ἢ υάδοῖ,δ ἀπά ὑυΐ Εἰπὶ 
ἴῃ ἴἴ, [ΚᾺΚ ὕροῦ δπὶ τουρὰ δηὰ ροϊηϊοὰ γοςϊκβ. 

1 ΘΒ. νἱ, Τῆϊς ἱπιοσρσγείδοη οὗ ὅση. υἱ 
ὅτο. 5 ἰουῃὰ ἴῃ Ῥδῖ]ο, “ες Οἱχψ.᾽ :. 2 ; Π]οβερῇβ, 
“Απῇᾳα.᾽ ἱ. 3.1; Τεγ] δη, ὁ ς ουἰϊα ΤΠ ωι!- 
Ὡδύυτῃ,᾽ ἱ. 2, 1ἰ, το. 

τα ισορι ος πον, ἐπ δρατί τς εἰ Ταῖπι.᾽ “. "».), διηρσδϑδὶ οἵ ἴΠπῸ : 
οὗ [ πδῖμδη ου Οξεη. νἱ. 4. “Ἔ 

ΤΒ6 προσ ἰῃ ἴῃς Οτϑοῖς ἰοχί οὗ Ἐποςῖ 
βοῖῈ ἰβ 20, ὙΔὩὶο οοτϊημιθηᾶς ἱἐΐβεϊῦ οὐ (δα 
τἰποῖρὶς οὗ ἃ Ἰεδάδσ ἴο ἜνΕΙΥ 20. ἴῃ οἷ. Ἰχίχ. 
ἊΝ Νοδοῆίς ἐγασιιθηῖ), ἴθ6 ΠΌΤΟΥ ἰδ ἰῃ 411} 21. 
Τηο ἀϊβοτοηος τ ὑπ ὨΔΙΊ65 --- ἀγα σα ἐλευ 
ἡσηδσίηδιϊοη---ἰἶη ἴμ656 1155 ἰΣ ὙΘΙΥ͂ ῥτεαῖ, ὅ66 
ὉΠ] ρθη δηὰ ϑοδβοάάο, ποῖος »»ε Ζϑεῖς. 

4 8ες ἴῃς βίοσίεβ ἰπ Ϊοβερῆυς, “ Βεὶ. [πἀ.᾽ υἱῖ, 
6. 3; “Απιϊᾳα.᾽ υΥἱίῖῖΙ. 2, 5. Ορ. Ἑδεσββεῖτη, 
“1 {6 οὗ [εϑι5 ἴ!ς Μεββίανν,᾽ ΑΡρΡ. οὐ Βεβου- 
ΟΪορΥΎ, ἱἰΐ. γ67. 

δ (ρ. ΡαιΪ, ὃ 4, ἀρονα. 
. (ὗ κ᾿ Ιῃ οἢ, νἱϊ. Βὲ ἰ8 τϑέ οἵ οἰίεῖ οἵ 

το: ἐπ ἴδε 115ῖ5 οὗἨ ομδρϑβ. νἱ. δηὰ ἰχῖχ, μ ἷβ 
ἴδῃ 

 Ορ, Οςδϊεσ, “ὙΒθοίορυ οἵ ἴδε Ο. Τ. 
δ 140, 201. ϑοδυΐισ,᾽ Ρρ. 437, ὅοδ. Οτὔη- 
Ὀαυτῃ, “ Ζ. ἅ. Ὁ. Μ. 6. χχχὶ. ὑΡΡ. 225-6, 235 ἃς. 
Ἠαδταρεγρεσ, " Ε, Ε᾿ δὲς Βίθεὶ υ. Ταϊτπά,"" .. κ 
Αϑβδκεῖ. 

ὁ (Β, χ, Ῥυδεεῖ -- δὲὲ 73, Οοὐ!ε Κειεῖς, 
ΙῺ οἷ. Ιχ. 8 (δς τηοηβίοσς Βεμοιηοῖ οσουρίος ἃ 
γαδὶ ἀεσβοτὶ οδ ]οὰ Πεηάαϊῃ, ῬΓΟΡΔΡΙΥ ἃ ὨδΙηδ 
οοἰποὰ ἴο Ἔχρσεββ ἱπάρτηεης (1 1,3). Εογ (ἂς 
᾿ψταιροὶι θὲς οὗ Ὀἱπάϊηρσ, ορ. [πάς 6; 2 Ρεῖ, τὶ, 4; 

6Υ. ΧΧ, 2. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

(ονεῦ πἰπὶ ἢ ἀάγκηθ85 [παῖ ἢ6 ΤΏΔΥ τγειηδίη 
ποῖος ῸΓ δυθσ. Οὐονυοῦ ἢϊ5 ἴδοα [παῖ 6 ΠΊΔΥ 
ποῖ 866 ἴῃε ᾿ἴσῃτ. Αηά οἡ ἴΠ6 σγεδῖ ἀδὺ οὗ 
ἡυάστηοης 6 1 Ὀ6 οἂδὶ ἱπῖο ἴῃς ρτεαῖ ΓΟ. 
ἸΣΡΡῚ 1 1ἢς φασίῃ ννἢἰο ἢ ἴπ6 δηρεῖβ (8116) ᾶνς 
ἀεπεοά, δηὰ ργοοϊαίπι που [6 Ποα]ηρ οὗ ἴῃ 6 
φαστὰ τπδῇ 1 νν}}} θα] τὸ, δηὰ τῆδί ηοΐ ἃ}1 [86 
οὐ] άτοη οὗ τθῃ 54]} ρβεγιϑῇῆ [γουσὰ {86 
ΤΩΥΒΙΕΙΥ οὗ (δαὶ ψὨοἢ τὰ ννδίσμοσβ δᾶ 
δροκδθὴ δηά ἰδυρῆς {πεῖν βοηβ. ΤῈ νος 
δᾶγῖ ἢ} ννγὰ8 σοτγιρίοα τὨτουρὴ τῆ 6 οδοβίηρ οὗ 
(6 ψόοῦκβ οὔ Αζαζοὶ. Τὸ μΐπὶ δβοσῖθε 
831η5. ΤῊ 584π|6 ριυιηϊϑῃπηεηξ ΟΥ̓ ἴῃ6 58Π16 
διδηά ἰς παρ! ιδὰς ἡν 1.59 ἀεἰ4:]εἀ---ἰὴ 4 ἰαῖοῦ 
νἱβίοῃ : "1 5ϑᾶἂνν οηα οὔἵδοδε ἔοιιγ νν8ο δα σομηθ 
ουῖ θεΐοτο ; δηά ἢο ἴοοκ (Παΐ 5ίασ ψν μος ἢ δὰ 
ἢγϑι ἤθη ἴγοπη μοάνθη, δηὰ Ὀουηά [ἃ δηά 
δηὰ ἔοοϊ δπά ρυΐ ἰξ ἱπ δὴ αὐῦγδ8; δηΐ [ἢ 5 
ΔΌγ85 ψγἃ8 Ὡᾶστονν δηἀ ἀδορ δηὰ ἴογγ]6 δηὰ 
ἄἀλγκ." 

ΔΑ Βοβῖ οὗ 6ΥἹ} ρον Υ5 ἅγα ἴδὸ οἤδβρτίηρ οὗ 
τῃ6 υπίοη Ὀεΐννοοη τῆς ἀἰδοδεά!οηϊ Δηφε}8 δηὲ 
ννοηεη. ὙΠῸ Ἰογά διἀ5 Ἐποςΐ 5ΔΥ ἴο “16 
ΔΟΠΟΥΒ ΟὗὨἨ διοᾶνθῃ": “Ὑ6 σε γα ἰΟΓΙΔΟΙΪΥ͂ 
ϑδρίγίζυδὶ, δη]ογίηρ, δὴ εἴεσγηδὶ, ἱπιπλοσίδὶ 116. 
Ὑπογείοσε 1 πδάὰθ ποῖ νυυἵἷνεϑ [Ὁ γοὺ, ἴὺγ 
ϑριγίτυ δὶ θοΐηρβ δᾶνα {πεὶγ ἀνε] ]ηρ ἴῃ μοάνθῃ 
φ. δῖ. Μαᾳῖί. χχὶ!. 39). Βιυῖ πον ἴΠ6 ρ᾽δηΐβ 
τὰ 8ΟΏ8 ὈοτῊ οὗ [Π6 σοπηοχίοη δ᾽αγηθάλ), δ6- 
βοϊζεη οἵὗὁἨ θοάγ δηὰ ἢεβιι, 5.41} Ὀ6 οδ᾽θα ονἱ] 
δρὶ γι ἀροὴ οατίῃ, δηὰ τμοὶγ ἀνε! !ηρ5 νυ 1}} Ὀς 
ἀροη δατῖμ. ΕΥΠ θεὶηρ8 σὸ ἔοσϊῃ ΠΌηι {πεῖν 
Ὀοάΐθ5.. . . . Απὰ [δ6 5ριτ8 οὗ [ῃς ρἰδηΐϑβ, 
ΨὯο0 ΠΣ] {Ποπηϑοῖνο5 ἀρδϊηβί (πὸ οἱοι 45," 5}4}} 
δε γερο θά δηὰ οαϑὶ ἀοννῃ (τοπὶ Ποαυθη) δηΐ 
ἄο δαῖι]6 δηὰ οδιιϑ6 ἀδβίγυςιοη ὑροη Αγ, 
δηὰ ἀο ον]]. ὙΠΘΥ ψ}1}} ἴα κὸ πὸ κιηά οὗ ἔοοά 
ὯΟΓ δὲ τ] Γϑίῦ, δηά (ΠΟΥ 5}}4}} δ6 ἰῃν] 510 16. 
Ῥυπὶϑηπιοηξ ν}}}] ονουίδκο τΠϑτὰ ἴῃ {ΠεῚΓ ἰΌΧΏ, 
Βγεῖ ἴῃ ἴῃς σοττυρεοη ἴο ψηϊςἢ [ΠΕΙΓ ΒυπΊδη 
ἢἤ5}} 18 πεῖγ, δηὰ ἤπαγ ἀεκίγυςξίοη ἴῃ [86 
ἀδγ οὗ ἰδς στεαῖ ᾿πάρτηεηϊ.᾽" δ 

Ὁ ἰδς Ραγδῦϊοϑ᾽ τἴῃ6 ργεβδοηπθης οὗ 
«ἀεπιοποϊ ον, ἰξ ποῖ ἐ 55: πη αν," 15 [655 ἀοἰδι]οά, 
Δηά [δὲ ἀῃλρ]6 ποπιθηοϊδίατσα οὗ ἴῃς Γοϑῖ οὗ (88 

1 Ἑδρδδοὶ ποῖ ΟἿἱΪἱγ ὲπάβ, Ὀαϊῖ, ἴΏ δοσοζάδῃησς 
ψ ἢ [Π6 ὑϑυ8}}Υ δοοερίοα οἴ γταο οεΥ οὗ Βὶβ πδπ6, 
ἀεαῖς αἰδο. Τὰς δἰστλοίορυ Μοῦ, οοπηβοίίησ 
᾿ϊπὶ 1 ἴῃς Ἐδρδαΐμπι (ςρ. 54]. χῖν. 9; ΗδΖ- 
[ε]ἃ, “Οαβοἢ, ἃ. οἶκε 5 [5τ6],᾽ 3 11. 279, Ὠοῖα 2), 
ἰηνοσὶβ δα τἱ1ἢ ἴπηε8585 δῃὰ ροῦγεσ, δηάς 
1Πποἰταίίοι σαΐμον ἤδη ῥτοοῖ ἰῇ (86 βίσεηριτα δῃὰ 
ῬΌΜΟΙ ἴο Ὀϊπὰ αϑϑὶρηδά ἴο Εἰτὰ Ποζα. 

3 (ρ, οὗ, χνὶ. 
8. (ἢ, ᾿Ιχχχν δ. ζρ. οἃ, ᾿Ιχχχυ. (οσωζηθῆ- 

ἰδίοιβ ἅτε δρτεεᾶ {πὶ ἴῃ ἰμεβα οδαρῖεβ ἴδ 6 
ὉΏΔΟΙ ἰ5 ἈΔΆΡ 46] δηὰ 16 Ῥουπὰ 15 ΑΖ42ΖΕΙ. 
ΓρΡ. οἷ. χίϊ. ; ἀπά βεὲεὲ ὈΣἸ πῆ δηὰ ϑομοάάς 
ἡ», Ἰρεῖξ., ἙἘοτ ἴπ6 “' ΔΌγ55,᾽ 566 οἢ5. Χυ]Ἕ[ἕ., ΧΙΧ. 

4 ζρΡ. ἴδᾷς ““νὰσ οὗ (ἴΐ6 βόνυθὴ δ] 5ρ1|5 
ραϊηδὶ μοανοη,᾽ ἰῃ “" δοοτάς οὗ [μα Ῥαϑῖ,᾽ ν. 
Ῥ. 1όι ἃς. ; Ηαϊένγ, Ρ. 100 ὅζο. 

δ ΤΆε Ξυὐ)εςοὶ 5 ΕΓ οὔϑοῦγα, 866 οὗ. χνΐ. 
Δα ἴδ ῃοίες οὗ ὈΣΠταηη δηὰ ϑομοάάς. 

5 866 ὨΙΠ]ΠΙΔηηἶβ ποία οἱ χὶ. 6, 7. 

179 

ὈοΟϊ ἰ5 αὐϑοηῖ, ἴη ἢ 5 υἱϑβίοπ' ΕπΟΟΝ 5668 
ῬΏδηιεὶ “ Κοορίης ΟὔΠο δαΐδηβ,᾽ ἴῃ Δοσυβο 8 
οὗ ἴ[Πο86 Ψο ἀννεὶ] ὑροη 16 οἀσίῃ. Τῆθβο 
ϑαΐδῃβ ἅγδ “"Δηρ6}8 οὗ ΡῬυη ϑῃπηοηΐ,᾽ σριγίτα δ] 
Ῥονγοῖβ οὗ 6ὉἹ], υπάογ ἴῃς ᾿Ἰεδάουβηρ οὗ οπα 
νν ΒΟ 15 226 ϑαίδη.Σ Ἐηοςἢ Ἰοοϊκίηρ ἄοννῃ ροη 
ἴΠ6 ΘΑΓ 5665 ἃ ἀδθρ Ὑδ᾽] οὺ τ 4 Ὀυγηίηρ 
ἤγο. [πἴο ἴμε ψδ] ΕΥ̓ ἅγὲ Ὀγουρδὶ 1[Π6 Κίηρ5 
Δ πα ροννεγέι!. [Ιἢ [Πδὲ ναι] 4150 ἃγὲ 
Ὀεΐηρ ππδάθ ἱγοη ομδὶπβ οὗ ἱπησηθηβθο νοσεῖ, 
Τυτηίην ἴο “(6 Αηρεὶ οὗ Ῥοϑδςθ,᾽" Εποςἢ 845Κ5, 
“ΟΣ ψ οπὶ Βᾶνα ἴ)686 σῃδΙ 8 Ὀδοη Ῥγεραγοὰ "᾽" 
Απά ἴῃς Αῃροὶ δηϑινεγβ, “" Τθβα ἤᾶνα Ὀδθη 
Ῥγορασγεά ἔον ἴῃ ἢοβίβ οὗ Α.ΖδΖεὶ ἴο ἴδε {πθῃλ 
δηά ἸΔΥ ἴοι ἰη τῆς Ἰονγοβί μ6}]1. ΜῈ του ρῃ 
ϑίοῃδϑ δῇδὶ] {πεῖ ’ ἰδ δὲ οονογοά, 45 τῇθ 
Ι,ογὰ οὗ [86 5ρι γι [8 45 σοτηπηδηάθα, Μ||ςοῆδοὶ 
δηᾶ Οαὐῦτίεὶ, Κυιἴλε] ἀπά Ῥηδηιεὶ νν}}] ΙΔ ΠοΙὰ 
οὗ ἴΒδεπὶ οἡ παῖ ρτεδῖ ἀδΥ, αηὰ νν}}] σαϑῖ {Π 6 πὶ 
Οὔ ἴδαϊ ἀδΥ ἰηῖο ἴ86 διστιαςο οὗ βατηΐηρ ἤγσα. 
ὙΒογον 5}4]} {86 1 ,ογὰ οὗ ἴῆς βρ γι 5 ἴα Κα 
νοηροδῆσα ὑροη {πεπὶ ἔογ (Ποῖ υπτὶρῃϊθουβ- 
Π688, θεσαυδα [ΠΟΥ τεῦ 8ιδ͵εοῖ ἴο δϑαΐδη, 
δΔηὰ αν Ἰεὰ δϑίσαυ ποθ ψνο ἀνγεὶϊς ὕροη 
ΘΔΓΊΝ.᾽8 

(4ᾳ.) Το [ὸνν8 οοηςεϊνοά ΠοπΊϑοὶνο8. εη- 
ζοτηρδββθα οὐ 8]] 51465 ὈΥ ονἱ!, ἀθδίῃ, δηά [ἢ6 
ῬονΟΣ οὗ ἀεδπιοῦβ : “ἰγουρῃ ἴθδσ οὗ ἀδδίἢ 
([86γ) ννεγα 1} ἐπεὶνγ 1πτπις βυδ͵εςξ το θοηά- 
ἅξε" (Ηξε8. 11. 15). [νυνδὴ ἱΠΕΟΪΟΡΎ τηδϑβοά 
Τοροῖθοῦ (Π656 “ ΠΟΧΙΟΙ5᾽ Βρ:Γ15 ὑπάογ (86 
πδης )α:εἰκὶπ.5. ὙΒοῖν ννοσὶς ννὰ5. αἰ5ΕΠ Ε 
ΟΡΡοβϑά ἴο ἴπδι οἵ (86 “" τηϊη βίου ηρ 5ριγ15 οὗ 
ξοοά, δηά τῆδη “ []]ςῇ ἔγοπι 8 ἢγϑί οϑῖδῖο ᾽ " 
νν85 [8:6 Ξροςῖ] οὐ]εςὶ οὗ {ΠΕ ῚῚ τ} 1 ρη}γ. ΤΟΥ 
16 ἴῃς 5ρὶ γι 8 οὗ ηἰρῃξ δηὰ ἀδγκηδβθ, οὗ 
ἀοϑίγυςϊίοη δηά ἀεαῖῃ. ἼΠ6 οδοῖ οὗ τὴ6 
Μαυυἰξίπ ἴα ϑαῖδῃ. Δ5 ἴῃς “ἐβρί οὗ ἀδ] υϑίοη "δ᾽ 
6 ἤγβε ἰοιρίβ πηδῃ; ποχί 88 “ δοςιιβοῦ δ δ᾽ 
Ὀγίηρβ σὔᾶγροβ (οἴξη 2156) δραϊηβὲ ἢϊπὶ; δηὰ 
ἴΠ θη, 45 ἴῃ6 “δηροὶ οὗ ἀθδίῃ,7 56} κ8 ἴο 58]4Υ͂ 
πἢ. Νοῖ υπήεαυεηί δὲ 15 ἰἀεητβοὰ ἢ 
ϑδιηγηδ6},5 “της οἰϊεῖ οὗὨ 4}1 δαΐδλη8," οὔςε δὴ 

1 (ἢ, χ]. 866 δῦονοε, Ῥασὶ ἴ. ὃ 4. 
3 (Ὦ, 111]... 
5. (ἢ. Ἰῖν. 
42. Ορ. Ῥατὶ 1. ὃ κι; Βυχίοτε δηά 

1,ν},1ΙῈ:οχχ. 2. π. [Ιἰ ἰ5 ἴδ6 σογὰ γρίνδθη ἰῃ 
τιεὶς ᾳυοϊδίίοῃβ δηὰ στεποτίηρε ἕοσ “" ἀδν]]5 ; ἢ 
ἐ.5. ἷὰᾳ Ῥϑ. ονΐ. 37. Ορ. ἴδς »α ξένε οὗ Βαῦγ- 
Ἰοῃΐδῃ ἀπ ΠΟΙ ΟΡΎ, ὃ 2, ἀῦονα, Οη [ἴῃς ρΡοϊηῖβ 
αἰδξουφθοά ἴῃ [ἢ18 βοοῖίοι σοηϑυ: Βτδοδοσ, Ρ. 40 
ἃς. ; Κοβαῖ, Ρ. 5ο ᾶἃς.; Ηδιδύτρεν, “ΒΕ. Ε." 
ΑΒ. ἰἴ. 5. ». 4“ (ὐεϊξῖον "; δΥεῦεν, “ ϑγβίεῃ 
ἃ, αἱϊογπασοραΐίθη α] β πἰϑο θη Τμεοϊορίε,᾽ 
Ῥ. 242 ἄς. ; Εδειββεία, “1 οὗ 7655, 1ἱ., 
ΑΡΡ. χὶϊὶ. Ρ. 752 ἄς. 

5. ΓΊΌΣΠ ΠῚ. 
4 )ἼΩΡΌ (κατήγοροΞ). 
τ ΝΟ ἽΝ. Ορ. Κοβαῖ, ρρ. 68, 69. 

ΤΙὨς Βαδρθίηϊς ἰδίοσυ οὗ Αὐσγαμδπι δηαὰ ϑαῖδιι 
11υβιταῖο5 ἴἢ6 ἀρρ]οαιίου οὗ ἴῃ656 ἰἤγεα {{||68, 

8 366 ΒΙξοδο, Ρ. 37; [ονγ, “ (Βα]ά. ΝΥ. Β.᾽ 
“. π.- ἘἙδρρίηϊς ᾿τταὐϊοῃ δἰαγτηθὰ ϑατασιδοὶ ἴο 
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Ατοδδησοῖ ἢθᾶγ (π ἴῶγοηος -ἶ δβογνγαγαάϑ---ἰη 
ἴδε ἴογπι οὗ ἴῃς δεγρεηῖ----ἰῆς ἀδοεῖνου οὔ Εγς, 
ΟΥ ἴδε γυϊάς ψνῆο νψουϊὰ πᾶνε θὰ Αὐγαθᾶτι δηὰ 
ἴϑδδε ΔϑίσγαΥ ννῇθη οὐ ἴδοῖγ ὙΧΑΥ ἴο ἰδ 52 ςτὶ- 
Βοος οὗ [δς ᾿αϊΐογ. ὙὩς Ἀδθίηϊς σοποερίου 
οὗ δαίΐδη 15 οἴδῃ ρυεγ]θ δηεὶ ἱπδάδαυδίο ; 
ΒΑγά!γ ἀῦονθ ἴῃς ἰευοὶ οὗ ἃ ΒδυγυηἹοπίδη δυρεῖ - 
διἰοη, ἸηΠη ΕἸ θεῖον ἴδε ΒΙ ΙΙςΑ] Ῥγεδεηῖς- 
τηδθηΐ οὗἉ "5 παῖυγε δηὰ νψόοσκ. 

ὕμάεν (δ ἴῃ 252:ὲξὲπ18 σοιηρεεποηάεά 
ΤΟΣ ΠΟΥ ἃ οἶλ85 οἱ βρὶ γ8 1Π! ΣΟΥ ἴο ἴΏ086 ῆοῸ 
ὝΟΤΟ ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΥ Αηροὶα οὗ Οοά. Ὑδεδε ἃγὰ 
Πιδ᾽-ϑβρίγιῖυδὶ δείηρβ, ἀεπηοης, Κκηοση ἃἅ5 
δ ρει," 1ἐἤη, δηὰ ἘἈμεοδέπ; ΠΟΙ ΠΟΠΪΥ δ[Γ1- 
Ὀυϊοὰ ἴο [δ6 ἰηἴετοουτθε οὗ Ενε νυ ἢ} πιδὶς 
ΒρΡ᾿ γ5, δηά οὗ Αὐδηι σὰ [,1} δηά ἔσπηδὶς 
ΤΣῊ ἀυγίης ἴῃς 130 γεῦγβ οἵ [15 Ὀδη (ςΡ. 

δῃ. Υ, 2). ὙΒΟΙ͂Γ ὨυΠΊΌΕΟΙ ἰ5 ἰπολίου]δῦϊα ; 
1ΠΕΙΓ Ργοβοῆςο ͵ἰβ ὐοσυν μετε. ὙΠΕῪ δᾶνς [ἢ 6 
Ῥονοῦ οὗ ἱπογοδδίηρ ἴπεῖγ Κιπά ; [Π6} ΗΥ τσ} 
Ὑηρ5, Δηἃ Ρᾶ36 ἔγεοἰγ ἴτοπὶ οπε επὰ οὗ [ἢ 6 
τοῦ ἴο δποίμοσ. “ΓΒες υὑδια] ἀνε]! ηρ- 
Ρίδοθβ ἀζὰ {86 ποιίβ, [6 ἀδβογῖ, ποτα ἢ ον 
οΓ165 γτεηά ἴδε δἱἷγ, δῃὰ 4}} υῃς]εᾶπ ρἰδςαβ; δυῖ 
[ΠΟΥ δοπιθίϊπι65 βεϊεςΐ οἰ[165 |Κὸ ΤΊ οτίδβ, δηὰ 
ἴγεοβ ᾿ἰκς ἴῃς σδροῦ- Ὀυ58.5 Αϑῃπιεάδὶ (45- 
τηράει 5) 15 τῆς Κίπρ οὗ (ἢ6 (1416) 586] πὶ, 
{π|} ἴὴ6 υξεη οἵ [ῃς 1.11η. ΤΣ πιλὶ σηὶ 
οἵ [ἢς ἴοττηου ννοσκβ βδύτη ὈΥ ἀδΔΥ ἀπά ἴσοι 
ΕΥ̓] ἀγοδηβ ΌΥ πῖρῃῖ,. ΤῊΣ ἈΔΌΡΙηϊς ἀεβοτρ- 
[ἴοῃ οὗ Αϑδπηθάδὶ, ἢ ἐπεϊυτεά {ἢ ῬΑγβίβπὶ 
ΟΥΘΏ ΠΟΙ ἴλη ἴπ Αϑβιηοάους οἵ ΤΟΡὶξ, 
ἀἰθῖετγβ 845 πλυςἢ ἤτοπι ἴπδὲ οὗ ἴ[ἢε Ανεϑῖδ ἴῃ 
ΤΩΔΩΥ ἱπηρογίδηϊς ροϊηῖβ 48 1 ἀοδθβ ἔγοπι (δαῖ 
οἵ [δε ἜΡΟΞΤΡΙΣ, Αβῃγλθάδι 15 ΟΥ̓ [εν ]88 
{ΠΘΟΪΟΡΎΥ Ἰἀοης πο πῖιἢ ϑαίϊδη-ϑαμηπηδοὶ ; δηὰ 

δανὸ Ὀδοη Εβαυἷδβ συλ ϊδη-Δηροῖ. Κοδυϊ ἀοτνοβ 

ἴδε παῖς ἕοσα οὲξ ὨΌ -Ξ ἴῃς ἰ Ῥοΐϑοῃ, 

ἜΕΡ Τα το Στπεόππημνα οὶ ΘΟΪΟΡῪ ἃ ἱξ ἃ ρστοδῖοσ 
οὗ ἀοάὐ ἰδδὲ ἴῃεσα 5ῃου]ὰ οὀχίϑι μαύεῖτς ΎΣΉΝ 
ἴδῃ [δὲ δος! ἃ οἶ455 βῃουἹὰ Ὡοΐ δχίϑὶ δἱ αἱ]. 
ζρΡ. ἴδ 5ἴοτγ σίνεῃ ἱῃ Κοδυῖ, Ρ. 53, ἴο ῥγουδ 
ἴῃς ποορϑϑὶυ ἴοσ ἰῃ6 οχίϑίεπος οὗ ϑαίδῃ δἃ5 ἃ 
ςοηάϊίοῃ ἔοσς ἴδς 5.4 }}}}7 οὗ ἴ6 του, Τῆς 
οχίβίθμος οὗ ἴα ϑμεάϊΐηι τψγὝλο δϑϑεσίεἁ ἴῖο Ὁς 
ἨΘΟΘΒΘΑΓΥ 8ἃ5 ΞΌΡΡΙγίηρ ἴῃς ᾿ἰπὶς Ὀείνγεεη ΑὩροῖς 
δη τηοΏ. Βγθοθποῖ ἀδνοίθβ ΤὭΏΔΩΥ Ραροϑβ (45--59) 
τ ὅ60 ΕΓΠΠΡῸΒΟ τ Π6Ὲ Τελν: 8 ΟΥ δανα 
ἱπιαρίπεᾶ οοποσγηίηρ ΠΏ). 

8 Θοχηοίίπιεβ (ΠῸΥ ΟΣ εὐ [Ιἴηἴο ἴουτ 
οἶαβϑοβ; :ἵϑογηδῃρ - Ξριγἰΐ5β, ζῃ]ά - ΟΔΥ - Ξρ᾿τιί5, 
δνοηϊηρ- πρὶ 5, δηὰ ηἰρθῖ-5ριγῖ5. Α τδουβδηὰ 
δὶ [06 σριξ μαῃὰ δηὰ ἴθ ἡ σαναπα ἂἱ ἴδ εξ, 
186 οτονγὰ τουπὰ ἴμ6 βοβοΐδσ. δπὰ τς Ὀσγιάς. 
ΤΑΙ ἰς αἰἰεμά δα ὈῪ 1δο,οο0 ερίτῖ5. ΤΆΘΥ Ἰατῖς 
ἴῃ ἴῃ6 οσύθα οὐ ἴδ Ποοτ, ἴῃ ἴῃς οἱἱ ἴῃ [δα 
νοβϑοὶς, ἰῃ ἴθ6 ταῖοσ ἴοσ ἀσίηϊίησ, ἰηϑί ας ἴῃς 
τοοτὼ δῃά ουϊΞϊάς ἴἰ (Κομυΐ, ΡΡ. 56, 6: ; Εάετ:- 
Βεΐπι, 11, 757). Βγδοθοσ (Ρ. 52) σῖνες ἴῃς τεοὶρα 
ἴοσ ἱ ἴοι. 866 αἷϑο ἸΝἄηβοῃεο, “ες 

12. 
[νὴ 

τὰ ως ς Ταϊτυά,᾽ 1. Ῥ. 
4 Κοβμαυΐ, ». 57. Το ϑδεάϊηι οὗ ἴῃς οαροτ- Ὀυ5 ἢ 
ἃ Ὧο δγεβ, δηὰ "γοσα 6 51}}}7 ἀνοϊἀϑά (Βτεοδοσ, 

ῬΡ. 51, 57, 197} 

ἹΝΤΕΑΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

τις αἰἰτἱθυΐϊο5 ΔΗΠγηηθα οἵ τῆς ἰδἴτεν Ἰεπὰ δυρ- 
ἴο [86 δϑϑυπιρίίοη [δὲ ΑΞϑϑιηδάδὶ ἃ5 ἴῃ 

ἐἐφηρεῖ οὗἉ ἀεί ἢ σοργοϑεηῖϊβ ΑὨρτο- πιδίηγιϑ, 
ἃ5 ἴΠ6 “οἷά 5βεγροηΐ " ΑἸ -ἀδῆδκα, δὰ 45 
ΟΥ] οοῃουρίσοθηος ΑΚοπιχαπῦ Αϑῃηπιοάδιὶ 15 
[τοαυ ΠΥ στυεῖ, Ραϑϑιοηδίθ, δηὰ ἰ᾿υπίδιϊ ; Δηὰ 
ἴῃ δος 6 {πκ6ὸ Αϑῃπιδ---ἰῃς Ἑπϊοῖ ΠοΙροσ οὗ 
Αηρτο-πιδίηγυπ, ἴἢς ὈοΑγεσ οὗ [86 ννουπάϊηρ 
ΒΡΟΔΓ, ἴπε ἔοτγεμηοϑδῖ ἁπλοηρς ἴμοϑε ΕὙ]] βρὶ 5 
ΨὯ)Ο ΡΟΪυἵο [Π6 νου] ά---δηα (Π6 Αϑιηοάσιιβ οὗ 
Τοῦ, Βυῖτο Αϑμπιοάδὶ οὗ Ἀδθδιηϊς (Π6ο- 
ἸΟΣΥ͂ 58 αἰβδο γεργεβοηϊεά ἴῃ ἃ σμδγαςῖοσ ψ ὩΙςἢ, 
ἔγοταῃ 115 τϊχίυγο οὗ κἰπηθ55 δηὰ πη ϑοῃίοξ, οὗ 
ξοοά Βυπιοιγ δηὰ οὐππίηρ, 15 ἀδοϊἀΘαΪγ ἰπ46- 
ρεοηάεδης οἵ οἴδον τοδοπίης ἢ τοϑροςοῖ ἴο 
οἴ ν Αββπῆα οὐ Αϑπηοάθευβϑ. Αϑῃπηδάδι τηεῖ 
ἃ ὈΠηὰ πηδη δηά ἃ ἀσιιπίοη πηδῃ : δ ρυῖ [Πδηὶ 
Ὀοῖι ἰη (ἢς ΠΡ ψγᾶγ. ΡΓΕΘΘΏΓΥ Πα πιεῖ ἃ 
ὈγΙ 4] ργοςοθββϑίοῃ, ἴῃ νι ϊοῇ 4}} 'ψέγα τγεϊοϊςΐηνσ 
ΒΙΔΓΙΟΥ5}Υ; δπά ἧς Ὀεξδη ἴο γεερ. Ης μεοαγὰ 
ἃ τηδῇ κῖνε ἴῃς ογάδσ ἴο 815 βΒῃοθιηδίκοσ, " Μακε 
Τὴ ἃ ΡΔΙΓ οὗ 5ῆο65 ΨΏΟΝ 58}]] [ϑὶ τηε ἔοσ βδευθῇ 
ΥΟΔΙΒ ;᾿ δηὰ 6 Ὀερδῆ ἴο ἰδυρῃ. Ηοδ ἰδυρμοὰ 
φαίη ἤθη ἢς 8107 ἃ ἰυ ΡῈ Ἶ]ο  δηραροά ἰη δὶ5 
{γος Κ8, Αϑῃχηθάδι νγδ8 δϑκοά ἰὼ Ὄχρίδίη ϑις ἢ 
ἀϊβεγεηοε οὗ ἀειμοδπουσ. “1 ρμυῖ ἴῃς ὈΪϊηά 
τλδη," ὃς δηϑυνογοά, “ ἰὴ ἴΠ6 ΣΡ ΨΑΥ ; Ὀδοδιι86 
Ιμοαγὰ [ἰ 5αϊά οὗ πὴ ἴῃ οάνθη ἴῃπδιϊ ἢδ ννᾶβ ἃ 
βοοά τηδῃ, δηᾶ [Πδἴ Βοϑοσυοσ ἀϊἀ πὶ ἃ ροοά 
ἴυγηῃ 5μουϊά αἰἰδίη ἴο {86 1Π| ἴο σοιηθ. 1 ἀϊά 
[86 βδπὶῈ ἡ [86 ἀγιυπηκαγά, θθοδυβο ἷ δα 
1ῃδῖ ἢ τνγᾶ8 ἃ ἰπογτουρᾷ υἱ]δίη. [ πτορῖ αἵ {Π6 
Ὀγ4] ργοοεβϑίοῃ, θθοδυβε ἴῃ {δἰ γι ἀὯγ5 ἴῃ 
Ὀγιάερτοοῖλ Ψ}}}} ἀϊθ, δὰ 815 υυνἱίο---ἰἢ ογάοσ 
(δὲ τς 1,ενίγαϊα συ ]θ ΤΥ 6 ἔ}Π]]6ἀ ---Ἐ1}} 
μάνα ἴο τναϊξ [Ὠἰτίθθη γοᾶγβ. [Ἰδιιρῃθά δἵ {π6 
ΤηΔῃ νῆο ογάἀογοα ἴδ β5ῆορβϑ, Ὀθσδυϑο 6 Ββδὰ 
ΟἿΪΥ ϑϑύθῃ ἀδγ5 ἴο ᾿ἷνθ, δηά δἵ {δε Ἰυρρίον θ6- 
σᾶ 56 Β6 Κπονν ποῖ, νυ 411 ἷ5 ογαῖ, (δῖ 4 
Κρ ἰγεάϑιγο ἰΔΥ μιθάἄθῃ ὑπάου 15 ἴδει.32 
ΘΓ ἢ ἸΟΟΌΪΑΥ Δρδυγαά ΠΥ 45 [μ]5 5 ἀπκποντῃ 
ἴῃ τῆς ἀπο] ποδίίοη οὗ Αϑῆπιὰ οὔ Αϑςπιοάδυϑβ. 
ἘἈδίδοῦ 15 1 [86 σμασγαςῖογ οὗ (ῆ6 Βοδροῦ]η οὐ 
εἰ οὗ ὩΠῪ ἰδ]ο5. Ἐδθριηϊς ογθά 
Τοδοβεὰ δὴ δἰϊορείμεν ορροβὶίς ροὶς οὗ 
ἀενεϊορπιεπῖ σοποεγπίπρ Εἰπὶ γῆεη ἰξ ΔΠΊΓΤΩ : 
“Φ Αϑβπηγεάδὶ 15 ἱηάἀεδεὰ κιηρ οὗ [6 ἀοιηοπβ, θυ 
δ Ὠἰπη56} μυτῖβ ΠΟ ομθ.᾽ ὃ 

ΑϑῃηχηθάδιΒ σοηϊοβῖ ψῖ Κίηρ ϑοϊοπιοη ἰ5 
οὔς οὗ [6 οἱάεκῖ [Θνν 88 20165:5 δυΐ (ῃ6 
ἐχδρφοσαίίΐοης δηὰ βυρεγβε ἰὴ ἩὨΙοἢ δη- 
συτηΌοΓ 1 1η 1[ἴ5 ΡΓεβοπὶ ἔογτῃ σεῖους 1 ἔΓοπὶ 
σοτηραγίϑοη ψίτἢ νυ ἢῃδί [5 το] οὗ (ἢ Αϑιηοάσυβ 
οὗ ἴπ6 ΑΡοςσῦρῆδα. ϑοϊοπιοῦ, 80 ἰοὴς 845 ὃς 
ντουρξῃΐ ροοὰ ψοΥΚϑ, μδα Ῥοννοσῦ οὐοσ δ δε, 

1 Κοδυϊΐϊ, Ῥ. 8ο. 
3 Ὁρ. Κοβαΐ, Ρ-. 77. 
8. ὅ6ες Οτίηθαυχ ἱη “Ζ. ἔ Καὶ, Ἐ᾿ 5.᾽ ϑὄἱ.. 218, 
4 (ρ. Κοβυΐ, Ρ. 81 απὰ τεῆς ; ἘΚογββοΐτῃ, 

ἷ:, γ5σ8. Οατίμθαυμ (΄ Ζ. ἀ. Ὁ. Μ. 6. χχχί. 204 
ἃς.) ΒΔ9 ἄγασψῃ ουΐ ἴμ86 ἀσονοϊορηηθηὶ οὗ (86 
ψδιῖουϑ οἰθπηθηίβ οὗ [ῃς Ἰερεῃαᾶ ἤτοι βἰ πιρίεσ ἴο 
ΤΏΟΓΘ ΠΟΙΊΡΪΟΧ ἔοττηβ, δῃὰ ἴα σοργοάυςίοη5 οἔἔ 
ἵξ ἰῃ οἴὸσ Ἰερθθδγυ ογο]68. 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

Ἐμορίη, 1 ἔπ, δὰ 411 ΕΥ1} βρὶγ 8. δ υϑεά ἴο 
Ἔχ δὶς τα ρόΟν ΕΓ ΟΥ̓ πιακίης ποτὶ ἀδηςθ 
δεοίοσε δῖπι. Ὑν δα Πα νγᾶβ δηραρδά ἰη δυϊ]άϊηρ 
ἴ86 Τερΐθ, 6 νγὰ8 δηχίουϑ ἴο σδ ΤΥ οὐΐ {Π6 
Ρυηοῖραὶ σὺ ψὩῖο οι ἔοσθδὰ ἴΠ6 υ56 οὗ ἴτγοη 
0018 ἴῃ ἴα οοηδίτυςτίοη οὗὨ (δ 11δῦ (Εχοά, 
χχ, 25; ἢδυῖ, ΧΧΥΪΪ, 5, 6; [05}. νἹ}]. 21. 1 Κὶηρβ 
ΥἹ. 7). ΗἸ5 νυῖβα τῆθη γεοοιησηθη θα ἢ18 56 Γ- 
ἕην ἴδε δῥαγιγ, 1 τὶς ροββοβϑοα (86 ρονεσ οὗ 
δοσίην τπγουρῇ ἴῃς Πατγάσϑὶ βίοπθ. ἊΝ Βεσθ- 
Ὄροη ϑδοϊοπιοη ἼοηἸυγεὰ ἃΡ δέει ἴο 16]] 
δἢϊπι Με ἴΠ6 δῥαρεγ ψὰ8 ἴο δ6 ἰουπά. 
ΤὮΟΥ το]ὰ μἷπὶ παῖ ΠΕ Κπενν ποῖ ; δῖ (πδὶ 
᾿Αϑῃηπιοάδὶ ἴμ6 Κίηρ οὗ ἴῃς δδεάένι, σσᾷο ἄννοὶ 
1η ἃ 81} [ον ᾿Ἰηάϊςαίοα, σου] [611 ἢἶπι. [[ἰ νγᾶ5 
[6 Πα] οἵἨὁἁΑϑππιεήδὶ ἴο σὸ ἀδὶ]γ ἴο πεάνθη 
δηδ δϑοοῦίδιη ἴῃ ἄδθογεθβ οὗ [με ὨΘΑΥΘΗΪ 
σου Ως(}} (οΡ. [οὉ 1. 6; 11. 1): [Πδηςς Πα τοϊυγηοὰ 
ἴο ξδαγίῃ ἴο ΟΔΥΤΥ ουὐξ σοι ηϊο ΟΠ 6 ΠΊ68 ἔογ 1[Π6 
ἀεκίγυςοη οὗ πε, ΔΝ] ἢ6 ννὰ5 δϑϑοπηΐ 
τοίη [158 81} ϑοϊοπιοη 8εηΐς Βεηδίδῃ ἐμ6 βοὴ οἵ 
1εποίδάα ψ} 4 οἰδίη δηὰ ἢἷβ βἰρῃεί- της 
(Βῖοδ Ὀοτγα ἴΠ6 Νάπια οὗ Οοά) ψΒοσον ἴὸ 
56126 δηά Ὀϊηά πη. Ἠζφς ννᾶβ ϑοουγοὰ, δῇογ 
ανίηρ Ὀεδη ἢγϑί πιδάθ ἀσιιηκ. δίδησίηρς δ6- 
ἔοτο ϑοϊοιηοῦ, Αϑῃῆπιθάδλὶ θπ]οϊπθά [6 σλρίυγο 
οἵ ἴῃς Ὀϊγὰ 5 ἴῃ ψνΒοβς οἰϑίοαγ νγὰ8 {δε δδαρφηὶῶργ ; 
φηά, 1(ῃ185 μανίην Ὀδοη ἄοης, ἴ6 Το ρΪὶς 
θυ]αΐϊηρ νγὰ8 ςοπιρίεῖϊο. ΑΑϑῃπιεάδφὶ βίοοά 
ΟἤσΘ πλοΥα Ὀείοσε δοϊοσωοη. Τα Κίηρ δϑκοά 
δῖπι, κ ΝΥ Βαΐῖ 5 ρου οὐ Υ μάνα γοιι σγοδῖοῦ {Π8ῃ 
ὑν δὲ ννὸ ἢᾶνο 3" “1, οο86 τῃ6,᾽ δηβινογοα 1ῃ6 
ἑει[ογοὰ 5ρί τι - κίηρ, “ Οἷνε τὴς γοὺΓ 5ἰρπεῖ- 
εἴην, ἀῃὰ [1 ν}}} ον γου.» ὙὍὙΠε Κίηρ, 
διἰπιυ]αϊοα ΟΥ̓ ρτίάθ ΟΥὁΎ ουγίοΒιΥ, ἀἰὰ 85 6 
νν 28 Α5κοά, Αϑῃπηγοάδὶ, 48 Ξ0οοῇ 858 ἴδ, Ὀδοδ ΠῚ 6 
ἃ υρο ρβίδηῖ, Ης 8εϊζεά δοϊοπιοῃ, ἤυηρ πἰπὶ 
δῆ ἱπηπθη86 αἰδίδηςς, Δϑϑιυτηθα ἢἷ5 ἔοστη, δπά 
τεϊρηοά ἰῃ 5 ρ'δςθ. Αϑῃπγεάδὶ γεν ἀντ 
{Π6 τίηρ, ΙΓ ἢ 4 ΗΠβἢ βυνδοννοά. Τλδ ἢς 
ννὰ5 σδυ ρΐ, Δηά ϑοϊοπιοη χεσονογεα ἢ18 δ ρηεί. 
Ηἰ5 ννῖϑε πιθὴ στϑοορηϊβεά ἴδ δίρῃεῖ, δπὰ 
Αϑβπιθάδὶ Ηϑαὰ ἀνναγ ὃ 

ΎΤΠ6 ἀδπιοηϑ ἃ ποῖ :τηδεοὰ (ἢ6 ΟὨΪΥ 
βρίγτυδὶ Ὀεΐηρβ ετηρίογοὰ ὉγῪ Οοά ἴο ρΡυηίϑῃ 
Το, Α5 ἴἴοσε δῖ Αηρεῖὶβ ψῇῆο δχοουία 
ΗἮΙΐ5 γσοορὰ ρϊθαβϑισθο, 8580 ἴδογο ἅγτὸὶ ΑὩροὶβ 
οὗ Ηἰ58 νταϊῃ δηὰ ρυπιϑῃηιεηῖ, ΤΏδ ΑηροΪβ 
“Ὧῤῥ᾽ διὰ Οδιωνια τοεῖ Μοβϑβ ἴῃ (86 ἰηπ, δηά 
5ΞΟΌΣὨΕ ἴο ΚΙ] Ηἴτ ἔῸΣ 815 πορίθςξ ἴῃ οεἰγουμῃ- 
εἰβίηρ ᾿5 5οη (ςΡρ. ΕΧ. ἱν. 24). Εουγ οἴδοῦβ 
Δ16 οΟΔ]]οἀ δ Χεχερό, Μαδεῤίἐδ, Μεδαύδεν, 

᾿ κάα»ῖν 1β ναὶ ΟἹ 5] γορσοβεηϊθα ἴο ἤανα θθθῃ 
8. ΟΓΠ, ἃ ῥ͵δηΐ, δῃὰ «ἃ στηΐϊμεγαὶ (αχ δυο, 
“Ζ. ἃ. Ὁ. Μ. 6: χχχὶ. Ρ. 2ος ἅς.) 

3 Τῇ τηοοχ-σοοῖς, οἵ, δοοογάϊηρ ἴο οἴδετβ, ἴῃ 6 
ἩΡΣ ἢ ΟΥ ἴδε δαρ]ς (στ μθαυσμ, “Ζ. ἁ, Ὁ. 

. 6. χχχί. ὑρ. 208-13). 
8 Θοϊοϊθοῃ 15 βαϊὰ ἴο δαγὸ Ὀδθὴ οὐοσ δῇο- 

να 5 αδἰταϊὰ οὐ ἀοιηοης (Οχγϊπηραθσμι, “ Ζ. ἀ, 
ὮὉ. Μ. 6: χχχὶ. ρρ. 2ος, 215, 221). 

4 ΠΩΠ δηὰ ἢν ;  εὕεσ, Ρ. 166. 

4 5, ΠΡΌ, ἼΣΦΌ, πῦρΌ, 
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ΜΜελαΐε. Ὑνο οἴθοῦβ, βεσθαρβ ἴῃς πηοβί ἴοτ- 
ΤΊΌ]6, “δαάάοπ δηὰ Μαωυείδ,1 Ὀτίης ἀθαῖῃ ὕροη 
τΏεη. ΤΠ656 ΑηρεΪβ οὗ ἀδϑίγιςοιοη σοπΥςοΥ {δα 
ξοά 685 ἴο {πεῖν ρίδος, ᾿υ8ῖὲ 498 [ἢ τηϊηϊδίογηρ 
ΒΡ᾿ ΓΙ 5 ΠΟΏΥΘΥ͂ ἴΠ6 ΚΟΥ ἴο {86 ῥίαςςθβ οἵ ἴπ6 
δἰοβϑοά. Βιυΐ ἴμε86 Αηροὶβ οὗ ρυῃίβηπιοηΐ γα 
ἠοῖ δοϊιαίεἃ Υ ὉΠ πὰ ρογβίβίθηϊς μαίγοὰ οὗ 
θη. ΤΠ 8 [6 ἔδαγτιϊ ρῥγίνιϊερε οὐ {ΠπῸ 
δδεάδένι ἀη {πεῖν Κιπάγοα : ἀπά ΠΥ ἀο 1Π6ΥῪ 
Θχογοΐβο ἃ ἀροη [6 5:οἰ 3 δηά βοσγονῆι, [ἢ 6 
ὑγ86 δηά Ὀχίάερτοομι, [86 ψοιηδῃ ἰὴ οἰ 4- 
υἰσίμ, ἀπά τῆς ΡυΡ}} οὗ {πὸ νυ ῖϑβο. Ὑποὶσ {ἰπ|6 
οὗὨ πιο ῃϊεῖ δηά τονοὶ ἰ8 ΒΌμα ὁδτκ {Π] σοςϊκ- 
οἴονν. Ασουπά ἃ πουβ6 [ΠΟΥ ρμαΐμοῦ ἢ} οὗ 
ΘΥ]] Ιηἴεηῖ. ΑΪδ5 ἔογ {πὸ ἢ] Ἡβίοἢ 58818}} 
Ἰεανθ 1158 ργοίθοϊίοη ! ἵὐηάσοσ τὰς ἔοστῃ οἵ 86ῖ- 
Ῥοηΐβ δηά δηϊπιαὶβ, δηὰ ἰηῃ Εργρὶ οὐ ἢϊθβ 
ὙΠ Ροϊδοπουβ 5[πρ,) ΠΟΥ δυπί ἔοσ (δοεῖγ 
ΡΓΕΥ. 80 τουτί ]ε 15 (ἢ ἷ5 ΠΥ οὗ Μα.εἰδἰπ 
τη ΟΟοἀ δἷοπε 88 ρονψεσ ἴο φυϊεῖ [Βεπὶ. Ηδς 
οχίοηβ Ηἰβ ρῥγοϊεςξοη ζϑησγα γ τ Βεη Ηἱἰ8 
Ῥγοβῖ ρσοῃποιηςσθβ ἴΠ6 Αδτγοηὶς δ] ο5οῖπρ (ΝΌμϊ,. 
ΥἹ. 24-6): δηάτβε ἰηάινϊἀυδ] ἰ5 Ξ]ο] ἀοα ν ἤδη 
[18 συατγαάϊδη- Προ] τορϑδῖβ ἢ] ΘΧΟΥ οἰ 5ΠΊ8, οὐ δ6 
δ᾽ πλ56} γοοϊῖοβ [86 δος (Π ουΐ, νἱ. 4) δπὰ [18 
ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΥ Πρ ργΓάγεγβ. ὙἼε ΡΥ] Δοΐε 65 ΨΕΓα 
ποῖ ψηθβουῖ οΠσΔΟΥ ἴῃ ρορυΐϊαῦ δεϊϊεῖ, Νὰυ- 
ΤΩΘΙΟΙ8 ἡγ ΓΟ [6 ΠΊΕΔΠ8 ΕἸ ρΙ ογεά ἴο Ἐχοσοεῖβο, 
ἀἰϑροββϑοβϑ8, δηὰ ἐγυβίγαίς ἴῃς βρίγὶ 8 οἵ ον]ὶ. 
ΤΒ6 πιοῦα τεϊϊρίοιιβ ἐπιρ ογεά ἰεχίβ οὗ 5.τρ- 
ἴαχε; [Π6 ΠΟΤῈ 5ὈΡΟΙΒΌΟυ5. πιᾶρςοα] ὃ δηά 
ἀπ ἰη[Ε]}1 10]6 ννογά8 νυ! ἴεπ οη ρᾶρεγ οΓ ράσο Β- 
Ιοπῖ, ΤΤῆαε {Γάνο σὺ νγᾶ5 οπ]οϊηθαὰ ἴο σορεὶ 
[86 δηρεῖὶ οὗ ἀδαῖῃ νγῆο 5ῆοι!ά πηϑεῖ δἰπὶ ἴῃ 
815 ἸΟΌΓΠΕΥ͂ νὰ τῆς πογάβ οὗ Ζεςῆ. {ϊ. 2; 
(ῃς δἰθορεγ νγὰ8 οὔαγρεά ἴο σεροδί ϑδ]πὶ 
χοῖ. οὔ δε οἰοϑθεα ἢϊ5 ογοϑ. ὙΠδὲ ϑίθορογ, 
ΜΝ ΏΠΘΏ Δννακίηρ, πισὲ Ὀόνγαγα οὗ συ δοίης 15 
Ἔγ65 ἢ υηνναϑθςὰ μδηάς. Το “ Βαΐ-οΠογίηἢ 
(4 ἀοπιοῃ οἵ ἃ 8655) ᾿[ὑγεῖηρ ἴῃ ἴποϑς ἤδη 8 
νου «Πἰϊος ἢἷἰπὶ νυ Ὀ] πάηθϑ8. Ἐοοά 
τους ῃεὰ ΟΥ̓ υηνναοῃεὰ μαηάβ Ὀδοδθ [δ6 
τεϑίίηρ- ἷδοθ οὗ 86 “5μ1012. 5 Το ἔοοά οὗ 
ἀδιηοηβ «ἶϑο Ἴοηϑίϑίθα ἰῃ οογίδίη ραγίϊςο 5 
νΒΙ ἢ ἴδεν Ἰουπὰ ἰῃ νναῖοσ δηὰ ὅγε. [ἰ νγὰβ 
τπογεοίοσα ἀδηρεσγουβ ἴο ἀγίηἰς νγαῖοσ δὲ ηἰρῆΐ, 
Ιεϑὲ {πῸ δῥωδεγίγι, δ ἴὰ6 ἀδιιοη οὗ δ] πάη 658, 

᾿ ΝἼΔΣ ἀπά ΠΏ. 
3 ΜΔῺΥ βἰοκηδθθος δῖα ἰάἀθηϊ βοὰ 1 ἰδ 6 

«δὐεσένε το Ῥγοάυος ἴῃ ς ΟΡ. Βγεοῖεσ, ΡΡ. 
53, 177; Κοβαυΐ, Ρ. 59. 

8 (ρ. τες τηδρίοδὶ Ὀοοΐκ οὗ Ερδόβιιβ (Αςίβ 
χίχ, 190)ὲ., ΤΏεια ψα ἃ ψοπάεγί! “ Βοοῖὶς οὗ 
ΒραΙηρ ᾽" Ὡς ἰσδάϊεου δἰ αϊεὰ ἴο ϑοϊοϊλομ, 
Ῥυὶ Ἡδζε κῃ [εἶξ σοῃοίσαϊῃοα ἴο Ρυϊ ἰδ Ἀγ. 
ὐπέοσζυμδίε!υ 115 ὉΠΠΟΙΥ ἰοδοπίηρ παα δἸγοδαν 
ἀτιδεὰ ἑπίο ἴῃς τηϊπάβ οὗ ἴῃ6 Ἐπ] ρμϊοηεα (566 
Βτεοδοσ, Ῥ' 104). 

4 (ν. Βτεοδετ, 
10, ποῖ), 177; 
χχχὶ. 254. 

δ ΠΣ. ὅ6ε ΒτδοδΕσ, Ρ. 203; ἴνυ, "Γ(Βαϊά. 
Ὗν.. Β. “. ». ϑοιὶα ψουἹὰ 1ἰπϊῖ [6 ἀχογοῖβα οὗ 
(815 Ῥόοοσ ἰο ἴδε εἀμοϑάλυ δηὰ ϑαιυσάαυ--- 

Ῥ. 171, ἢ. 80 (απὰ Τορὶϊ 1ἰ. 
τὐμαι, “Ζ. ἃ, Ὁ. Μ. ἃ’ 



182 

δῃουϊά ϑιο ἴπ6 ἀγηκοσ. Ὁ ηαῖ τΠπεῆ τγᾶϑ ἃ 
ΤΠ γϑῖγ πᾶ ἰὸ ἀοὐ ὅδε ἴοστπυϊα γὰη: “Ν. 
δοὴ οὗ Ν. (ὨΥ τροῖμοῦ μδῖμ ναγηεά πος δηὰ 
βαϊὰ, Τάκε ελγὸ οὗὨ (δος ϑμδδεσιγὶ, Βεγισὶ, ΚΙΤ, 
τὶ, ΚΙ, ψνῃο 5 ἴπόγα ἴῃ [86 σου. Το τ ρΕϊ 
ἃ πιδῃ ἀγίηκ νου δΑΥ ; ἔοσ ἤθη ἴΠ6 ἀδπιοη 
Βεαγὰ ἢῖ5 πᾶπῖθ ργοπουηςεά δηὰ δᾶοβ {{π|6 
ουγίδ!]εα οὗ ἃ «γἤδριεΣ δα του 6 8ε6ῃ5: 016 
οἵ ἃ οογτεβροηάίηρ ουὐγίδιπλθηΐ οὗἩ ρονοῦ, δηά 
νου ὰ ἤεε ἀναγ 1 Νοογοπιδπου, Ψ  οΒοταῖ, 
Τηλρίοδὶ αγίβ, Ἐϑρϑοῖ! ἘΡγΥΡΌδη, δηλυϊείβ,2 
δΔηἃ ΤΠ δΙΤΏ5 ---- ἃ} εοὰ {ΠεὶγΓ δάνοσαδϊες δηά 
ΔΙΙοεχοὰ υ868. [ποδηϊδίίοηβ τες εὰ ννλ}]6 ἴἢ- 
οδΏ86 (ΟΠῚ οὗ οςετίδϊη ἱηρτοάϊθηϊ5 τγᾶϑ 
Ὀυγηίην, υϑ6 οὗ ἰοστηυϊα δηά ὄυεη οὗ 
ποηϑθηϑο- γογά5,} ροίδίοηβ,} υηριυκηΐβ, τ ΓςῈ 
θαυ} οἰρογδά. 

ἍῸ ΓΕΙΊΘα165 ΟὨΪΥ---ΟἹ ΓΑΙΠΟΥ (εηϊδίϊνο 
Τταοῦσ5 οἴουγοε---ηγδεὰ θ6 5ρεςο 8}}} ἀἰ5:1πρυ 586 
Πεσοθ. Βοῖῃῃ Βᾶγνὸ ἃ σγοϊδίϊοπ ἴο {ΠῸ6 σοι δ68 
δρεςοΠοά τη ἴῃς Βοοῖκς οὗ ΤΟΙ :-- 

(1) Ἐχρυϊβϑίοη ὉΥ ἔιπιϊραϊίοη (οΡ. ΤΟῦΪ νἱ. 
16; Υἱῖῖ. 3, ηοῖθ). ἘἈδοθϊηονὶςζ" σίνεϑ δῇ 
εχίγαςϊ ἔγοπι Ηἱρροογδῖος πιο ἢ 8ιςχρεβῖβ ἃ 
τιοάς οὗ ἰο5σηρ ἐε ῬΟΨΟΙ5 οὗ ΣΈ ]ΠΥ ἴῃ ἃ 
ὙΨΟΙΊΔΗ :-- ὙΝΤΑΡ ΠΕ ἴῃ ἃ οἷοῖχε, δηὰ 5Ξπιοῖε 
ΒΕΓ υηάοϑν (86 οεἰοίμο5." [ βδυςῖ δηὰ βϑυςὶ 
τοϑ0} 15 Ὠάρρεῃ, ἴθ 1 ΠΙΔΥ Ὀ6 δϑουπχεά [ἢδὲ 
5.:6 μ458 ἴῃ6 ρον ῦ οὗ θεοδσίπρ σὨΠ]άσϑη ; ἰξ ποῖ, 
ποῖ. ΤῊΪ8. ΟΥ ϑοπιοῖπίης 5:Π|112. ΤΊΔΥ πᾶν 
Ὀδεη {π6 οτἱρίη οὗ ἴῃς ουτγίουϑ ἘΔὈΡΙηἰςΔ! 
ΤΕΙΏΘΩΥ τερογίεἀ ἱπ ἴπε Ταϊηιυά : δ “1 ἃ 
Βετροηϊ ἴανὸ οτορῖ ἰηΐο ἃ ὑγοπιδη᾽ 8 ἸΟΠΊΌ, 
Ρίδος δὲ νἱἢ ἔδοϊ ἀρασγί οὐδοῦ ἴγχο νεβϑεΐβ. 
'Γαῖε βοπὶὸ δῖ πηϑδὶ δηὰ Ὀυγη 1ἴ ὈΡΟῺ ΟοΔΪ8. 
ἴῃ 4 δαβκεῖ ρυῖϊ μΒοτὺβ δηά νοεῖς: 3} 6} ρ 
ψη6, δΔηά τπὶχ ἔποπὶ ΜῈ }} ἰορεῖ μεσ, Οίνο ἴῃ 6 
ψΟσΏΔη ἃ μαὶγ οὗ ἰοηρ5, [παῖ θη ἴῃς βογροηῖ 
αἰιγαςιοα ΟΥ̓ [86 5116}} 541} ἰϑϑιιῈ ἔοσίἢ, 56 
ΤΩΔΥ͂ 561ΖΕ [ἴ δηὰ οδϑὶ ἴξ ἰηΐο ἴῃς ἢἤγε." [1 15 
συγίουβ ἴο ςοπίραγε ἴδπο56 βρες βοδίοηβ ψ 1} 
[86 πιοῦὸ σοϑιςνο δι ποϊορίςδὶ ἰγοαϊπηθηξ 
τεσοιητηεπάεά ἴῃ 86 οἷάεῦ δηὰ δίσῃρὶοῦ 
Μεγβίουϑβ οὗ [86 ΤΟΙ τοχί. 

(1) Το βεσοηά σοπηθαν 18 οὔθ θαϑοὰ ὕροῦ 
[86 ᾿τπηλρίπεα ροββι ὉΠΠΥ οὗἩ ἰΓδηβίεστιηρ ἀἰδθαϑα 
ογ δῃιοϊοη ἔτοπιὶ οπο ρεΐβοῃ ἴἰο δηοίδεσ, ΟΣ 
ἔτοτι Ὠυπιδη Ὀεΐηρ8 ἴο δηΐϊπιδῖ8. [ἢ 16 οδϑ86 
οὔ Ὀ]ϊηάηθ85 ργοάυςεά ὉΥ ἴπε ϑ8δαδεγίγέ, ἴῃς 
ἱησδηϊδίίοη, δἔϊον δη]οϊηϊπρ [86 Ῥεγέοττηδηςσο οὗ 
σογίδιη ἰσγαίίοηδὶ δοῖβ, ργοσθοάθά: “" ΜᾶΥ ἴπε 
Ὀ]ηάηο685 οὗ Μ. [ἢδ βοὴ οὗ Ν. ἰεανεὲ Μ. ἴδε 

. «ἴδε οἶκε (εἰ ποοίεε) πρίασέ οὗ ἴῃ6 νοεῖς (866 
Κοβαυῖ, ΡΡ. 52, 93); Ὀυὶ [15 ἰδ ΒΑΤΑΙΪΥ σοττοοῖ 
(ϑ8ε6ε ΒτεοδοΣ, Ρ. 57; Οσίίηθαυμι, " Ζ. {. Κ. Ἐ. 5.; 
ἷ, Ρ' 210). 

ζΡ. ἴδε 5: πᾶν συΣία! τοὶ οὗ [6 ΑΡτδοᾶ- 
τς : ἐάν Ρ. 89. 

Ῥ. Βηεδοῆοσ, ὈΡ. 58, 195. 
5 Βγδοθοσ, ρΡΡ. 200 ἃς. ; Κοβαΐ, Ρ. 80. 
4 Βτγεοδοῦ (ρ. 201) γσίνεβ βοηδ γεοῖρεβ. 
δ “Τ ἐριϑ]αίίοη οεἶν!]ς ἅἄὰυ ὙΤβαϊυὰ : 

Ἐδιτλοβ ἄτο.,᾽ Ὁ. χΙνὶὶ, 
5 5600. 1108; Βτεοδοῖ, ἢ. 207. 

Ι.5 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

8οῃ οὗ Ν. δπὰ ρίεγοε ἴπε εγεθ8}15 οὗ (ες ἄορ." 
[1 ναβ ποῖ ἴπι5 ἴδ ἃ Ἀδρίιδοὶ ἀπά ἃ Τ᾽ Οῦϊαβ 
τὸ στοοογαδα ἴο ἢδνο τεινναγδα τς ἔδιτπέμ] 
ἔουτίοοϊοαά οοιμρδηίοῃ οὗἉ [ΒΕΓ ἸΟΌΓΠΕΥ. 

[πη οοποϊυκίοη, ἴδ 6 ταδυ 15 νυ ἢ, 1 Ὀοῖϊονο, 
ΤΆΔΥ ὃς ΑΙ ΓΪΥ ἀγάννῃ ἔγοτη (8 σοτηραγαῖίνα 
βία  ἀτο, 45 τοραγάβ ἴῃς Βοοῖ οὗ Τοδιῖ, ἵννο. 

(4) Το ΑὨΣΕΙΟΙΟΣΥ δηά ἀθπιοπο]οργ οὗ [ἢ 18 
Βοοκ ἀο ποῖ βυρροῖῖ τῆς νἱοὸνν οὗ ἴἴοβο ψῆο 
ὈΪδοθ 118 οοτῃροβιοη ἴῃ Ῥαδἰοϑπα ἴῃ ἴῃ 2πά 
σδηΓΙΓΥ Α.Ὁ. Τῆς [εὐν]ϑἢ [δ ἤ6Γ5 ἴῃ Ῥαϊοσίπε 
οὔ [δος ἤγϑι [γος (τ βζίδη σθπίυγ)65 το γ σοη- 
ἴτοηϊοὰ ὈΥ 4 ϑυγίδῃ δηὰ Ηο]]θηϊβιὶς βηοϑβίϑ, 
Νεορίδιοηίβπι, απ δὴ βνεγ- δανδηςίηρ (ἢγὶ5- 
ἰοπάοπι. Α58 ἃ πηοδῇβ ἴονναγάβ σοηξυςηρ [ἢ 686 
ΟΡ᾿ηϊο5, οὐ οὗ δηπυ ης δεῖς ρόννεσ, ἴῃς 
ἈΔΌΡ15 βδἴγουα ἴο Ρυτν [υάαίςπι ἔγτοπι 41} 
δηϊδλροηίϑτις δοϊεῖ, ψβοῖμοεν ἰξ Βδὰ ἱπίγυάοά 
[1561 ἔτοτα νἱτποιξ οὐ ἀδνοϊοροὰ [1561 ἔτοτι 
Μη, ΟΟἸ]ΠἸἰβίοη Ὀεΐννεθη {πῸ Οτεοκ 5Ξριγὶς 
δηά []υἀλ᾽κῖῖς (πουσῃξ Πδα δἰγοδαν βοραγαϊοὰ 
[6 ονν δῆ Ῥρώμιθ ἱπίο ἴψο ραγίίεβ, [86 
ΗἩεἸ]Ἰοηϊβῖῖς δηὰ τὰς παϊίοπαὶ. ΟἱὨ ἴδ ἔοστιοῦ 
Β0ΙῺ6 οἷά ηοΐ δεῖνα ἰῇ Αῃροὶβ (ορ. Αςῖϑ 
ΧΧΊΣ, 8), δηὰ ἴο ῬΗΪο {ΠΟΥ ψοσγα δυῖ ομηδηδ- 
ὕοηβ8 ποπὶ Οὐ (λόγοι θεοῦ), Ὀεΐηρβ ἰηΐεῖ- 
τηοάϊδλῖο Ὀοΐννοθοη Οοά δπά ἴμῈ ννοτϊ ἃ. οη 
[δς οἴδμον μδηΐ, Αηρεὶς ψγεσε ἴο ἴη6 Οποκίϊς 
ἰηἀορεπάδηξ ογεδΐογβ, συ ϊογβ οὗ ἰῃ6 νψου]ά, 
δηὰ ῥγοπιυϊραῖοῦβ οὗ ἰδ. [{ ἴῃ [Θγυ84]6πὶ 
Ταϊπιυὰ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἰΔΚΕῺ 48 (π6 ἰγδᾶβυῦτῦ οὗ 
ῬΑ] οϑεϊηΐδη ορίηΐοη ἀυτίηρ {86 σοπυγίο5. ὑγὸ- 
σράϊῃρ ἰἴ5 δοῖιιαὶ νυστἶπρ; (ς. 41 σαπίυτγ), ἰΒεα 
1 15 8 σηϊβοδηΐ οὗ [πὸ γοβ8ι}18 οὗ {π6 βίγυρρὶα 
[μδὲ 118 Απροϊοϊορῖςδὶ ςοποοριϊοηβ μάνα ποϊμίης 
ἷπ οσομπήοη τ τῆς ἴοη8 οὗ (Οὐ ηοἌί!οἶ5π|, 
[Π6 Ἰοξοβ οὗ ΡΒο, οὐ {πὸ Απιβῃδϑηραπάβ οὗ 
Ῥαγβείβιη. [18 ἀδῃημοποϊορυ 15 ποῖ 658 βἰρηὶ- 
ΒΟΔΠΕΥ ἔλεος ἔγοπι Αϑησπηθάδίὶ Ἰερθη8. [ἰ νγᾶϑ 
οἴβογυνϑα νυ [ἢ 6 [ετ΄ὴνὖ τγεϑιἀθηΐ ἰὴ Βαδγὶοηία. 
ὙΠΕΥ͂ ᾿νεσα ἢοῖ ἐχροβοά τὸ ἴδ ἀδηρεῖβ ἰπ|- 
ῬΟΓΜΠΠ Ηρ [86 θεοῦ οΥἹ τοῖν Ὀγοίμγεη ἴῃ Ῥα]ο5- 
[ἴ26; δηά [ἢ βρί γι -ἰοροηάβ νοῦ Πηά {δεῖν 
βοαγ]εϑῖ Ἵχργοβϑίοη ἴῃ Αροςσυρδαὶ ᾿ἰτογαΐιγο ἅστὸ 
τεργοάυςξα δηὰ ἀθνεϊορεά 1 {πῸ Βαδγ]οηίΐδη 
Ταϊπιυὰ, Ἀδὺ (ἀϊεά 243 Α.}.), πε ργεαῖ 
[εδοθεσ δἵ ϑυγα, δηὰ ἢ]5 σΟΠ ΟΠΊΡΟΓΑΓΥ ϑδπιιοὶ 
(ἀϊεὰ 25ο 4.0.) δί Νεϊαγάθα, βρεὰξκ σϑβά!]ν 
ἃδουξ Αϑῃπιεάδλὶ δηὰ (δε ϑδοϊογηοη-  ορεπάβ, 
Ὀυϊ {ΠῸΥ ἀγὸ ἴῃε ἢσϑθὲ ἴο ἀο 58ο5ὲ.0. ὙΠ ΟΓΟ γοσὸ 
ἔνο Ρεγοάβ ἴῃ 8] ἢ ΔΟΌν Υ δηὰ ἔογΈ ΠΥ ἴω 
Ργοάδυςίηρ Μράνγαςδίρε (ΟΥ Ἔχρδηδίίοης δηὰ 
διη}Π Ποδ οη8 οὗ ΒΙΌ] 1 αὶ] ἰορίς8) ὑψεσο πιοϑὲ 
τηλγκοά ; [86 ἤχϑε δηϊζογίοῦ ἴο (Π6 {ἰπι658 οὗ [ἢ 6 
ΜαἼοδθοδῃ βίγυρρίοε ἴον ἔτοοάοῃ, [86 βεςοηἃ 
[(μ6 Επιε οὗ τεϑί δἴϊοσ (ἢς αἸβαϑίγοιυβ σοῦθ!]οὴ 
δρϑϊησῖ πιο οὗ Βαγοοςῖδα δηὰ Ἀδοδὶ ΑΚίθα. 
ἼΠ15 ἰδῖἔοσ ννὰβ ἃ Ὀυ5Ὺ {{π|ὸ ἕοσ Η δ] ς ἰβὲ δπὰ 
Ηκαςκδάϊβι; ἀϊςίδ Ροϊδηχοαὶ δηὰ δροϊορείίς, 
ἀἰϊἰδρυίζαίομβ δηὰ σοπίγονουβίἝβ, ταὶς [6 ἂρ 
γἤθη {π6 [οὐνῖϑῃ ἈΔΌΌΙ ἀϊὰ ποῖ Βεβίίδίς ἴο 
ΤΑ ΒΌΓΟ ἢ 8 ῬονγΟΓΒ ἢ ἰ86 ΡΒΙ]ΟΒΟΡΒοσ οἔ 
Οἴθεοα δπά Ἀοπμθ. Βυΐ [ὃς τρδιμοῦν, ςου- 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ἀϊοηπ, δηά οοπάιςξ οὗ [πὲ σοηϊγονεγβίδὶ ἀρὸ 
ὍΤΕΥ ἠοῖ ἴΠοϑε οὗ {Π6 ἔοστῃοῦ ρετϊοά. Τπς 

ΕἾ 5[ΠΊρ] 1ογ ἀηὰ τεβπειηεηΐ οὗ ἴπ6 ργεὲ- 
δοσθθδη δηά ροϑῖ- Μδοοδθθβϑη ᾿τοσαΐυσο 18 

δίΓὶ ΚΙ ΡῚΥ εἰ ρἤδϑιΖεά Όγ ἴῃς ενἰάεηϊ εβοτὶ οἵ 
(ἢεθς ἰαῖοεν ἈΔΌδΙηἰο [οαοθο 8 ἴο ἀϊνοϑῖ συστοηξ 
ςοποερίοηβ οὗ ἴῃς ραγθᾶξε οὗ ραρδηΐβπι δηὰ 
Ὀγοβοηΐ 6 πὶ δίγοϑῃ ἰη ἴΠ6 δηςίϊδηϊ πποῃοῖ οἰ βιὶς 
τηουά. Ηεποο, ἔοσ Ἵχδιηρίθ, ἴῃ 6 ἀ55θηθίδηςς 
οὗ ἴ(η6 Αβῃπηοάδι οὗ ἴδ6 Ταϊπιυὰ ΑἸ1κὸ ἔγοπλ 
ἴηε ΑΞ53ῃπιοάδι οὗ {πὸ Ανοδία δηὰ (6 Αϑιηο- 
ἄδυβ οἵ ἴδε Δροσγρμα: Ὀυϊΐ [παῖ ἀΙ55επ ]Δηος 
ΟἿΪΥ τηδξηῖβεϑ {Ππ6 εδι]εσ, θεσδυϑε 1685 εἰδῦο- 
ταῖεά, οοποερίίοη οὗ [μ6 Αροσυρβδὶ ἰά 68]. 
(ὦ Τα ἰαβὲ ἔξαΐυγε 15 ἴη ἕαςϊ δὴ ἱπάϊςδίοη 
οὗ ἀδλῖθ. Αἡ ἱπιραγίϊδὶ οοποίἀογαοη οὗ ἴδε 
ἀονοϊορηιεηςϊ αὐ εεἰοϊονίεεϊ δηά ἀετηοποϊοχίοδὶ 
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βἰκοίοῃεα ἴῃ 1Π6 ῥγενυΐίουϑ ῬΑΓΑΡΤΑΡὮΒ οδη, 1 
ΓΕΒΡες ΠΥ δυδπιῖ, δυῖ ργονα μον; ἱπιροββίθὶς 
ἱξ νουϊὰ μᾶνα θθθπ ἔογ ἃ ττῖϊτεν οὗ [ἢε ἰδϑὶ ἔνσο 
σϑηζυΓί65 Β.Ο. ἴο ἢᾶνὸ ὑγοάπορά ἴῃς Αηρεὶβ δηά 
ἀοτηηοηϑβ οἵ ἴπε ΤΑϊπυΔ. ΤΠ ἰαϊίοσ ρογίγαὶ [8 
Τεαιίγο {πδῖ ἰάρϑε οὗὨ ἴἴπλε, [ῃδῖ ᾿ιδεὲ οὗ δοςεβ- 
ΒΟΣΊ65, (δῖ παγαδηϊην οἵ ἀοίαἰ]5 δηὰ Βαηά]ηρ 
οὗὨἉ τηδίεσ 18 1 ἢ ΠΕΥ ἐνεσγννθεγε Ὀγεβοηΐ. 
Βυζ [Π]8 νου]ὰ μᾶνε Ὀεεη ἃ ἴοϊκεη οἵ βρυγίουϑ- 
Ὧ638 ἴῃ ΔΗΥΓὨΪΏΡ ΕΑΥ ΕΓ ; 848 ἴξ 18, ἴξ 15 ἃ [ΟΚεη 
δ αἰπεηθββ Τγῆοτα ἴδ ὁσοισβ. ΤῊΘ ἈΔΡἢ 86] 

᾿Αβιιοάευβ οἵ ΤΟΙΣ οου]ὰ ποῖ μᾶνε εξ 
ἀερίοιεὰ ἴῃ ΒΙΌΙΙΟΑΙ ἔπιεβ; δπὰ {μεῪ ψου]ὰ 
Βανα Ὀεδη τεϊεςὰ 45 ἱπβυβῆοϊεηξ ἴῃ 1 ΔΙπιυά!- 
δ]. ὍΠΟΥ [2]1 ἱπῖο [ΠΟΙΡ Ὡδίιγαὶ ἐγὰ νθθη 
[ΠΟΥ ἄγ δϑϑιρηδὰ ἴο ἴῃς δηά ΟΥ 1581 σΘΏΓΟΣΥ͂ 
Ὀείοτε Ομγίϑῖ, 



ΤΟΒΙΊ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΒ 1. 
: 7υδὲῥ ἀξ σρεξ, ακπα ἀξυοϊον ὑξ Δὲ γομέλ. 
9 ΤῊ »ιαγγίαξε, 10 αμα εαῤῥοίγν. 13 Εἶν 
2γονηιονί, 16 αἵ», ανα ἐλαγὲδν ὅε δεγγέρρ᾽ 

ἀδαά; τὸ 20» τυλέελ ἀέὲ ἐς σερισαΐ, ἀνα 
,“Μεελ, 22 αν αν γείμγηοί ἐο Λλέμευε. 

ΗΕ ὍὉοοϊς οἵ τῆς 'ννοτάϑ οἵ ΤΟΙΣ, 
8οη οὗ ΤΡΙεΪ, ἢ ὁοη οὗ Απδ- 

Π161, τῆς 8οη οὗ Αἀαεῖ, {ἢε 8οη οὗ 

ὁ Οἱ, “είς. 

Οαδδεῖ, οἵ {πε 8εεά οὔ Αϑδεῖ, οἵ εἰς 
τῆδε οἵ ΝερΒί δὶ! ; 

2 ΡΟ ἰπ {πὰ εἶπε οὔ ᾿Ὲ Πδηλθββαγ ἐν μαν 
Κίπρ οὗ τε Αβϑγγίδπβ “νγᾶβ Ἰεὰ ςδρ- 5 5 Κίρεε 
εἶνε ουἍξ οὗ ἼΤ ἢ506, τς ἢ 8 δὲ τῆς ᾿ς 
τρις μαπά οὐ {πᾶὶ εἰν, ψνἢῖς ἢ ἰ8 ἄαάρεογ 

εὦ 'ργορεῦϊγ Νερβίμδι! ἰπ (Α11Π|6ε ἐμαί, 
Αῦονε Αϑοζ. ΡΣ 

ΓσΗΑΡΤΕῈΚ 1. 

1, 1Ρε δοοῖ 977 ἐδε «υογάς: 977 Το} Α {{|6 
ἸΏΟΓΟ ΠΡ Ἔχργοβδοὰ ἴῃ ἴ6 ΗθΌ. ψεγβίοῃ, 
“ΤΏ (5) [6 ὈοοΚ οὗ ΤΟΙὶ ; δηὰ ἴη [86 (2]- 
ἄθς (Βοαϊοίδη), “ὙὍΒο ἰδίοσυ (οὔ, δοῦ οὗ 
Τοῦδίγαι. “ὙὍΠΕ ψογάβ᾽ (λόγοι) ἂΐὲ σδῖοῦ 
“ τὴς δςοῖ5 (845 ἴῃ πιδῦρ.). ΟΡ. ἢ. ΧΧ. οὗ 
4 ἤγοη. χὶϊ. 15, δηὰ ἴῃς ἔγεσιδηΐ ρῆγαϑε οὐχὶ 
ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 
τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ (ες. 2 ΚΊηρϑ χὶν, 28). 
Τῆς Ηεῦτγονβ (οΡ. Οτοῦυ8, ὁ ΟΥ̓Εςὶ ϑδςτσι,᾽ 
ἐπ ἰοςο)ὺ Ῥτεϑεγυθὰ στεοογάβ οὗ ΓΔΠΪΥ ουθηΐβ, 
δηὰ μαηδεὰ (μοὶ ἄονπι ἴο {ΠΡ Ῥοβίεσιγ. 
ΤΠ 656 στϑοοσβ οὐὁἨὨ συλλογαὶ ἅτε ΒΕΙΕ (οΔ]]6ἀ 
βίβλοι λόγων, “ὈοΟΚ5 οὔδε δοίβ" ((Ρ. τ Κίηρϑβ 
ΧΙ, 41). 
Ἴας πδῖὴθ Τοῦ (Τωβὶτ, νᾶγ. Τωβεὶτ, 

Τωβεὶθ) 15 ΡγοῦΌΔΟΪΥ ἴῃς Οτεοϊϑοά ἔογστῃ οὗ 
16 Ηεοῦτεν Τοῦὶ (αῦονο), [γουχὰ τΠ6 σοΙὰ- 
ΤΏΟη Ρίοοθβϑβ οὗ δάάϊηρ ἃ οοπϑοηδηξ ψβεη 
(ἢς Ηεοῦτενν νοσὰ οηάθὰ ἴῃ 4 νοννεὶ (ςρ. 
Ἡδυδη Ξε Εὐϊλὰτ, Οδη, ἰϊ. σὰ: Ναζαρέτ. 866 
“Οπς, ϑδοτῖ, ἐπ Ἰοο). Ὑ8ὲ πδῆὶε Τοδὶ (Π. 
ὁ ὯΥ φοοάῃε88 Ἶ) 15 ὈΓΟΌΔΟΪΥ δὴ ἀΟὈγονιδίιοη 
οἵ Τ᾽ οῦίγαι (ἴῃς ξοοάῃε88 οὗ [εονδῇ," Ζεοῇ. 
γί. 10), ἴον (86 ΔηΔΙΟΡΥ οὗ διιοῖ ὨᾶΠ65 85 
Μεῖϊςοῖδὶ (μυϊο 111... 24) ἕογῦ Μοϊομίαδῃ, ὉΖΖὶ ἴοσ 
ὕκπχίδῃ. ὍΤῆὲ πάη ΤΌΔΕ (οὗ [561 ποῖ 
ὉΠΟοΙησΟ; : ΟΡ. ΝΟΙ. 11. το; 2 Μάδος. 1. σι. 
δεε [πιτοάυςίοῃ, Ρ. 160) 18 480 (δε Ηεθῦ. 
ΤΕ ἀογηρ οΥΓ ΤοΟδὶα85 (νυ. 9). ΤῈ Μυϊγαῖς 
ΤΏΔΙΟ5 πὸ ἀἰϊδιϊηςοη Ὀεΐνγοθ (ἢ6 Ὠδσηθ8 οὗ 
ἔλτθοσ ἀπά 5οὴ (ςρ. ϑυΐϊξ. οὗὨ τ». 9, πορριορε 2:77: 
ἐ᾽»ρηροπόη: εἴ). 

Τοῤίεὶ. .. Απαπίοὶ ... «Αδμεὶ. . . Οαδαεὶ 
Ἔ .1 Ὑπὸ ῃδπιθ8 4]1 τοιτηϊηδίς ἴῃ 
ΕἸ (Οοάᾷ), ἴδια ἌἘβϑθ} δι] πποποίμοῖβιϊς Ὡδιηδ 
δλοηρ ἰΠ6 δος τάςοθ, ΤΟΡΙΟΙὶ 15 [Π6 884Π16 
Ὠδῖης 45 Τα 64] (“ Οοά ἰ5 ροοά," [58. νἱ!. 6); 
Απδηϊοὶ ἃ5 Ηδηδηθεὶ (“ς Οοά Βιδιἢ στδοίουϑὶ Υ 
εἶνε, Νβῖ. 111. 1); Αἄπεῖ 48 Αὐϊοὶ] (“ οσπδ- 
τηθηΐ οὗ Οοὐἀ; 1: (ἤγοη. ἵν. 126.ΎἩ. ΑΑ νατγίδηξ 
Σαβα ΠΕΓῈ 15 “Κ ΑσἹοὶ ἢ); Οδϑδεὶ (Ρεσ!8}8) 48 

Οδῦσίεὶ (“Βετο οἵ σοά," Ὁ Δῃ. ΥἹἱῖ!, 16---ἰἢ6 
τοδλάϊηρ οὗ ἴῃς ϑγτίδς [6 γ6); Αβδεῖ 88 [4ἢ}Ζϑεὶ 
(' αἱοιίεὰ οὗ Οοά," Οϑη. χὶνί. 24), [6 οἰ οβὶ 
βοῇ οὗἩ Ναρῃίδ!!. Α ἔδνγ Οἱὺ οὗ [86 [1ηκ5 
ψῖοΒ σοηηεςῖ ΤΟ ἢ ΝΑρΡ Δ] ἀσὰὸ είνθη, 
ποῖ 811. Ορ. Ἐκίδεν χὶ. 2. Μαῖξ. 1, σ9.Ἔ Τῆθ 
ορίηϊου [μδὶ ἴΠπε86 ὩΔΠ165 ἱηάϊοδῖς (ΟΥ̓ (Πεὶν 
[οστη δι 1]00) 4 πουίβοσγηῃ οτίρίη, οδῆποῖ δα 
ΡΟΞΘΙΌνΕἰγ πιδίπίδίηθα (5.6 Νεϑς, 16 [5γδοὶἱ- 
Ὀἰβοῆσθη ΕἸΡΘηπδπΊδη,᾽ Ρ. τος ἄζο.). 

2. Ἐπενισαγ) ΕἸΒΕΓ 582 πιδπεθεσ (866 
τηλγῷ., ἴδε τοδάϊηρ οὗ ἴῃς Ηεὺ., ΟΒα]ὰ,, ὅγτ., 
[ἴλ18, ας. ἄζο.), οΥ ϑαγβοὴ ἰξ συ. τς 6 ἰδκρη 
᾿ΠπΈΓΑΙ : 1 [μς ἕοττηεσ, ΕΠ πλ ββασ ΤΊΔΥῪ θῈ ἃ 
ςοττιρίίϊοη οὗ 584] -τηλη βογ ὉΥ͂ [86 οτηϊββίοῃ οἵ 
ἴῃς βγϑὶ 530} 110]16 (σόα, δηὰ 86 ἱηνογβίοη οὗ 
τΒς Ἰεϊίεῖβ » δηὰ σ 'π [ῃἢς δβοςοηά (ςΡ. Βυ- 
Ραϊμδβοσ, (ἢς σεηάοσίηρ οὗ Νθοροϊδθβας ὃγ 
ΑὈγάεηι5); [ἢ τῆς ἰαϊίεγ, ΕἸποπηοββασ (Απυπι- 
αϑίγ, "τὴς ξοὰ Δηὰ 18 στδείουβ) τΊΔῪ ὃς ἴδ 6 
οἴπογννῖϑα ὑπτοσογάδα Ὀχγινϑίε ὨΔΠ]6 [ῸΣ ϑασροη 
(Ορρεζῖ δηὰ Βίςκ}]λ. δὅεε Αἀάϊοηδ! Νοίο. 

Τρίεδθ]ὴ ϑεε τ Κιηρβ χυϊ σ᾿, ποΐοθ. ΤὨμΐδθο 
(ογ ΤΊ5Π01) ἴῃ Ο4|1|δὲ 15 ἴο ὃ6 ἀἰϊξεησυϊϑμοά 

οτὰ Τ σῦς (ον ΤΊ5}01) ἴῃ Οἰϊεδὰ, [86 οἰ οὗ 
(ἢς ρῥγορμεῖ ΕἸ δῆ. ὙὝὙὩὸ Ηεῦ. ἰοχί, ΕΥ̓͂ ἃ 
ἀἰδεγεηϊ τοδάϊηρ, οὈ]ϊογαῖθϑ ἢ Ὡδπιὸ : “6 
᾿ν38 97 18ὲ ἐπῤαῤιίαπὶς οἵ ἃ ΟΥ̓ οὗ ΝΑΡ ΔΙ. 

ἐδαὶ οἷν «υῤίοῦ ἐς εαἰϊεά ῥγοῤεγὶν Νεῤῥιδαϊῃ 
Τῆς Οτθοκ γοδάβ, ἢ ἐστιν ἐκ δεξιῶν κυδίως τῆς 
Νεφθαλί; πὰ ἴδε [{412, ὁ». Βίδεὶ εἰουΐἑαϊε 
φια ἐπ 15 ἀεκίεγα ῥαγίε Ἐδμες εἰυϊαϊς Νεῤ- 
ἐδα νι. Κυδίως ΤΟρΓοΒοη8 ἰῃ 4 οοττυρίοὰ 
ἴοιτῃ, ΟΥἹ 845 ἃ Οδ᾽] θα ἀϊα]εοι-νατγδίίοη, [᾿ς 
ΡΙΌΡΕΙ πᾶπὶαὸ Καάοϑῃ (866 πλᾶσῷ. δηά σοῖς); 
δηἀ πε οἵΥ Καὶ δά εβἢ- ΝΑΡΒΙΔΙ; 8 πιεδηῖ. ΤῊς 
το οτίης “ ΡΓΟΡΕΥΙΥ" 15 ἄυε ἴο ἃ τεδαϊησ 
κυρίως ; ἴ6 πδιης ΕΑ 1356 (οΥ Ογαϊ58:.3) ἴο ἃ 
οοτυρἕοη οὗ Κυδίως. 

“4:εγ] Οτ, Ηδζοσ, τηθρηι᾿οποὰ ([ο5ἢ. χῖχ. 
16,37: 2 Κίῃρβ χυ. 29) ἃ83 ποᾶῦ Κδάθδῃ, [ἢ 
[ῃς χεηάεσηρ οὗ ἴδ Ηεῦτεν Ψεχβίοη, ἤ Οη 
[86 ᾿νυεδίεγῃ Ὀουῃάδγυ," μά ϊοδίεβ ἰπς Ροβίξοη, 



Υ, 3-..} 

4 ΤΟοΡΙς ἤᾶνε νγαϊΚεὰ 411. τς ἀδγς 
οὗ τὴῦ 8 ἰῃ τῆς ψᾶὺ οὗ {γυὰἢ δηά 
Ἰυδεῖςς, ἀπά 1 ἀϊά πλδηγ δἰπηβάεε 8 ἴο 
ΤΥ ὑγοίῆγεη, δηα ὩΥ παίίοῃ, ῈΟ 
σης ἢ τὴς ἴο Νίπενα, ἱπίο [δε 
ἰδπά οἵ τῆς Αβϑυγίδῃβ. 

4 Απὰ ψῆδη 1 νγὰᾶβ 'π ῃχΐπα οὐνῃ 
σου, ἴῃ τς ἰΔηά οὗἉ 1βγδεὶ, δείπρ 

ΗδΖοΥ τοὺ ὃς ἰάἀεπεβεά ν᾿ [6] Η δάϊγος 
(Μαρ οἵ ννεβίοσῃ Ῥαἰοϑείης, Ρᾳ]. Εχρίοσ. 
ἀρδρν “πεν πούσενεσ, [οδἢ. χὶ. στ, ποῖθ. ΤΒἊ 
ψογ5 ὀπίσω δυσμῶνἡλίου ἐξ ἀριστερῶν Φογὼρ, 
δἀάεὰ ὉΥ ἃ στεεκ Μϑ5. “πεν ἀ δ᾽ δ, ἐν 
[86 τεδάϊηρ οὗ [Π6 [{4]8, ἐπ σωρεγίογίδις Οαἰίκε 
φοπίγῶ (δ αῖξ., σωῤγα) Ναστοοπ ροηὲ αἱαηι φιμα 
μεῖς ἐπ οεείάεπίεηε ἐπὶ σἰπέείγα ῥαγίς Καρῥαίΐηῃ, 
οΥ οὗ [6 Νυϊραῖο, ἐπ σἰπέεῖγο δαδέης εἰσυϊδαίδηε 
δεῤῥεῖ, ἃτῈ ΟἸοβοσ ἸἀθηςΠοδίίοηβ οὗ ἴῃ 6 ἸοΟΔ] ΠΥ 
ὔογο ΤΟΙ νοὰ, ϑορῃεῖ μᾶ5 θθθὴ ςοῇ"- 
Ἰοςσζυτεά ἴο ὃ6 π6 5Δπι6 8ἃ5 ϑαῖοα, 50 ςεἷθ- 
ταϊθα ἰη ἴῃμ6 {1π|68 Οὗ [6 Οτιιβαάδ8. 
ΤὨςε ἀεροτγίδιίοη 4] δὰ ἴο ἰῃ [8 γεῦβα 18 

ἀϊερυϊεά. ΔΑεςοτάϊηρ ἴο 2 Κίηρϑ χνυ. 29, “ἴῃς 
ἰδπὰ οὗ Νδρδίδιὶ" δηά (ῃς ᾿ηΠδὈϊδηῖ5. οὗ 
“Κοάεβῃ δηά ΗδζΖοσ " ψεγα ἴδκθη Ἵδρέϊννε ἴο 
εηρ μθα ὈΥ ΤΊ» αΙ ἢ-ΡΊ]οσοῦ (Β.Ο0, 745--27). 
8 6567 ἰηνδάδα Ρᾳθβίϊηθ ἐννίςα (ΒΟ. 725, 
241 2 Κίηρβ ΧΥΙΪ. 3, 5, ποῖ68), θυ, 80 σ᾽ 8ἃ58 
18 Κπούσῃ, τηδάς πο ἀεροτγίδίίοη οὗὨ οδρέϊνοϑ. 
Το ἤμδὶ ἀδροσίδίίοη οἵ [5γδοὶ ννὰ8 ἴ 6 σου κ 
οὗ ϑαγβοη (2 Κίῃρβ χυὶϊἹ 6, ποῖθ) 1 Β.6. 722 
δηά Ἰαῖοσ. Τῆς τοῦ οὗ [815 νοῦϑε 15. ἴῇθσο- 
ἴογε [δουρί ἴο πᾶνε πιϊχοα ὑρ ἴΠ6 βίαϊοιηθηῖβ 
οὗ 2 Κίηρϑβ χυ. 29 δηὰ οὗ χυ!Ἱἱ. 6, που ρἢ ἴδετε 
15. ποϊμίηρ ἱπροϑϑι δὶς ἰῃ ἴΒ6 οοηϊδοΐαγο τμδῖ 
ΤΟΙΣ ννᾶβ ποὲ οδιτίεὰ ΔΑΥ ΟΥ̓ Τρ δίἢ- 
ῬΠεθεσ, Ὀυϊ ΕΥ̓͂ ϑατροη, ᾿βοπὶ ἔπε Ὑντϊτεῦ 
ἸΙἀθηίῆε5 ἢ Εἰπεησξδασ. ΤῊΐ ψουἹά 6 
[πὸ τηοσο [ἸΚΟΙῪ 16 [86 Ἰονυ ]πάογβ οὗ [π 6 ἀ15- 
ττῖοῖ γεσε ἢγσι ἀερογίεα, δηὰ δῇεγνγαγάβ [86 
δ ρΒαπάουβ (ἐπ σερεγίογίῤις Οαλίες, Ν αᾳ.), ἴο 
σθοτὴ ΤΟΙΣ Ὀοϊοηροά, 
Το [δε δ δηογαθὶς Βοάο, [158 σΔρΡΕ ΠΥ νγᾶ8 ἃ 

ἴγγρε οὗ [86 σΔρΕ ΠΥ οὗἩἨ [6 Βιυιπιὰη σᾶσθ ὉΥ 
δαΐδῃ, Κίηρ οὗ 411 θα πχβη; δηὰ ἴμε ἀδβδίἢ οὗ 
ἴδε Κιηρ (νυ. 21) νγᾶβ8 ἴῃε ἴγρε οὗ [ἢ νἱοΐοσγ 
οὐοσ ἴπε ἀεν}}, δηά οὗἨ ἴδ σεβζυϊτίοη οὗ ργοϑ- 
ΡΟ ἴο Οοὐΐβ ρεορῖς. 

8. 26ε «υα7 Οὗ τγ δ᾽. ὌΠαε ρἰςοΐαγε οὗ 
ἴδε δο»:ο ἐπέςρεῦ οἱδε. “Ὑτυῖῃ" (ἀλήθεια) ἰβ ἴῃ 
[86 Η6. (Ὧπά Ομι21ἀ.} εχ γοπάδγοά Ὁγ ἃ ννοσά 
ΜΙ οὶ ἱπλρ}168 ρεγίδοϊίοη οὗ δνοσῦ βοζί (ςρ. 
Ῥ58. οἷ. 2, 6, οχῖχ. 20); “ (γυϊῃ, “ ττυξζιπι}» 
655, “ ὈΡΙΙΡΠΓΏ6585,᾽ “ Ποπεσῖυ," “" ϑ' πο σγ,ἢ 
θείης οἰεπιθπίβ οὗ ϑυςῇ ἰηΐερτιγ. “΄ Α]π)8- 
ἀεεα8," πεῖ [6 ἰσδηϑβιδϊίοη οὗ 4 που ποῖ 
Ὀοῖμ ἢ ἔπε Ηρῦ. δῃὰ 1[,ΧΧ. ἐχργεβθεβ (86 
Ἀεποῆί5 ψ δῖον ον ἔγοπι δεηθἤοεηςα δηὰ 
ΤΩΕΤΟΥ͂, γ7ἃ8 ἃ 5ΡΕΟΙΔ] ἔοττη οὗἩ “ξοοάπε88 ἔου 
ΜΒὶο ΤΟΙΣ νγὰβ Κπονσῃ (ορ. σὙ. 16, ἱϊ, τ4, χίϊ, 
9, Χὶν, 2);} Ὀυΐ Βα οοπβηδα ιῖ8 ὀχογοῖϑα οὗ 

ΤΟΒΙΤΊΤ,. 1. 

δυῖ γουηρ, 541} τἢς ετῖδε οὗἩ ΝΕρἢ- ὃ - Κίηρε 
12. 10, 20, 

1Π4}} τὴν Δῖον ἔε]1] οι τς Πουβα οἵ «8. 
]εγυβαίετ, νυ ἢ νν85 σἤόβεη οὐζ οὗ 
411 τὴς ετἰθε8 οἵ [βγδεὶ, πδὲ 411 τῆς 
{θὲ8 ββοι!ὰ ϑβ8δογιῆςε 20εγε, ῇεγε 
(ἢς τεηλρὶε οὗ τε δαδιτδίίοη οὗ τἢ6 
ταοϑὲ ΗἸρΡἢ νγᾶ8 σοηβεογδίβα δηά θυ]. 
ἴογ ἃ] δρεϑ8. 

ἰϊ ἴο τιϑηηῦοῖβ οὗἁὨ 58 οὐ {τῖδε δηα παῖΐοῃ 
(ςΡ. 81, Αὐγσυϑίίης, “1)ε Βοοϊτηᾶἂ ΟἸτϑ Δηᾶ,᾽ 
1, 18). φηΐεὶ, ἴῃ 815 δανίοα ἴο Νεθιςῃδε- 
ΠΟΖΖΔΥ, ἰοοὶς ἃ πλοῖα ᾿ἰδογαὶ νον οὗἁ μεϊρίυ]- 
Ὧ658 ἴο ἴΠπ6 ἀϊδίγεσϑοά (5εε ἴ δη. ἵν. 27, Ὡοΐῖβ; 
δηά ςΡ. ἴῃε Οἷκ. γεηάθγηρ). ΟΡ. πε [ϑδοπίηρ 
οὗ (τίσ (Μαῖϊ. ν. 44) δηὰ ἴῃξ ρῥγαςξίςς οὗ 
[86 Κοιϊηδῃ σθητυγουϑ (πα Υἱῖ. ς ; Ας(8Χ. 2). 

ΎΤΠΕ ἴεσι ἴον πδίίοῃ (ἔθνος) ΠΕ ἀοϑογῖθε8 
(86 [Ὀγείφῃ οἱθπηθης ψ ϊοδ τοησοτοὰ [δς 
1 ΒΔ  4η[8 οὗἩ Ο411166 80 πιϊχϑά. 

ΤΕς νΝυΐϊς. δή ἀ8 δὴ ἱηϊογεδίίηρ ἀεί} οὗ 
σΠαγαςσίεν ποῖ τοοοσγάθα ΟΥ̓ ἴΠ6 οΟἴΠοσ γ ογβίοῃβ : 
Οτρρφωδ 655’ ἠωηῖον ογιπίόμς ἐπὶ ἐγίδω Νεῤῥέαϊ, 
2161} ἑαηιον ῥμογιΐο 5.255 1} ἐπὶ Ορέγο. 

4. Τα γερο]! οι οὗ ἰδ6 ἷδο οὗὨ Νρῃίαῖὶ 
5 ἱηο]υάοα ἰη τπαϊ οὗἹἍ “ [5γδεὶ " (πιδτρ. τγεΐ). 
[18 νἱεννεά ἤχϑι ἰη 118 ρος] αἰρπίβοδηςο ; 
οΡ. ἴς Ηεῦ. “411 τῆε ἰδὲ οὗ Ν. τε] ]εὰ 
δϑαϊηϑσε (ἢ Ὠοιι56 ((ΠΔ]ά., Κἰηράοπι) οὗ Τ)ανὶά, 
Δηά τοδιβοὰ ἴο ζο᾽ ἴο [εγυβαίθπὶ;" δηὰ ησσχΐ 
45 ἴδς τε] ρου ἀροβίδϑυ οοῃϑοαιθηΐ ὕροη ἴῃς 
Ὠδίοηδὶ γονοῖί (υ. 5). 

7εγυβαίθπι ἰ5 ἀθβογί θά ἰὴ ἃς Ηδοὃ. ἰεχί 45 
(ὁ 1ῃ6 οἷ νϊοῇ 186 Τογὰ οδοβε οὐ οὗ 8ἃ]] 
186 ἐτῖίδε5 οὗ [ϑγδοὶ, νου νγὰβ ἴῃ 6 Αἰἴαγ οὗ 
ἴῃς Τιοτὰ δαῖ νγα5 βαης(εὰ ἔοσ δ}} [86 {γῖθε5 
οὗ ᾿5γδοὶ, δηὰ (6 Τοπῖρὶς οὗ ἴδ 1 ογὰ ν᾽ ᾶ5 
δ] τη 86 τιϊάϑὲ [ποσοῦ ἴοσ οἤεγιης ὕρΡ ἴῃς 
Ὀυγηϊς-οὔοτίηρβ δηά ἴπ6 (ΠΔηΚ-οοσίηρβ ἴο ἴῃ 6 
Πμοτὰ [γος π|65 ἃ γϑασ" (ςΡ. Εχοά. χΧχΙ, τ7). 
ΤΕ ἰδησυδρο οὔτ Ε΄, συρρογίοα ὃγ [δδῖ 

οὔηο οἴδοῦ τοχίϑ, 566 πι8 ἴο ἰπτἰγηδίο (μδῖ ΓΟΟΙΣ 
νγ)ὶ5 αἷἷνα αἵ [6 Ἐπιθ οὗ [5γ86}}5 οὐ ὶπαὶ 
ἀεξοςίοη. Α5 [Π|9 ἴοοῖκ ρῥίδοθ ἰὴ Β.0. 931 (80 - 
οοτάϊηρς ἴο ἴΠ6 τουϑθα σΠΓΟΠΟΪΟΡΥ : ἴδο {ΓΔ6}- 
τομαὶ ἀδῖθ 18 ΒΟ. 976), δηά Τοῦϊξ ννᾶ8 [Ἄκθη 
ςαρίνα ἴο Νηενεῃ ἴῃ Β.0. 722 (Ὁ. 2, Ὠοῖ6), 
[6 ἀδονε βιιρροϑβί[οη τψουἹὰ πλακο δἷπὶ ΤΏΟΓΟ 
[8δῃ 2οο γεαῖβ οἱ δ (ἢ ἰαΐϊῖοσ ἀδίθ---ἂη ἃρο 
ςοπίγδαϊςξοά ὈΥ 86 ὨυΠΊθΟΓ 158 βρεοϊβεά 88 
(παῖ οὗ 1:6 γϑᾶγβ οὗ μἷ8 1{{ε (5εὲ χῖν. 11). ΤῊΙ5 
15. ῆο ἀπ ῆσου ν 1 [π6 παγτδῖῖνο Ὀ6 τ ]}Υ ἤςί!- 
ἄἴουβ; Ὀυΐ ϑοπιὸ ῥγεῖεσ ἴο υπάεγείδπα 1815 
γοΓβ6 848 ἀδϑοτρῦνο οὗ ἃ δίδίϊε οὗ ἡδίομδὶ δπὰ 
ΤΟΙ ου8 ἀροβίαϑθυ ἴῃ Νδρδίδιῖ, ννῃίο ἀδίοα 
ἰηάοοά όχι ἴῃ6 ἀδγ8 οὗ ἰεγοδοδπι, θὰ ΟΡ 
τολοποὰ [παῖ οἰϊπιαχ πυῖοἢ νγὰ5 ρυπἰβῃθά ὈΥ̓͂ 
ΠΔΡΈΝΠΥ τῆεη ΤΟῦΪξ νγᾶ8 “ γουῃρ." ΟΡ. [86 
ψυϊξε. οὗ νυ. ,4.-7. 

ἐδὲ Ἰεηιρίε οὗ ἐδο δαδί!αίίοπ ὧδε. ΟΡ. ἴογ 
᾿ἴδεβε τψογάβ Ν 154. ἰχ. ὃ; 2 Μδος. χίν. 28 9 
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186 ΤΟΒΙΤ. 1.ὕ [ν. 5--9θ. 

ς Νον 411] τῇς ἰδὲ8 ψῆῖο τ-Ὁ 7 Τῆς ἔτβε επί ρατγῖ οὗ ἃ}1] ἴη- 
δεῖδμεγ σενοΐϊτθά, δηὰ τῆς ἤουβε οὗ ογεᾶβε 1 ρᾶνε ἴο {πε 80η8 οὗἉ ᾿ΑἌγοη, ! Οτ, Ζοί, 

! Οτ, ο ἐδε γῃγ (Δ πεῦ ΝΕρμ  αὶ!, βαοτβοςά ᾿απίο ψΠῸ πιίηἰβίογοά δὲ 7εγυβαίεπὶ : 7924Ππ- ροοτν 
[) 

Βααὶ, ον, “ἢεἱ : . ΠΡ τῆς “Πεϊξεγ Β48] ΟἴδΕΓ τη ρᾶγὶ [ οἷά ἅννδυ, δπὰ λον 
Βααϊ. 6 Βιὲε[ αἷοης ψεπὲ οἴη ἴοὸ [εγ- 
ἐς Κίοςς 88 ἰεπὶ δὲ (ἢς ἐεδβϑίβ, “28 ἴἰζ νγᾶβ οἵ- 
ἄρν ἀαϊπεά ὑπο 411 τῆς ρεορὶε οἱ [8γβεὶ 
τό. 1:6. Υ Δη νοιϊδβιϊπρ ἄεογες, “δανίηρ τῃς 
“Ἐχοά. βγβιξγι 8 Δῃἀ τε ητ}5 οὗ ἱπογεᾶϑε, ὑυῖτἢ 
Ῥευν το, [δῖ τ ΠΙΟΝ νγᾶβ ἤγβι 5ῆογη; δηὰ τποπὶ 
᾿ βΆνε 1 δὲ τς δἰϊαγ τὸ τῆς ργεϑβῖβ τε 

σμΠ]άγεη οὔ ΑἌγοη. 

δηὰ ἴος [6 ψογάβ “δυ}} ἴοσ 41} αρεβ8," 
Ι ΚΊπρβ ἰχ, 3: 2 Οἔσοη. Υἱϊ, σό. 

δ. 4ῤὲ δεὶνεν ΒααΠ ϑρεςδι!γ τμαἴ ὀγεςιοὰ 
ἴΪη Ὁ λδη Κκίηρ ἰεγοῦοδπι (1141. ὙΒῈ 
Ηδφῦ., ΟΒαϊά., δηὰ ψυϊν. βρεον ἴνο ολῖνοβ ; 
ἐ..., ἴῃαῖϊ δ Βεῖμοὶ 85 ννὸ] 45 ἴπδὲ δὲ Ὁ δη. 
ΤὮς τηλγχῖηδὶ γοηθγίηρ 15 ἀυς ἴο 4 ναγίδηΐ 
τοδαϊηρ, δύναμις (Ξ ΕἸ, Οοά : ορ. Μεαῖί. χχνὶ. 
64) ἰησϊεδά οὗ δάμαλις. ΤὮδ Τεργοϑοηίδίοῃ 
οὗ ἃ πιδῖθ ἀευ (Β481) ὈΥ̓͂ ἃ ἔξυγαὶθ δηϊπδὶ 
(θεϊξευ) 15, ἰη Οἷα Τοβῖ. δγτηθο σπι, ἰηἀ!ςαίινα 
οὗ ββδῆὴς δηὰ Ἴοοηΐοετηρὶ (Η 8. ἰἰ. 8, ΕΧΧ.; 

ΟΣ, 5) Ὠοΐδ) ; ἡ Βάαλ Ὀοΐηρ οαυϊναϊεηὶ ἴο ἡ αἰ- 
σχύνη (ςΡ. Ὠ ΠἸπιληη ἴῃ ὁ Μοηδίβθοσι πίε ἀδν 
Βου πος Ακδάρθηο, 1881). Βαυάϊίδϑοίη (Ηετ- 
Ζος, “ἢ. ΕΠ 5... "η. Αβιλτίες δηὰ Β42]) πης8 ἴῃ 
[6 ἔδειϊηίης ἡ Βάαλ ΠΡ ς ἰηἀἸςδοηΒ οὗὨ δῇ 
δηἀγοργηοιυϑ ἀο! γ. 4150 Αἀάϊ!ιϊοηαὶ Νοῖοθ. 

Οτϑιϊ28 δὰ Νευδαυογβ σοηϊεςΐζυτε (Ρ. χίν. 
πῃ. 4) [αἱ τῇ Βάαλ 15 ἃ οογτυρίίοη ῸΓ εἱ 
8 ἱηρεηΐοιι5 Ὀυΐ αιϊΐα ὉΠηΘΟΘΒ541γ. 

6. 1 αἰομε)ὴ 1. 4. “ αοης οὗὨ [ιἰ8 ἔληηἶγ. 
ΟἸΒΟΓ5 οὗ 5 {Υἱῦς δοπιεπὴθ5 νεῖ ἢ ἷπὶ 
(νυν. 123). Τς Μυϊχαῖς τεηάειβ 1ἴ, Ἧς «οἷμε 
ἡιρίεδαϊ εομσογα ονιπλ; «εὐ ῥεγχεόαί ἐπ 
εγισαίοη ἄο. Ἐργ ἴῃς ὑγεςερίβ οὗ νυν. 6--3, 
ΟΊ} πιᾶτρ. το. ὙὍὙΠ6 ηδίυτε οὗ [ἢ “1ῃ- 
ογεαϑε ᾽,, 15 βρεςϊβεά ἴῃ τῆς Ηδοῦ. ἀπὰ [(λ1]4 ἴο 
βᾶνα ὈΘΘΏ “ ΘΟΥη ἀπ ΠΟῪ ννἷἱπα δηά οἱἱ δηά 
ἤςχ8 δηά ροιῃερτδηδίεβ δηὰ οὗ δυο ἔτυϊ οὗ 
[ὃς Ιαπὰ. ὍΠα “ ἢγβῖ ἴδηι" οὗἉὨ (818 Τοῦϊϊ 
ξᾶνο “ἴο {ΠπΦ 5οη8 οὗ 1,ον]" (ηοῖ οὗ Αδζοῃ: 
866 ΤΏΔΕ. οσογγεςίοη, Ηθδ., δηά 1414). 

ἐδαὶ «υδίοῦ «υας ἥγεῖ “ὁογη] (αν. Ὠρυῖ. 
ΧΥΪΙ]. 4, “ἰἂς ἤγδι οἵ ἴῃς ἤεεος οὗἉἨ [ΠΥ̓́5Π6ο Ρ ;ἢ 
ἐ.ε. ἃ ἤδεδος γοβοινοα ἴοσ δὴ οἤοσίηρ. 

αἱ ἐῤδὲ αἴαγ] Ἐδῖμον “ ἴον "--ἴοσ [6 τυδἊ 
οὗ ἴῃς αἰΐαγ. 

7. αποίδεῦ ἐεπὲδ 45.ἢ ὍὙῆὲ βεοοηᾶ ἐπῆὸ 
(φφ. ευξ χίϊ, 17, χίν. 22-2:}} νγᾶβ βεῖ δρασί 
ἴῃ τῆς Βγβί, βεοοηά, ἔουγίδ, δηὰ ΠΝ γοᾶσ οὔ 
ΘΥΕΙῪ 86 θῇ ΥΘΔΓΒ; Ὀυΐ 45 ἃ τηδίζεσ οὗ ῷςϊ ἃ 
βεοοηάὰ {{ὴ6 νγᾶὰβ 4130 [2 Κθὴ ὉρΟη οετίδϊη 
ἔτυ!5 ἴῃ τῃς [τὰ δηά 5βιχίῃ γεαγβ (δεῈ Ἀ οβθῃ- 
[84], Ρ. 118 " Α58 ρεπηϊίοα ΟΥ̓ [6 [ν᾿ 
(ΒΒ ευῖ. χῖν. 25),) ΤΟΙ “ φοϊὰ " ἴξ (οργεναης 

νγεηῖ, δηὰ βρθηΐ ἰξ δνεαΎ Ὑοᾶγ δῖ 
]εγυβαίε : 

8 Απά {πε (μίτὰ 1 ρᾶνε υὑπίο {πεηὶ 
ἴο ψΠοπὶ ἰξ νγᾶ8 τηεεῖ, ἃ8 ᾿εθοΓΆ ΓΩῪ 
[Δι ποτ᾿ 8 πιοῦμε πδά ςοηπχηδηάεά πε, 
δασᾶιβα 1 νγᾶβ ἰεῖςξ δὴ ογρῆδη ὉΥ͂ ΤΥ 
[Δ Πεγ. 

9 Ευγιδεγηογς, γε η 1 ννᾶ8 σοπης 

ἐπ ῥδομηία “τὰς ἀππογιρη, [1414) οὐ δοσουηΐ οὗ 
[6 Ἔοχρεῆβο οὗ ἰγαηβρογίαϊίοη, δηὰ ἀενοῖοά [Π 6 
ΤΩΟΏΘΥ ἴο ἔοβεϊναὶ ρυγΡροϑαβ δὲ [ογιιβαίϊοη. ΤῊ6 
Οτθοὶκ νοσζὰ ἔογ “ ϑοϊά ᾽" (ἀπεπρατιζόμην) 15 ΔΏ 
ἅπαξ λεγ.,) δῃιὰ ΡγΟΟΔΟΙΥ οὗ Αἰεχδηάγίδη ἔογ- 
τηδῦοῃ. ὙΠΟΓΕ 15. ΠΟ τηθηίίοη οὗ ἴῃς 5416 ἴῃ 
[6 Ηρῦτγον δηά Ὁ μδὶά. τοχῖϑβ, δυῖ [6 γοϑυὶῖ οὗ 
1: 5 ἐπιρ! δα τὴ ἴῃς ψογάβ, "1 νεηΐϊ ἴο [6γυ138]6Πὶ 
-- γεαῦ νι 41} ἴπε86 τπϊηρ5᾽ (Ηοὃ.), ἐδ. 
[Π6 6} ς, “τῆς δοςοηά {ἰ{π 64, δηα πὸ τὨϊγὰ 
ἘΠ6 ἴον ἴῃς ϑἴγδαπρογ, [ες ψἱάονν,, δηά [ῃς 
ΟΥΡΏΔΩ :᾽ δῃηά ἰῇ ἴπ6 ΡΥ τεπάοεγίηρ οὗ ἴ[Π 6 
Ομδϊάεδο, “6 δἷς (ορ. θευῖϊ. χῖν. 2ό, 27, 29) 
[με δεοοηά ΕΒ δηὰ ἴπΠ6 ροὸῦ Εΐμθ, ἂπά 
ΕΙ δοςογαϊηρ 45 ουεσγ(ηρ 15 τὶ το ἴῃ [86 

Κ οἵ Μοβεϑ. 

8. ἐδε {ῤὶγ 4] 1.6. [86 τϊγὰ ΕΠ 6, ο4]16ὦ Ὁ 
τΠ6 ΟΠ ια]ά. ἰεχῖ “τῇς ροογ {{π6" (πτωχοδεκάτη, 
50 ἴδε Ταϊηπιυὰ δηὰ Ϊογοπθ). Οἡ ἴδ6 ἡδῖυγε 
οὗ 1815 Ό{ΠῸ οΡ. Πευῖ. χίν. 28, 29; χχυὶ. [Ι͂ἢ 
ἴδε ἐυϊτὰ ἀπά εἰχίθ οὗ ΘΥΕΥῪ δουθῇ Ὑϑᾶσβ ἰΐ 
τοοῖς {86 ρἷαςς οὗ ἔπε βοεοοπὰ Εἰἢς (ορ. Ὠ θυ. 
Χχυϊ. 12, 0ΧΧ.). ΦὟΒο ἰδῆρυᾶρε οὗ ἴπ6 Ηςοῦ. 
ἴοχὶ (866 Ὁ. 7, Ὠοῖδ) ἰητπιδῖο5 [πὶ ΤΟδΪ 
ραϊὰ [158 “ τηϊγὰ τς γεαιὶγ; Ὀαυΐ (8158 15 
ποῖ ἴο 6 ιιπάἀεγβίοοα ἴῃ τ 6 δθῆβε {πὲ ἴ86 
(ηἰγὰ Εἴς νγὰβ οο]οοῖεα γεδυὶγ. Τῆς δοῖβ 
οὗ ἴδε οᾶϑ6 ἄγε βίαϊοά Ὁγ ἴ!6 Οὔεεκ εχ 
ςΡ. ΕἸ . οἵ ν-. 7), δηὰ δυπηπματϑοὰ ἴῃ 86 
υἷρ.: ογπρα ῥγιέυα “μα εἰ ἀδοίρηα: “4: 

,άεἰμεν οὔέγεης; κα εἱ ἐπ Ἰεγηὶο σηπὸ ῥγοσείγε, 
εἰ αὐυεηῖ τη ῖγαγεῖ ογπποῦι ἀφο» ΟΜ. 
ἴῃ τὸ (πἰγὰ γεαγ (ἢγεθ-[οΠ1ἢ5 ννῸΓῸ ᾿κὴν 
(Ὠουρᾷ ποῖ ςοἸἸεςοῖεά, ἔγοηιχ 41} κί 5 οἵὗἉἩ {τιϊϊ8 
ςΡ. Ἐοβοηί Δ), ορ. εἶδ; [οϑερδββ, “ΑΠΠᾺ. 
υἀ.᾽ 'ν. οἷν. νἱῖ, 22). ΟἹ [Π|8 ϑουηθνμδί σΟπι- 
ἰἰςαϊοαὰ ϑυν᾽]εςῖϊ οΡ. 5:15 " Ὠἱςῖ. οὗ (Πα 
1ἴ016,᾿ τί. “Τίς ;᾽ δεδύγοσ, " Οαβςοῇ. ἀ. 70ἀ. 

Ν., 3 Ρ. 2οο, ἢ. 4; δηὰ οἶα! γ Ηεγζοξ 5 
“Ὁ.Ε.} τὲ, “ Ζεηΐεη δεῖ ἄεη ΗἩθυσϑεγ." 

δεεσεσε 1 «υας ᾿ς: απ ογρϑδαη) Τοδὶξ εἶτεβ 
(Π|8 25 ἃ βρεοΐδὶ γϑάϑοῃ ἕοσ ἷἰβ οὐὔβεσνδῆος οὗ 
(ὃς ἀμ οἵ ἴΠ6 εἰἰγὰ Εἶπ. ἨΙ8 νγὰβ ἴδε 
οΥΡ ἀπ γῆ ἴο (πΠ6 ογρδῃ. ΟΥὗὨ ἢ ερογδῆ, 
1Π6 νι οἵ Τοδίοὶ (νυ. 1), Τοῦ ̓5. στδηά- 
ταοΐπον, ἴδ ΟΠδ]. 54Υ5, “8386 Ὀγουγῆς ἢἰπὶ 
(Τοδὶὃ υν, διηὰ ᾿οὰ δίπι ἴῃ τὰς ἴσο ραῖμ. 



Ζ Νυτῦ. 
35. 7. 

γ. 10---14.} 

ἴο ἴῃ δρὲ οὗ 4 πιδη. ἴ πηι ἀ Αππᾶ 
οὗ πχΐπθ ἔοόονγῃ ἰἰπάγε, δῃά οἵ πεγῖ 
Ὀεραΐ Τοδίλ8. 

10. Απὰ ψῆεη ψὰ ὑγεῖς σδγγθα 
ΑΥΨΑΥ ολρῖϊνεβ ἴοὸ Νίπενε, 411 τὰΥ 
Ὀγεϊῆγεη ἂἀηά τἴοβϑ6 τῆδι σγεῦα οἵ ΠΙῪ 

ἃ 6εἢ. 43. ΚΙπάγεἀ ἀϊά οδὲ οὗ τς ὃ δγοδλά οὗ τς 

ὅτ. :. 8. Οὐ ΠΕ: 168. 

θ. Το ρῥγαςζίοθ, σοϊηπιοῃ 51}}} ἴῃ ἴῃ6 Εκϑβῖ, 

ΤΟΒΙΤ. 1. 

11 Βυε] ἕκερε ᾿πηγ86 1 ἤοπὶ οδίίηρ; ̓  τον. μιν 
12 Βεοδιιβα 1 τεπιεπιθετεά (ὁ 

ὙΠ} 411 τὰν Ποαγί. 
13 Απά {δε πιοβὲ Ηἰρῇ ρᾶνς πὶς 
ος δηά ἔδνουγ δεΐογε Εἰ πε β8δγ, 

80 [παῖ 1 νγᾶβ ἢΐβ8 "ρυγνεγοΥ. "ἡ 
14 Απά 1 ψεηὶ ἱπῖο Μεάϊα, ἀπά Ὁ 

Ἰεῖξ ἴῃ ττυβὲ ἢ (ὐαθδεῖ, ἐπ Ὀγοῖθογ 

δᾶρε δηὰ δεῖ {πὸ σοηπάυςϊ δηά ἰδηρυᾶξο οὗ 
οὗ ἴῃ Δ ΟΩΣ ΟὨε᾽5 ον Κίηάγεοά, παά 
ἔοσ τῆς [εννϑ ἃ ταὶ ἰξίουβ 5ἰζηϊβοδηςο (ορ. θουΐ. 
Υἱϊ. 3,4. ΕΖτιᾶ χ. 2, ἄζο.; Νοῖ, χιδ, 23, ἄζο,), 
δῃὰ νγδβ ἴΠ6 πηρδῃ8 οὗ ὐλρόμκαι Ἰεγχαὶ ἀ15- 
ΔὈ11165 (τρᾶγρ. το). ΟΥἁἨ [6 β8οη Τοῦϊ48 [ἢ 
ψυϊς. δά ἀβ ἴῃ Ἰδηρυαρε ἐχργαβϑίηρ [πε ροϑβιεϊνε 
δηὰ πορδίίνο ἀπῖε5 οὗ τεϊιρίοη (Κ υποῦ), ἰδαῖ 
ΤΟΪΕ αὐ ἐηγαμέα ἐἰγιόγο ειρη ἀοομὲ!, σὲ αὐ- 
“ἥπογε αὖ ον» ῥεεξοαίο. 

10. «ὑό αὐεγε εἐαγγὶεά σαυαῦ εαρίξυε:] “ὙΧε;," 
ἐ.ς. Ὠἰπη56 1, ἢ15 υυϊέθ, δηὰ οἢὰ, ΤὙε δῦ. 
δὰ [[ἰα1Δ πᾶν ἴπ6 γοδάϊηρ “1 τνᾶβ οδιτί 
σδρῖίνο," ἰουῃὰ 4͵ϑο 'ἴΏ βοῆ Οτγεοῖς Μϑ995., ἃ 
τεδαϊης ὙΠΟ. ΕἸ ΡΠ δϑίϑοβ ἴμ6 ἀπε] ΕΠ] ΟῺ 
ἄγαννῃ ΟΥ̓ ΤΟΟΙΣ δεΐζννθεη Πίτηβοὶ δηά {Π6 γοϑὶ 
οὗἉ δῖ-5 ξ6]οννεσαρνοϑβ ἴῃ [Π6 ποχῖ ρασί οὗ ἴδ6 
γΕΓ56 ((Ρ. 4150 [ῃ6 ΟΠ 814. ἀπά  ι}]ς.). ΤΌ ἀϊ9- 
Ἐἰηοϊίοη Ὀεϊτνθθη “ Ὀγεἤγθη "ἢ δηα “ κιηάγοα ἢ 
8 ποῖ ἴο 6 ργεβϑεά ἴοο οἱ βεῖν : “ κιηάτεὰ ἢ 
ΤΆΔΥ ὃὈς ἴΠ6 ΤΔΟΓΟ ΡΌΠΕΙΓΔΙ δηὰ σίάον ἴογπ, 
“ γριγοη "ἢ (δ6 ποτα 8ρεςῖδὶ. ὍΤμὸ Οτεοκ 
οαυΐϊναϊεηὶ οὗ “ ΚΙηάγοα ᾽ (οἱ ἐκ τοῦ γένους μου) 
ἰ8 'ἰῃ ἔδνουσ οὗ ἃ ννἱάδ δρρ]!οδίοη, δηὰ 5 5}Ρ- 
Ροσίεὰ ΕΥ̓͂ ἴ6 ννογὰ (Κιπβπλ6η}) υϑοὰ Πογε ὈΥ̓ 
τὴς ΟΠδὶά. δηὰ Ηδθδ. τοχίβ (ςΡ. 415ο ἴδε Ἡςοὃ. 
οὗ Ἀυκλ 11. 2ο; Νοβ. χιϊ, 4) “ 4|11|δὰ υπῖο 
ΤΟΙ Δἢ ; ἢ ]οῦ χίχ. 14; 58. χχχυῇ!. 12). [ἢ 
ν. ο, “ Κιπάτοά " (Οἷκ. πατρία) 15. ἰλκεη ἴῃ ἴδε 
ΠΑΥΤΟΥΜΟΙ 56η56 οὗ “ {86 ὈΥ͂ (ες Ηεδ., δηὰ 
ἴῃ ἴη6 ψΙΔΟΣ 86η86 οὗ “σὰςς ἢ οὗ “5Ξεε "ἢ ὉΥ 
(86 (μιδίάθε νεγβίοῃ. 

ἐδὲ ὀγεαά οΥ ἐδ Οεπμ ἢ ΟΥ̓ “ ηδὔοῃρ,᾽ 
1.6. ἐδβο ρον Το ““οαἱ υὑποίθδῃ {πη ἴῃ 
ΑΞδΥτΙΔ. " (Ηο8. ἰχ. 3, 866 ηοῖδ: ςΡ. ΕΖεϊ,, ἵν. 
12) δὰ υξὰ οὔθ οὗ [(ἢ6 ἀμαν τομδαρήα ἀε- 
πουπορά Ὡροὴ ἰ5Γδε]. ὙΒὸ [ἣν ἔογραὰ ςεῦ- 
ἰαΐη Κιηἀ5 οὗ ἑοοά (1 εν. χχ. 2ς ; Ὠουῖ. χίν. 
1,) 7) ννΒϊοῖ τῆς Ποαΐποη ἀϊὰ ποὲ ἕο ]ά ; ἔποτο- 
ἔογε ἴοσ ἃ [ἐν ἴο 6 οὗ διιςὴ ἔοοα νγὰ5 ἴο 
Ὀγοδκ δ. [,νν. Ηρδηςε [Β6 ΟΠ Δ] ά. ̓πβοσίβ δε 
“Ἰηάγοα ἢ 1η)6 ψνογάβ “ροϊ]υῖοὰ (Πεπλϑοῖνοϑ 
δηα᾽ ἄς. Ορ. {πὸ βίγοῃηρ ἤδεϊηρ ἐχργεβϑοά 
ὃγ 8ῖ. Ρεΐεσ οἡ [ἢ}18 ροϊηΐ (Αςῖβ χ. 14. 866 

Αἀά. ἴο Εϑίμεοσ χῖν. 17; [68 ΧΙ, 2). 

11. Τῆς ΗεὉ. τεχὶ ργοβεηΐϊβ 8η ἱπίογοϑ ρ 
τοδάϊηρ : “Βυῖ [1 ἀεβ]εοα ποῖ τλγϑοὶξ τὴ ἢ ΠεΙγ 
ἀαϊπίῖθ5, ὈδοδιιϑῈ 1 ραγοὰ τῃς 1,ογά, δηά τὸ" 
τοι ρογεά ἴδε 1 οτὰ τὴ 411 ΤΥ πεαγὶ δηὰ 
 4}1} ΤΥ 500]. ΤΕ νοσὰ “ ἀδιηι 685 15 
}αίδεδαρ, ἴῃς ψνογὰ υϑεὰ ἴῃ ΤΔηΐεὶ ἱ. ς-ὃ 
(σεῖς 866 ϑυρρίοηλεηίδὶ ηοΐθ), ἴο ΒΊΟΝ Ρδ5- 

Τοδς Ὀ6ᾶγ βίγοηρ σεϑει ]δηςθ. 
18. σγαζς απά ζαυομγ) Α΄8 ἃ τεναγαὰ ἴῸὉΓ 

15 “ Τε ΥΔηςο ἢ (“ ἔραν δηά ἰονυς, ΟΠ α]ά.) 
οὗ σοὰ (νυ. 12). Το Οτοεὶς τοχῖ (χάριν καὶ 
μορφὴν) ταῖῃες γρίνοβ ὑσζοσηίηθηοα ἴο [ἢδ 
ΡὨγπδίοαὶ εδυῖ ἃπὰ σοπιε 6855 ΠΙΟΒ [0]-» 
Ἰοννεά ὑροὴ ΤΟ Ἶ5 δὐδιίϊμθηςο, 48 ἴῃ ἴῃς οᾶ56 
οὗ Τλδηΐϊοὶ δηά 8 σοτηραηίοηβ (ΠΏ Δῃ. 1, 15). 
Τε Ηεῦ. δηά ΟΒα]ά. βϑιρρογί [δε Ε᾿. Υ. 

λυγυξογῦῖ Ὑπὸ Οτεεὶς ἀγοραστὴς 5 υϑεὰ 
ΌΥ Χεοηορἤοη ( Μοηι. ᾿. ς. ᾿ οὗ ἴπ6 58'ανῈ 
ψγῆο0 ὈουρΒῖ ῥγονίβοῃβ ἔοσ {86 ουδὲ (1η Ἰαΐοτ 
Δυΐμοῦβ, ὀψωνάτωρ) αῃά δεῖοα 45 ῬΟΓΥΘΥΟΥ; 
Ὀυπὶ τῆς ΗςΌ. δΔηά (ΟΠ ι4]4. ἰοχῖβ ὀπΊρὶου ψογάϑ 
ΜΠ ΟΝ είν ἃ ΤΌΘ 86η86 οὗ [86 ἡδίυτο οὗ ἴΠ6 
οἷοι ἴο ψιϊοῆ ΤΟΙ νγὰβ γαϊϑεὰ : (μδ]ά., 
“6 8εῖ ἶπιὶ τηδϑίογ᾽ (Ὁρ. Ὦ δη. 1ϊ. 49) ἄς. : 
ΗεΡ., “ Ης δρροϊηϊοά πιὲ οὐδὺ δἰ! ἴδε πὸ Βα 
οΡ. ἴδε 5βᾶπὶς ψοσγὰ ἰη ἴῃ6 οᾶϑε οὗ Ϊοβερῇ, 
δΏ. ΧχΧχῖχ, 5, δΔηὰ Οεάλδιδη, [6τ. χὶὶ 11) 

υηΐο τῆς ἀδγ οὗ Ὠἰ5 ἀεαῖ. ὍΤῇο Γεβο Δ πος 
ἴῃ ἴδεβο ψεγβίοῃβ ἴο ννῃδὲ 15 βαίὰ οἵ ᾿ δηϊεὶ 
("ς. ἰϊ. 48, Υἱ. 3) 15 ἀρδίη ἴο ὃ6 ποίο. Τα 

αἰϊη Μεγϑίοηβ ἔτ ΠΟΥ δϑϑὶδὶ ὺ8 1ἴΏ ὑπάοτ- 
δἰαπάϊηρ ΤΟ 8 ροβίίοη; ἴῃ05 δαύπαμαιαγ. 
ἀεάϊ ἐ 1 ῥοϊεείαίονι φωοσισμο οἰΐεξ γε, δα- 
δὲα ἰῥεγίαίει φμαειρηφμό ζαεεγε τοἰμία σε 
(νυΐχ.). Ασοοταϊΐηρ ἴο πε 588π|6 Ψεγξίοῃ, 
6 υδοὰ [18 “Ι ΕΣ ἢ νν6}} : ῥεγρεδαὶ Ἔγρὸ αα 
ογηρδς φμὶ ἐγαηξ ἐς εαβέλυλϊίαίξ, οὐ "ποθῶ 46- 
ἐμ ἀαδαὲ εἰς. 

Ἐπεριεσα.7} 866 Ὁ. 2, Ὠοΐδ. 
14. 1 «υἱηῇ Οη ἴῃς Κίηρ᾿β δυϑίηοο5 
υ]5.. ὙΠῚ8 ψὰ8 ΤΌΣ [5 μδδῖξ (ἐπορευ- 

ὁμὴν ; ΟΡ. Ὁ. 15). ΟἹ οπῃδ οὗ [μ686 Οσοδϑι ἢ 5. 
ἂς ἀεροπίιεά “οη ἰγυ5ῖ " (ορ. ἴδε υϑεὲ οὗ {δε 
Ἡεῦ. δηὰ ΟΚ. νογὰ) νυ ομς οὗ ἢί5 {γίθεο, 
Οδδδεὶ, [6 ἰάσρα βυπι οὗ φοοοί. (1 [Π6 “ 5΄]νοσ 
1Δ]1οἱ Ὀ6 ἰδίῃ 88 Ξξξ, 40οὐ), ΠΙΟΏΘΥ ἐκ δὶς 
φωΐδις ῥοπογαίς βιέγαὶ α γέρε (υϊζ.). Α-ς- 
οογαϊΐηρ ἴο ἴδ Νυΐϊς., [18 ΤΩΟΏΘΥ νγὰ8 ἃ ἰοδῖν 
ψοη Οδθδοὶ νγᾶ8 πῃ τταπΐ, το ρᾶνα ἴο ΤΟΙΣ 
ἃ ποῖδ οὗ δοκηον]οάρτηοηΐ (566 Υ-. 3, ποῖε). 

Βεάε, ςοπηηθηηρ οὐ ἴδ6 “{Γυ5ῖ," ΓελγΚ5, 
ἐ 80 ἴδε ρεορὶς οἵ Οοά οοττη 6 ἴο [6 
μεδίμοη ΌΥ ἴ[6 υχΧ. (δδὲ Κηονίεάξε οὗἩ [πε 
Ἡϊνίης 1νν Τοηίαϊηεὰ ἱπ ἴῃς εοδίοζαα, 
ψὨϊοῦ ἔγεεὰ τποπὶ πὶ ἴῃ ΡΟνΕΤΥ οὐ υἢ- 
ὈεΙϊο ᾽ (866 4150 Ηἷβ ποῖ οἡ ἴχ. 2). 

“ΒΒ Δρ65᾽ 15 [πε Ἀδρὰ οὗ ἴῃε Βεβίβξαη ἰη- 
βοτρέοη, ἀπά ξᾶνε 118 Ὥδια ἴο ἃ Ῥχγουίηοε. [ξ 
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188 ΤΟΒΙΊΤ. 1. [ν. 15-.- 18. 

θη ες οὗ Οθγίδβ, 'δὲ Κδρεβ ἃ οἰ οἵ Μεάϊα δπὰ {1 βἂνγ ΔΠῪ οὗ πὶγ πδιίοη ἀελά, ε 

οτ; ἐομνόνγ ἴΕΠ. 1Δ]ΕΠ18 οὗ 8[Ϊνεγ, οὐ οαβὲ ἰάδοιυς τἢς τνὰ}}5 οὔ Νίπενα, αὐκά ἐάε 
κα. ἃς ΝῸὸν Ψἤεη ἘΕΠΕΠΊΕΘΘΑΓ νγᾶ8 641 δυτίεά Πΐη,. τ 

ἀελά, δεῃηδοπεῦὶ 8 8οη γεϊρπεά ἴῃ 18 Απά ἰξ τῆς Κίπρ ϑεπηδοπογδ 2. 
ταν τς. 8 βῖεδά ; ἔνγῃοβε εβϑίδϊε νγᾶβ (γου δ]εά, ᾿ιδά βἰδίη δπγ, ψβεπ Ἷὲ νγΑ5 ΠΟΠΊ6. 4 Κίηρε 
οὐδ άυ ΝΣ τῆλε 1 οουϊά ποι δὸ ἰηῖο Μεάϊλ. δηὰ ΖΗΠε.ᾳ ἔτογι 7υάε, 1 δυτὶοά τῇδ 19.,ῥ5,.36' 

«εέεζεά. 16 Απά ἰπ τῇς τἰπια οἵ Ἐπαηιαβϑᾶγ ὈΓΙΝΪΥ; [Ὁ ἰπ δἰ8 γαῖ Πα ΚΙΠ]εὰ 1 17. 

Ι γᾶνε ΠΊΔΠΥ Δἰπ|8 ἴο ΠΙΥ͂ Ὀτείῆγεη, ππδληγ; δυὲ (ἢς Ὀοΐίε8 γε ποῖ 18. 6: 
τ: Μδς. 7. 

ΕΞ. 2. 

βὰν 70 ὁ λῃὰ ρᾶνε ΤΥ Ὀγεδὰ ἴο (ἢ ΠΌΠΡΊΤΥ. ἰουπά, ψΠδη (ΠΟΥ γαῖα βουρῃϊ ἴογ “-. 
Ὅ,Τ 17 Απά πιγ οἰοῖμαβ ἴο τῆς πδκοά : οὗ ἐδ Κίηρ. τυκα 

78 ἴ6 ΚΟΥ ἴο [86 ρ485 οδ᾽ίδα “της (δβϑρίδη 
Οαῖος," δηά 45 5βυςῖ θογὸ δὴ ἱτηροτίδηϊ ρασί 
πη [6 νγᾶσβ οὗ Μεάϊα. [18 τυ ]η5 (οδ]] δὰ Β Π6γ) 
ἀτὸ δῦοιυῖ ἔνε π}}}68 ἔγομη ἴδ 6 Ῥεογϑίδῃ Ἵδρίϊδὶ, 
Τεδβογδη. ὙΠῸ τπδγρ. γοηδογίηρ οὗἁ Εἰ Ν. 15 [Πα 
οὗἩ δὴ οἴδμεγνν βε πηϑυρροσίεά Οτεεῖκς σεδάϊηρ, 
ἐν ἀγροῖς, ἰηοίεδά οὗ ἐν “Ράγοις. 

156. ϑοπηδοπουὶὺ ἰ8 ΠοΙῸ δά ἴο ἢδνε Ὀθθῃ 
ἐ6 “5οηὴ οὗ ΕἸΠοπηθσβασ. Τἢ15, “ἢ ἌΚοὴ 
ἀἰτογαῖγ, πψουϊὰ ἰάθη ΠὟ ΕΠοηιοβθαῦ υἹἢ 
ΘΑΓΡΟΏ (866 υ. 2, Ὠοῖ6). 4) δήθ ῦ αἰεά 
ΒΟ. 722, δηᾶ νγὰβ ποῖ βυςςεεαεα ΌὈΥ ἃ 530ῃ, 
δυῖ ὈΥ [ες υδυσροῦ ϑάγροη (ἀϊοὰ Β.0. 705). 

«υδοιε εεἰαε «αὐα:. ἰγομδἰί ἢ ὙΠ νψοτγὰ 
“4 ροἴδίο ἀοαβ8 ηοΐ δἰὰς ἴο [6 Κίηρ᾽Β βίδίε 
οὗ πιηά, Ὀυΐϊ ἴο 1μδῖ οὗ ἢϊ5 κΚἰηράοιη, ὍΤΠΘ 
Οτεοκ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάθησαν 5 5ι 
Ῥογίεά ὃγ ἴπε Ηεῦ., “6 Πιρανναγϑ οὗ Μϑαϊᾷ 
τνεγα ο]οδοά Ὀεοδυβα οὗ [6 νγὰγβ ἡν ἢ ἢ ΜΘ ΓΟ 
ἰη [86 Ιαηά, δηὰ 1 οουϊά ηοΐ γσο ἴο ἴδε ἰδηὰ οὗ 
Μεάϊδ ἴο γεοεῖνα ΤῊΥ͂ ποηου." “Το {τθυῖες 
Ὀοοᾶπὶα στοαί," οχρίδίη8 ἴῃς ΟΒδίάδθε; “ {ῃ6 
{τᾶν ] ]εγβ σεαβοὰ ΟΥ̓ γεᾶβϑοη οὗ ἴδε ἴσουῦ]ς 
(ςρΡ. [υὐξ. ν. 6, 7). ΑΑΞϑγτγίδῃ ἢἰϑίοσυ ΠΥ 
Ὀθᾶτϑ ουὐἱ (Π6 ἀϊδτυγθοὰ εἰδλῖο οὗ Εἴατη, Μοάϊδ 
ὅζο., ἰῇ ΘΘηΠΔΟ ΕΓ 5 τείρῃ, θοῖἢ Ὀεοΐοσγα δηὰ 
Δεν Π[5 ἰηναϑίου οὗ [ιά54 (2 Κ. χυῇ!. 1.3 ἄζς.). 
86ς [επογηηδηΐ, ὁ Αηοίοηξ Η ἰϑίοσγ οἔτῃςε δεῖ, 
ῖ. 198; Ο. 5π|1ῃ, “ Η ἰβίοιῃ οὗ Αϑογγίδ᾽ (ἔτοιῃ 
{6 πιοῃυπ)εηΐ5), Ρ. τἰτὸ ἄς. ἤυηςϊκοῦ 
“Οαβς.Β. ἃ. ΑἸτοΓΒυπη5,᾽ 1. 275 ἄζο,, 455 ὅζο. 
δἴοβ. ἴῃ 6 ἱπάορεπάοπος οὗ Μεάϊα (8.0. ἌΡ 

ἔτοπι δέϊογ δεηπδομοσὶ 5 πηξογίιηδῖε οχρϑά!- 
ἐἴοη ἴο ϑγγίδ. 

106. ἐπ 4 ο εἶν 9.5 ἘπεορηδιΩ 7) 80 [18 :; 
τις ΗδφΡ., (Δ]ά., δηὰ Ψ αϊρ. ρίδος 115 ἴῃ τἴἢ6 
τἰπιο οὗ ϑεῃηδοβογδ, “ ἴο ψῇοτῃ {Π6 οΠΠ] ἄχθη 
οὗἁ ἰ5γδ6] ὑγεῦθ ν ΣῪ μαΐοἢ!]" (νυ!;.). 

ὀγεέῤγεη) ΡΟ Δ 1} “ ΟΥΡΒδηβ δηὰ τίάοννβ ἢ 
(Ηεῦ.). ἴπ ἴῃ6 σοπάμοξ 4ϑοσιθεά ἴο μἰπὶ ἴῃ 
118 νεσβαὲ ΤΟΙ νγὰ8 οὐδάϊοθης ἴο ἴπὸ ἰπ- 
)υπςοξοηϑ οὗ ἴπ6 1ἂν΄ὺ δηά ἴῃς Ῥτορπεῖβ (Ώδυϊ. 
Υἱ. 11, 121: [58. Ὑ111. 7; ΕΖεῖὶκ. χυἱὶ, ς--9). 
“ΡΥορα δοςοάρυαὶϊ δὰ Εννδηροιοαπὶ ρογῖδο- 
ἕομοτι " (Οτοί 5). Ορ. Μαῖί. χχνυ. 35, 16. 

17. εασσὲ αδοιξ ἐδ «υαἱὶς οὗ ΝΝίπευε 866 
ΤΏΑΓΡ. τοηά. (50 ἴδε ΟΚ.); Ηδεδ. “ουϊΞἰά6.᾽ 
ΤἊΕ Ομ], [45 ἴ6 ναγϊδ!οη “΄ςαβὲ οὔκ ἴῃ 

{86 βδἴγεεῖ οὗ [ἢε ενν5,7 25 1 ΝΙθονυθ πὰ 
1.5 Οδεῖῖο. Τὸ ἴδἘ6 οΥυ  Υ̓ οὗ 5᾽δυρῃϊοΣ νγὰ9 
δάἀάερά [6 Ἰρποπιίην οὗ πο-δυγίαὶ, ἴἢ6 τάφος 
ἄταφος. ἴΐ σουϊά 5εεπὶ (ερ. συ. τό, 18) 
δὶ ἼΤΠΟΝΕ ἴο δοηῃδοβοῦθ5 ἀείθδαέ Τοῦ 
νγ85 αἰϊοννεά ἴο θυ ἴμ6 ἀδδά ιηἀϊδίυγθοα δηά 
ΟΡΘΉΪΥ; δυΐϊ [παῖ δἴον ἰδὲ ονοηΐ ἢθ Πδά ἴο 
ὈΟΓΥ͂ ἴΒοπὶ “' ργν"]γ." ΟΡ. (ἰε Ηεῦ. “1 ΠΛΔΏΥ͂ 
Ὁ π|65 δἴοϊθ [μεῖὶγ σόογρϑοβ ἀπά διυγίοα ἴδοτη. 
Τμαῖ ἃ ἀθαὰ ὈΟΟῪ 5ῇῃοι ὰ τγεσηδῖη ὑπθιυτίοά 
ΜΔ8 ᾿οηδίἠογεα ΟΥ̓ ἴ[Βεα Ηεῦγεν5 ἃ γγοαΐῖ 
ἀἴβρταοα (ορ. σ Κίηρϑβ χὶμἹ. 28, 29, χχὶ. 24: 
1 Κίηρβ ἰχ. 25, 16: 58. Ιχχῖίχ. 1; Εςο]υ5. 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 16). ΒΓΔ] «ὈΪᾶσε5 ψεσα 8 [Π6 
πιοδίμοη, 858 ἘΠ (ἢ6 [ενν8, ουϊδίἀς τὴς νγ]}}5 ; 
σοηΐδοϊ 1 ρτάνοβ, 85 Ἰ ἀοδά θοά 65, σοη- 
ΒΕ Πρ σογοπιοηΐαὶ ἀοἤ]οπιθηΐ. 

ΤΠο οἽχδηιρίὶε οὗ Τοῦ, Ὀἰεβϑοά ὉΥ͂ [86 ὑγὸ- 
86ῃηςε οὗ Οοὐδβ Αηρεὶ (ΧΙ. 12), [45 Ὀδθ σοπι- 
τηοτηογαῖοα ΟΥ̓ ἴῃς Ε οπίδη Οδίῃοϊ!ς δυο 85 
οπο οὗ ἴδε “ (ογρογαβὶ δεῖβ οὗ Οβαγίγ. “" ΝΙΒῚΙ 
δος οἢῆςοῖϊο ρῥγεαϑίδηξυ, εἱ σοηξοστα 4υἱ απ ἘῸΪ 
Ὠοη Ροΐεβί σοάδοσγε; υἱηάϊοασγα ἃ νυ ϊδί ! θι5, 
νἱπάϊςαγε ἃ Ὀ65[}15 σοπδογίοτῃ ἡδίυγα " (Απὶ- 
Ὀγοϑβα ἐπ ἤοθο ; Ἑρ. 1,δοϊδπίυ5, " [η8ῖ.᾿ Υ]. ὃ 30). 
ὙΒουρΑ 6 δυτία! οὕ ἐμ ΒΟΟῪ Ὀτίπεβ Ψπ ἴξ 
ὯῸ ϑβρθςοῖδὶ ροοά, δῃηὰ ποη-Ὀυσ8] ὯῸ δβρεςίαὶ 
61} (οΡ. Δυρυππο, ’ Ὠς (Οἰν. Ὠεὶ,) 1. 12, “ δὶ 
αἰϊαυϊά ρῥγοάθεξ ἱπιρίο ϑερυϊζιγα ργεϊίοβα, 
οὈοτΐ Ρῖο ν1}}18 διιϊ η1}14 ἢ); γεῖ (ΒΓ ΓΙ5ΕΔΠΙΥ, 
νν ς ἢ ἸοοκΚβ ὕροη ἴπ6 ὈΟΩΥ͂ 48 “8 τλοπλῦο 
οὔ τς Βοαὰγ οἵ Ομ γῖϑι," Ηἰπιβοὶξ 5ὸ Σου ΏΓΥ 
τοςοϊνοα ἔγοσῃ ἴῃ. σοβ δῃηά Ἰαὰ ἰπ ἴῆ6 τοτηῦ, 
Δηἀ αἷβο “(6 ἴοπιρὶς οὔ τπς ΗΟΙΪΥ Ομοβῖ," τηυϑῖ 
οὗ Πεοοβ8: Ὁ δίκα σενεγοηΐ οᾶγὰ οὗ ἴμς θοαϊε5 
οὗ τς ἀεαά, ψϑεῖοῦ ΕΥ̓ Ὀυγίαϊ οὐ οἴ πεγινίβα. 
866 50η16 ἰηϊογοϑίηρ ραϑϑαροϑ ἔτοτλ ΜΠ]ΊΠημςΙι5 
εχ (χὶ.), [νΑοἰληξιυ5 οἷν, δηὰ Οτίξε (' ς. 
(εἰ5.᾽ νἢ].. 10), φυοϊεά ΕΥ̓͂ ἈΘιΙΘΟἢ ΠΕΓΟ. 

18. Εον {π6 ἀεΐεαϊ δ] υάὐδά ἴο, οΡ. πιδγρ. 
ΤΟΙΗ͂. Νὸ τεοοσὰ οὗ 11 15 ἔουηά ἴῃ ἴπΠ6 Αϑϑουσίδῃ 
Ἰη5ΟΣΙΡΌΟΙΘ, ἰξ ποῖ δεῖηρ [86 ουδίοπι 'η [ἢ 656 
δησίοηξϊ Ὡδίϊοηβ ἴο οἰ γοηίοϊο ΤΠΕΙΓ τορι 565 
(566 Ὠδη. ἱν. 31, ῃοΐς ο)ἡ. ΤῈ ΟΠΔ]ά. ἰεχὶ ἰ5, 
“ὍΝ δὴ ϑοπηδοβοσγι σεϊυγηοα ἔσο [υἀδῃ 
τὶ Τσοηδιβίοη οὗ ἕδος ( θδοδυϑθε (μδὲ (ἢς 
Ι,οτὰ Οοὰ οὗ ᾿ϑγδεὶ δὰ ϑξῃλ θη πἷπὶ ἴῃ ἴΠ6 
Ἰαπὰ οὗ [υάδ ον ἴα σεργοδοῖὶ ψβεγον ἢ ΒΘ 
ΤΕργοδοηθα δηὰ δἰδορμβειηθὰ ἴ6 Οοἀ οἵ 
Ι5γδοὶ, ΗδἊρ.; ορ. ἴῃς Ψυϊς. δηὰ 11414), δ 



Υ. 19-21.} 

19 Απάνψμεη οπς οὗ [Π6 ΝΙΠπανῖα8 
ψγοηΐ δηά ςοπιρίαἰπεά οὗ πῖς ἴο τῇς 
Κίηρ, τα 1 Ὀυγίοά τΠδπὶ, δηὰ δά 
ἸΏΥ8Ε]ξ; υπαάοιδίδπαάϊηρ (παῖ 1 νγᾶβ 
Βουρῆς ἴὸγ ἴο Ῥὲ ρυῖ ἴο ἀεαδῖὰ, 1 
ὙΠ άγονν τυ 561} ἔογ ἔδαγ. 

ννοηΐ ἴο ΝΙΠου ἢ ἴῃ ἤογοθ νυσυδίῃ ἀραϊηδί (Π6 
ἴδῃ {π|ῦ 65 νυνὶ τνεσα ἴῃ {ΠῸ6 Ἰαπά οὗ Λϑϑυσία, 
Δηα ΚΙΠδα πλληΥ οἵ [Π6π|. Απά {ΠΕ6ῚΓ σΟΥΡΒ565 
ὙΈΓΘ οσαδί οἷ ἴῃ [Π6 βίσθοϊ, απὰ ποπὸ θυχιθά 
1{πεπ." ὙΠΟ ΗθΘΡ. ἰοχί ποῖοβ [παὶ ΤΟΙ τὸ- 
σορηϊΖοα 1η [15 σϑἰι Υ ἀΡΟη ὁ 41} {π6 σοη- 
βτορδαίίομβ οἵ [5γδθὶ [Ὡγουρῃμουΐ ἢ (ϑθηπᾶ- 
οἰ ΘΓ 105) Κιηράοτῃ ἢ ἃ ᾿πάρτηθηξ ΠΡΟῚ {Π6Πὶ ἴῸΓ 
“ὁ ηοῖ ἰαγίηρ ἴο ποαγί ἴῃ6 ἀδβίγιοίοη οἵ {ΠΕῚΓ 
Ὀτγοΐηγθη.... [πϑιθδά οὗ πηουγηΐηρ αηὰ φἰΠΙςοῖ- 
ἴηρ 1ποπηβοῖνοβ θεΐοσγο {π6 Γογὰ σοποογΠΪ Πρ 
ἴῃς ρΡογϑεσιοη οὗ {πεῖν Ὀγοίῃγοπ, αηὰ θθσδιιβα 
ταὶ Ηδ νγὰβ στο υνῖῃ {π6πὶ, ΠΟΥ͂ Ἰγ6ΓῈ 
οδίϊηρ δηὰ ἀσιηκίηρ ἀπαὰ πλδϊκτῖηρ πλοστΥ, ἀς- 
Ἡρμτηρς {ποδοῖν ο5. νΥἹ ᾿ηβίΓπιθηΐβ οἵ 50ΠῈ 
Δης ΠΔΓΡ5 ἀπά ῥβϑδὶ[ογῖθϑ, ἀπ νγοσα ηοΐ ρτίονεα 
ἔοτ {πΠ6 ἀδβίσιοίίοη οὔ [πάλῃ ἔου ΟἱἱΓ νυοκοά- 
Π65565 δηά {Π6 τυ] Κεάηοθϑϑοβ οὗ οὐσ ἔαί που5 ἢ 
(ςΡ. Απιο5 νἱ. 5, 6). 

Α5 Τοῖς θυγιοά {[Π6 Ὀοάϊο5 6 Ῥγαγεά {Π15 
ΡΓΆΥΟΓ, “Ο Τιοτά Οοά οὗ ἴ5γδεὶ, μοι τί 
ΤΡ ΐθοιιβ ἴῃ 411] {παΐ παῖ σοπ8 ἸΡΟΠ 115, ἴῸΓ 
ΤΠοιῖι μαϑὶ ἀθαὶὶ {γυϊνγ, ἀπά ννγὸ πᾶν ἀ0η6 
νυ] Κοάϊγ " (ΗεὈ.). ὙΠ ἰβ 15 ἃ ΓΌΘΥ ΤΌ ΠΟΧΙΌΠ 
οὗ [πῸ Ιαηρτιαρο ΠΚΟΙΡῪ το θ6 υϑοὰ ὈΥ͂ 4 ἀδνοιΐ 
ΤἾενν τ1ἢδη ἃ ἀϊγθοῖ Ῥγδύθὺ ἴου {π6 ἀθδά, βίο ἃ5 
{με ΚΕ. Ὁ. σοπηπηδηζαΐοῦϑβ (ἐν.  ΘΌ50 ἢ) 5 ΡΡΟΒ6 
ΤΟΙ ἴο πᾶν τε, Οἡ {15 ϑδιιθ]θοϊ 566 
Βρ. Ηδγοϊά Βγοννπεβ δπὰ Βρ. Εουθαβ᾽ νου 
ου ἴπ6 Τ ΒΙσγ-τπῖηθ Ασίιοϊθϑ, ἀπά θυ Ασξὶο]α χχῃῖ, 

19. εο»ῃηρ᾽αίπε] ὍΤΕ Ηεῦ. ἰοχέ ρῖνοβ {ΠῸ 
ΠοπΊρ αἰηΐ, “ ΤῊΥ͂ βογναπί ΤΟΙ, ννῃοπὶ ἴΠοὰ 
Παϑῖ δρροϊπίβα οὐοὺ 4}1} [ῃδὲ ἴποιι Παϑβί, βθπάθι ἢ 
ΗΪβ ΠΊΘΠ ΟΥ̓́ 4}} {Π6 5δἰγθοῖβ οἵ Νίπουθι ἴο 
566 ΚΚ {Π6 5]α1η οὗ Πῖ5 παίϊοῃ, απ 6 Ὀυτσίοίἢ 
{π6πὶ Ῥυῖν ΠΥ, ἀπ ἔδαγοίῃ ἴπ66 ποῖ. ΟΡ. {Π6 
ΒΙ ΠῚ 1]ΑΥ Ἰδηρτιαρο ἴῃ 1) 4η. ΥἹ. 14. 

20. ΤῈ Κιπρ᾿ῖβ σοιηπηδηα νγὰβ ἴο 561Ζ6 
ΤΟΙ, ἢ5 δ πὰ δοῃ, «πᾶ 51|4ΔὉὺ ΤΟΙ 
(ΗεὉ.). Τοῦ “ Πγὶπρς τι {ποτὰ "Ὁ (δ 11Ρ.) 
οβϑοαροά, δυΐϊ {ΠΕΥ νοῦ ἴδκθη. “ΤΟΙ 5 
Πα ηρ - Ρίασθ τοπηαϊποά τπά!βοονοσγθά, φψμΐα 
»ημἱ} ἀἰἠ σεδαπὲ ει (υ]8.), ἀπ ἢΪ5. ἀε]ίνογ- 
ΔΠῸΘ νγὰβ ἄπο ἴο [πε “ ΟΥΥ ἴοσ Πιπὶ οἵ {Π6 
νυϊάοννβ δηὰ ογρἤδη5 ἴπ 15.861" (Ηε0.). ΤΠΘ 
πμάμς ἰα εξ οἵ τὴς Ψ]ρ. 15 Ὀθϑὲ ἰακθη ἴῃ {Π6 
56η56 οὗ Εἰ. Ν. : “ΠΟΙ [ΠΟΥ νγὰ5 πο γα δηγίῃϊηρ 
Ἰεῖ πιο. ὙΠ δά βοὴ ννεγα σεϑίογεα ἴο 
Πῖπὶ οὐ ἷβ τεΐασῃ ἴο ΝΙΠον (11. 1). 

21. ἤθε απὰ πῇ» ! ἠαγ5] (ΟΠ ιαϊά., [ἴδ]4, 
δηά Ψυἱξ., 45; αἰ. 4ο; [ὰς ΗΘ. Πα5 πὸ πυπηθεγ. 
ΤΒῈ ἤρυγο, ᾿ξ σεπαΐηθ, πηυδέ 6. ἴακοη ἢ 
ἕῃς ΒΕ. 6. σοτηπιοηΐδίουβ 85 ἱπάϊσδίηρ, ποΐ {Π6 
Βραςς οἵ {ἰπ|ὸ ψνϊοῖ εἰαρθεά αἴογ ϑεηπᾶ- 

ΤΟΒΙΊ. 1. 

20 ἼΓΠεη ἃ]}} τν ροοάβ γγαγα ἔογοὶ- 
ΟῚ ἴλκεπ ἃνγᾶῦ, ποιοῦ νγὰβ {8Β6γα 
ΔΩΥ τπϊηρ [εξ πι6. δεβίἀθ σὰν να 
Αῃπᾶ πὰ "Υ βοὴ ΤΌΡΙ83. 

21 Απά {Πεῖὰ ρδϑϑθά ποῖ ἤνε δηά 
ΠΗ͂Υ ἀδγβ, Ῥείοτα ἔψὸ οὗ 8 80ῃ8 

σμ σ᾽ 5 σοΐαση ΠΌσμὶ [πάφα, θὰξ (Π6 Ροτοά 
αἰτοῦ [6 σοηβδβοδίϊοη οἵ Τ ΟΌΙ 5 ροοάβ. Αο- 
οογάϊηρ ἴο {πΠ6 ΟΠ]. απὰ 1414, ϑθππδομοῦ 5 
ἀθαίῃ ἴοοῖ ρίδοθ 116 ΤΟΟΙ νγὰθ μι άϊηρ, δά 
Αἴοσ {π6 ἐογίγεῆνο ἄαγϑ; δοοοσζάϊηρ ἴο {Π6 
[ηβοτρίϊοηβ, ϑοηηδομοσὶθ αἀϊά ποῖ αἴθ {ΠῚ 
ΒΟ. 681, ΓΥΘΗΪΥ͂ ΥΘΔΥ5 ἰοῦ ἢἷ5 Ὄχρϑαϊοπ 
ἀραϊηβέ Τπάδῃ (Β.Ο. 701). 866 2 Κίῃρϑβ χὶῖχ. 
36; 17. ΠΟΤΘΒ, 

ἑαυο Γ᾽ ῥὶς “ο] Δατγαγητηθίθοῃ δηά 588Γ- 
6Ζεῦ. “Ηἰ5 Ἰυάρτηθηΐ," βδαὰγ5 {πὸ Η δ. ἰοχῖ, 
ἐς χγρδοῃοά τππῖο Πθάνθη, δηὰ ννὰ5 δὰ τ ρ ονεα 
ἴο 16 5Κ165, απὰ 16 (σοά οἵ [5γὰ6] ἀφ] νοσγοα 
Πῖπι ἱπίο {πὸ Ππαπά οἵὗἉ Πἰ5 ἴννο 5015 : Ἃτ0 ψν ῃῖοἢ 
{Π6 βᾶπι6 ἰοχί δα {πὸ ΓΟ] οννῖπε σαγίοιβ δίαϊο- 
τηθηΐ 85 ἃ Γϑάβοη ῸΓ [Π6 Ραϊγιοϊάθ (9ρ. α5ο 
ΚΙΠΊΟΠΙ 5 ποῖθ οἢ 2 Κίηρβ χῖχ. 26 ἴῃ Βιιχ- 
του 5 “ ΒΙΌΠ1α ἘΔΌΟΙΠΙς 4) :---ὐ Ηδ (δεηπα- 
σΠΟΓΙΒῪὺ αϑκοα 5 σοι Πβθ ! ]οΥ5 απα ἢ15 οἰ άθτβ 
ΠΥ (6 ΗΟΙΪΥ Οπα (θ]εββδοά ἰ56 Ηδ!) μαά 
ὈδΘη Ἰϑαϊοι5. ΤῸΓ ϑγαθὶ δηὰ Ιθγιβαίοπὶ.. ... 
Απά 5 νυῖδβα τῆθῃ ἀπά ἢϊ5 σου Π56]]ΟΥ5 βαϊὰ ἴο 
Πϊπὰ, ΑΌγΑμ απ), ἴπΠ6 {αῖ Ποὺ οὗ 5γδο], 1 ἔοστἢ 
ἢ15 50} ἴο 5140 ὨΪπ|, {παΐ ρογαάνοπίυσγο μ6 ταϊρ ζ 
{που ῦυ οὐΐαϊη 1Π6 ἴανοισ οἵ 6 1 ογὰ 15 
Οοά:; τπογοΐοσγε μαΐῃ Ης Ὀθθη Ἰθαῖοιβ ἔοσυ ΗΙ5 
σμΠ]Πάγοη, ἀπά Παῖῃ δχθοιΐθα νθηρθάηοθ ΠΡΟ 
ΠΥ βοσνδηΐβ. ὙΤΏθη ϑβαϊὰ {πὸ Κίηρ, 1 νν1}] 514 0 
ΙῊΥ͂ ἴνγο 50η5 ἴου ἴπ8 1 οὐ 5 5βΆΚὸ: ρογδάνθη- 
ἴυγο 1 51Π4}} οδίδίη ὈγΥ {ποτὶ (6 1, ογα 5) 
ἔδνυοῦῦ δηὰ Ηδ νν}}}] ΠΟΙΡ πιθ. Απά πε βαυηρ 
σδπῖθ ἴο Αὐἀγατηγηοίθοῦ ἀπὰ ΘΠ ΑΓΘΖΟΙ ἢΪ8. 5015, 
αηὰ {ΠΟῪ Ἰαἰὰ ἴῃ νναἱξ ἴογ ἰπὶ πὰ ΚιΠΠδα Ηΐτα 
στ [η6 ϑυνοσγά δἵ {πὸ Πουσ θη Π6 ννοπΐ ἴπ’ 
ἴο ΡΓΑΥ͂ θοίογθ ἢΪ5 ἰ4ο], Ἰδασοη.; 

“ΓἢΪ5 τοδάϊπρ οἵ Ἰλαροη (6 Ἰλακδη οἵ 45- 
5υτῖΔὴ δηὰ άαραη οἵ Βαῦν]οπίδῃ ᾿5ΟΓΙΡΕΪΟΠΒ : 
ΤΡ. 4150 ἴῃ6. Αβϑυσίδπ αηὰ Βαρυ]οηΐδη ἢβῃς-ροά, 
ΟδΔΠΠ68) ἰπϑίοδα οἵ ΝΊβγοςς (2 Κίηρβ χίχ. 37) 
ἴοηάβ ἴο σοπῆτγτῃ {ΠῸ υἱονν [πὲ ΝΊΒΓΟΘΝ τνᾶϑ 
Α͵5ο {6 παπι οὗ ἃ βοά (ΠῈΟΤΥ, ἴῃ 6 Θὰ ρ]6- 506) 
ταῦθ Ύ ἴῃδη {Πδΐ οὗ ἃ [ἘΠ Ρ]6 (566 ποῖεδ ἐπ ἠοςοῚ,. 
δύϑη 1 [6 ΙἀοπεΠοδίίοη οἵ ΝΊβγος ἢ θ6 πποεῖ- 
[αῖπ, ΤῊ ΠΑΠῚΘ 15 πονν ἴα Κη ἴο 6 ἃ σΟΙΤῈΡ- 
το οὗ ΟΥ Δποίπου ἔστη ἴου, ἄϑσ (Νασαρὰχ, 
᾿Ασαρὰχ, 1.ΧΧ, οὗ 58. ΧΧΧΥΪΙ, 38: (Ρ. Βαιιά!15- 
51η, .. 5. ἴη ΗγΖορ, " ΒΚ. Ε..5), ΟΥ ἃ σογγιρίοη 
οἵ Νβκιι, ἃ βύποηγηι οἵ Νεθο (ςρ. ϑαγςο, 
“ΤΆΘΟΙ]. Ἀ ονϊονν,᾽ Ρ.. 27, 1873; δηά Ηα]ζνΥ,. 
“Βδν. ἀ65 Βιυά65. [πἰἰνε5,᾽ Οςΐ.-) 6ς, 1881). 

Βαϑηὶ (ἰὰ Βυχίοτέ, “ ΒΙΌ]. ΒδΌΡ.᾽ 1. 6.; 
566 450 Μιιηβίεσ᾽ 8 ποῖθ Πεσὸ ἴῃ “ τξ, 54. τ] ἢ) 
δοσοιηΐβ ῸΓ ϑοπηδοΠ Γ᾽ 5 ἀθδίῃ 85 [Ό]]Ονν8. 
ΗΙβ5. ρῥείποθβ. ξαγίοιιβ δὲ ἴῃ ἀθαίῃ οἵ {ποτ᾿ 
80η5 δηά ἔπε ηάβ Ὀεΐογο [θγιιβα θη, σοπδριγοά. 
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190 ΤΟΒΙΊ. 1. [ν. 22. 

"5 Κίαρε κ' ΚΙΠςἀ Ηΐπὶ, ἀπά {ΠΕΥ Βεά ἰηῖο ([ἢ6 πιο, 1 τεζυγηθά το Νίπενε. Νον 
5 Οἴτοα, τηοπηϊδίηβ οὗἨὨ Ατγλγαῖῃ ; δηά 'ϑαοῆε-ὀ Αςῃίδομαγιβ νγᾶβ ουρθαδγοσ, δηά 
ἐν ἄοπιιβ 8 80η τεϊρηβά ἰῃ ἢἰβ5 βἴεδά ; Καεερεσ οἵ ἴθ ἰρηῃηεῖ, δηά βἰενναγά, 
Ξια- ΨὌΈΏΟ Δρροϊπίεά ονθῦ ἢΪ8 δῖ μετ᾿ 8 ὯἋς- ἀπά ονοίβεο οὗ τῆς δοςοιηΐϑ: δηά 
λαάάον. ξομῃΐῖθ, Δἀπὰ ον 41} ἢἷϊ8 δῇλιγβ, ᾿ϑαγοῃεάοπιβ δρροϊπίιεάα ἢΐπὶ πεχῖ "τ, 

ΑςΒίδοβάγυβ παν Ὀγοῖθεσ Απδ6]}8 8οη. 
22 Απά ΑοςῇΠίδοβδγιιβ ᾿πιγοδπρ ἴοῦ 

αραϊηδὲ (6 Κίηγ. ΔΥΠδη ὃς πειαγὰ {τ ὃς 
εηἴεγοα ἴπε ἴερ]α δηά νονοὰ ἴο οἶον ἢ15 
ΒΟΠ5 ἴῃ Ποηου οὗ (᾿ς ροά, βΒῃουϊ]ά δ6 δϑοδρε 
(δὲ ρεγ]. ΠΟΥ ἴοοκ δἰ5 116 ἴο βᾶνς {πεῖγ 
ΟΥ̓͂ΤΙ. 

ἐδ »ιοωπί αἰ: ὁΓ “γαγα! δ) ΟΚ. ἰοεχί, 
“ἰ ςοξϑ5[38 (ῦρη) οὗ Α." ἈΝ αϊ 15 πιεδηΐ ἰ8 {6 
ταουῃίδίη-Εγ σΟΙΠΙΤΥ οὗ (86 σεηίΓ4] ρογίίοη 
οὗ ἴῃς Ατάχεβ δεϊννθοῃ (δ6 πιοάσογῃ Ετίνδη 
δῃηὰ Νδομιβῃίνδη ἰη [6 ΝΑΕ,. οὗ Ατὐτηθηΐδ, ἃ 
ΠΟΥ δἱ [πμδὲ (της ποβίϊς ἴο Αβϑεγτίβ. ΤΒῈ 
ΟΠ. δ]. τοδὰβ “(6 Ἰἰαπὰ οὗ Καγάυ ;᾽ ἃ στὸ- 
ταϊηϊδοθοηςς οὗ ἴδε ϑγγίδη ἰγδαϊ του ἢ 
ἰἀοηςβεοά Μουηΐ Αγαγαῖ ῃοῖ στ [6 τηοάθγη 
Αρτί-ἀλρὰ ἤθᾶσ ἴπΠ6 Ασαχοϑ, θυϊ ἢ [ἢ τδηρα 
οὗ (ῃε Ὠεδςοδεδεῖ ϑοδυάὶ 5.0. οὗ 1,ακὸ Νδη. 

Ετοιῃ ἴῃς ἰπϑογιριοηβ ἃ του]ὰ 8θοπὶ {μαΐ 
Αὐἀγαπηποϊοοἢ δηὰ σῃλγοζοσ ἀϊὰ ηοΐ ἤθε ᾿ηῖο 
Αστηδηΐα ἰη σοῃϑεηυεηςα οὗ [Π6 τηυγάογ οὗ 
τοῖν ἔδίδοσ, δυῖ ἴῃ σοηθοαυθηος οὗ {ΠΕ 
ἀεοίεαὶ ὈΥ Ἐβασῃδάάοη. Ἐἰϑαγῃδάάοῃ νγῶβ 
δὐϑοηΐ ἔτοπλ Νίπονει δὲ (6 πιὸ οὗ δοηηδ- 
Ομ ΟΣ θ᾽5 ἀοαῖμ, θυϊ δ6--ἰδουσὰ ἃ γουπρεῦ 
8οη---ἴ οηςς οοηϊοκῖοα (ἢ δβιιςςοβϑίοῃ. Τῇ 
ΓΟ τῶ αοϊογηηϊποα ἰῇ 818 ἕδνουσ ΟΥ̓ ἃ 
δαῖίῖο ἴῃ [π6 ἰδηὰ οἵ Ηδηῃϊ-γαθαῖ, πϑᾶσ τ 6 
Ὅρρον Ευρδγαῖοβ (ϑιλίῃ, " Ηἰσῖ. οὗ Αβϑεγσίδ, 
Ρ. 117). 

ϑαγεδεάοπ.ὴ Ἐ54τ-δάάοη (πιᾶῦ.), ἴῃς 
Αϑϑῃυγ-ΑΚἢ-Ἰἀη οὗ [86 [ηϑογΠρίοηβ: πὸ 
γΓεϊξηοὰ ἔτοπὶ Β.0. όβϑ: ἴο Β.0. 668. [Ιῃ δ18 
{ἰπ)ὸ Αϑϑυ σία τοδοῃοα ἃ σγεδίηθβϑ ΠΟΥ ΡΓῈ- 
υἱοῦ 5}}Υ διίδιπεά. 

ουεῦ δίς “αϊδεγ, ἀεεοιπ.}Ὶ Τῆς [ἰἀἷ8, 
Οβαϊά., δηά Ηδοῦ. βξυρροτγῖ [86 ΟΚ. τοηάογίηρ, 
“ἐοΥοῦ 811 (Π6 δοσουηῖβ οὗ ἢ15 (ον) Κιίηράοπι,᾽ 
ἄς. ΤΠ6 “ αϑαδὶγβ" (διοίκησιν) ὙΧΕΓΟ ΤΊΟΓΟ 

ππῖο πὶ: δηὰ ἢδ νγᾶ8 ΤΩΥ Ὀγοῖμοτ ἀδάδοκ. 
80Πη. 

ὀ5ρθο Δ Πηδηςῖαὶ. ΤΣ ρμοβί(ἰοη οςσυρίοα 
ΌΥ Αομίδοδατιιβ (οΥ, ΑἰΚΙκαῦ : 866 Αἀάϊεοηδὶ 
Νοῖθ) ννὰαβ [μαῖ οὗ “Ἐδ)ὺ οὐδὺ 4]} παῖ νυᾶβ 
((Πε Κίηρ᾽ 5) δηὰ 5141 ονὲσγ 411 (ἢς ἰδηά οὗ 
Αβϑογτία" (Ὁ δά. ; ςρ. ἴῃς οτἱρίπμδὶ οὗ ἤδη. 
1, ,3). Ἴδε Οοἀ. ϑδἰπειςἰςυβ δάἀς (86 υἢ- 
ἀρ δῆς δἰίδίεπιεηΐ παῖ Αςδίδομάγυβ ἢδὰ 
δεϊά τς ροβίξἰοῃ δβϑίβμεά ἴο Βἰπιὶ ἴῃ ὑυ. 22, 
ἴῃ ἴΠ6 τοι οὗ ϑοῃηδομεγὶθ. ἰ[ηβίδηςοβ οὗ 
βἰ πι ΠΥ Ῥγοπιοίίοη οὗ ἃ ἔογείξῃθγ ἃΓῸ ΒΟΥΤΕΥΟΓ 
ἔλτα "ἶαῦ τῆγουρσῃ (ἢς ΕΞ ΕΓΕΙΝ οἵ ]οβερὴ 
ἴη Εξγρῖ, Πλ4η16] ἰη ΒαὈὺγ]οηΐα, ΝΒ Δ ἢ ἀπά 
Μοτγάροδι ἰη Ῥογϑβίδ. 

22. πεχὶ ωπῖο δὲὺημ)]) Οἷκ. ἐκ δευτέρας, ἱ.6. 
ἐἐ βϑβοοῃάᾶ ἰη γδηκ." ΤΠ5 ννὰ8 ἴ6 ροβί[[ου 
οςσυρίεἀ δἵ ἴῃς Ῥεγπβίδη οουτί ΟΥ̓ ἴΠε “Κεερεῦγ 
οὗ (ἢε 5ἰγπεῖ " (Ε5:}. 111. το; νὴ}. 2, 8: Αἀαϊί. 
ἴο Εϑίδοῦ χνΐὶ. 1). ὙΠ Ηερῦ., (Β4]ά., δηὰ 
[214 οοηάφηϑο ἱπίοδ βἰηρ]6 δεηΐθηςο, “δ τυ ]εὰ 
ονεῦ 8}} τῆς ἰδηὰ οἵ ̓ Αϑϑεγγία," ἴῃ6 δοσυπηυϊδιίοη 
οἵ οῇςο58 μΒοαροὰ ὕροὴ Αςδδοδδγιβ ὈΥ (πο ΟΚ. 
ἴεχὶ δηὰ Ε΄. . Α5 “ βἴοννασά " (διοικητὴς) 
6 νγᾶβ σοῃίσγο ἰοῦ οὗ ἤηδῆσθ ΘΟΏΘΓΔΙΪΙΥ; 85 
ἐς ΟΥΕΓΞΘΕΣ οὗ ἴῃ δοσοιηῖβ ̓  (ἐκλογιστὴς) Ὠς 
Θχογοϊϑοα βρϑοῖδὶ βιιρογνϊβίοη οὐεγ {ἰδυῖς δηὰ 
ἴᾶχ βονίηρ ἴῃ ἴτοστὰ ΒδΟυ]Ἱοηὶ ἀπά Αβια Μίμοσ, 
]Ἰυάκε δὰ Ῥμαηϊςΐα, Εργνί δηά ΕἸμϊορίδ. 

δὲ «υαῷ »,7 ὀνγοίῥεγ᾽ “0] ὌὍΠὲ βοὴ οὗ 
ΑΠδ6] (νυ. 2᾽᾽; οὐ Αηαδηϊοῖ, ν. 1). Τὸ {Π|8 ΟὯΘ 
ΨΜογβίοη δά ἀς, “" Ὧν ἰκἰ πϑηδη δηὰ οὗ ἴΠ 6 Κίη- 
ἀγεοὰ οἵ ἴπε Κιηρ," τὴς Ἰαϊίογ ψννογάς Ὀοιης 
δν ἀΘΕΥ ἱηϊεπάρα ἴο δάά {ΠἸυϑίγ!ουβηεθ5. ἴο 
ἴῃς ἔπι. [1 15 ἀείξηάεά ὈΥ Ουζθογεῖ ὕροη 
[πε οοη)εςζυγαὶ στουηὰ [Πδῖ ἃ Ὀοδυτ ἢ} [ἀννα55, 
ἃ Κιπδυνοιδη οὗ ΟΠ ΔΟΠΑΓ5, ΓΛΔΥ͂, {ἰκὸ ἀποίμετ 
Ἐϑίδεγ, ἢανς Ὀεεη δάγηεἀ ἰηῖο [Π6 μάτοῖι οὗ 
(ἢς Αδϑγγίδη Κίηρ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ Τὸ ΨΕΝΒΕΒ 2, 5, 13, 15, 16, ΑΝῸ 21. 

4,18, 16,16. περι 5.47] ΒΙΟΚΟΙ] (( Ζεί(5οἢ, 
ξ. Καῖῃ. Τμθοὶ.᾽ 1878, Ρ. 22ο ἢ.) Βπάβ ἴῃ [δς 
ΠᾶΠῚ6 ἃ οογγυρῖ σοργοάυςοη οὗ ϑασσι- Κίπο 
(ϑαγροῦ) σενεσϑοᾶ ; βοῃ ΞΞΞ κίηιι ξξς ΟἸπ μη -Ξξ 
ὯΣ ΞΞ ἕπεο. Τὸ Οτχῆϊ (’ Μοπαίβομεδ, 
1879, Ῥ. 398) [Π6 ΠΑΠ]6 ἴ8 5 ΠἸΡΙΥ͂ ἃ στοϑῖ 
Ὁ] 6Γ οἡ [Π6 ραγὶ οὗ [86 [γος Οτοοκ ἰοχίβ. 
ΤΒς νγο]-Κηοννῃ [ἐνν 188} ὨΔ Ὁ οὗ ἀϊδοονοσίης 

ἴη ἔογείῃ πᾶιηε8 Δ οἰγτηοοου ἰηάϊοαφίνε οὗ 
Ἑμαγδσῖουῦ μᾶ45 Βοσὲ ἑουπά 1.11 ρα. Ἐοβθη- 
[88] (Ρ. 142) ἀο68 ποῖ {πογείογε δοςορί ἤθγε 
ΔΗΥ͂ ΘΟΓΓΏΡΓΟΩ οΥὗὨ δ. ΔΙΓΏΔΉΘΒΟΥ ΟΣ τοχίυδὶ ναγὶ- 

αἴίοη ; διι---ἡαγρυΐηρ ἔγομι ἴΠ6 οἰγτηο]ορΊοδὶ 
ἔδο Υ τ μϊοἢ δηά5 ἴῃ [ἴῃς 451 501140]6 2.) οὗ 
ἴδε πᾶς ΡΠ. (δεηηδοβογὶ) ἴδ6 ““ςοη- 
ἰοητοη ἢ ΟΥ̓ “ 5ἰγἴε " οδαγδοίεγιβς οὗ ἐδδί 

κίηρ, ἀπά ἴῃ ἐδε [Ὁ οὗ ἼΌΝΣΘΟΝ (δμαϊπιδη- 
6560) “τῆς τονναγ 8" (10 ἃ δὰ 56η56) οἵ 
“ θγ1068᾽" βιρροβεά ἴο ὃς ἰηἀϊςαίίνε οὗ 5}4]- 
ΤΑΔΏΘΒΟΓ Β Ὠδίυγο---ἀἰβοουοῦβ αἶϑο ἴῃ ἴῃ ἢγϑβί 
5Υ}140]ς οὗ Επποπηοββασ, ἽΔΣ ὨΣΠ, τῆς σδυβε- 
Ι658η658, [6 τγᾶπί οὗ ρυγροϑὲ ΏΙΓῆ (ἢ6 τυτιῖοῦ 
οὗ (δε Βοοῖκ οὗ ΤΟΙΣ ΠΊΔΥ πᾶνε δὰ ἴῃ [18 



Δ 1--...} 

τηϊη, δηὰ τ Ὡϊοΐ Βς βου ἴο Ἔχργθβ8 ὉΥ (δ6 
ἐλυχὶ ςδίίοη οὗ 8 Ὠδηλο. 

δ. ἐδ δεὶγεν ΒααΠ ΟΥτΆΖ (Ρ. 434) οὐ͵οςῖς8 
(δῖ ἴῃς ουϊῖυ5 οὗ ΒΔ] δηὰ οὗὨἨ ἴδ ολῖνοβ νγὰβ 
ῃοῖ Ιἀεης]. ῬοΒϑΙΌΪΥ ποῖ ; Ὀυϊ ἰδουρῇ [ἰ 
ςΤδῃποϊῖ Ὀς Δϑϑογίοα 45 ἃ Ἵοογίαἰπιν (πδὶ ΒΔδὶ 
"258 τεργοϑεηϊοὰ ὑπάογ (Π6 ἔοττη οὗ ἃ οδι, 
ποτα 15 τῇυοἢ ΡΓΟΌΔΟΙΠΠΥ ἴῃ 115 ἕδνουσ. [ἢ 
Ῥδϊτηγγθηθ ἰηβοσριοηὴ5 οσουτα ἴδ Ὠξπλδ 

Αχ δαὶ Δ Ὁ.) Ὡς Μοχίό᾽ οοηϊοοίυτε 

ἐἰαὶ ΣΝ ΞξΞ ἃ γουηρ οδ] [25 τηυςῖ ἴο ςοπ- 
ΓΘηα ἰξ, 866 αἰδϑο Βαυάιβεϊῃ ἴῃ ἩδγζΖορ, 
“Κ.Ε.᾽5.,... ΒΔΑ] ; Ηδιιδυγκοσ, " Ε. Ε.᾽ 3 διά. 

41. “εῤίαεδαγι.] ὍΒα πο Ὁ] τοργοάυς- 
ἔοῃ οὗ (Π]8 45 [ἼΣΟΣ ᾿Πδξ (“ Ὀγοῖμοσ οὗ 
Αδγοη ἢ ἐξ ἃ Ἡεῦ. (δ. ἴοχὶ ἰ5, ἰῇ 
εἴτ ο] ον ΔἸ τνοσγί 1688, οὗὨἨ νϑ]ὺς 45 βῆιον- 
ἴῃς [δὲ ἃ Ηοῦτενν ὨδληῈ νγδ5 (Ββουρῆς τόσα 

ΤΟΒΙΤ. 1. 

ςοῃβίϑίθης τῖϊδ τ οἰγουτηδβίδηςοβ οὗ (ἰδ 
ὨἰπίοΟΥΥ (δὴ 4 χες οὐ Ρεγβδίδη Ὡδπιθ. ἴῃ 
ΡῬυγβύδηςε οὗἉ [5 [πους Ἀοδοπί δὶ (ρ. 143) 
ϑιιρκοεβίβ (παῖ (ἢ ε Ἰατίες ρατί οὗ ἴῃ 6 Ὡδπὶθ 845 
Ὀδοη οοττυρίοα, ἃπὰ βοιμονῃδῖ ΡΟΒΙΌΨΕΙΥ 
ἀθοίλγοα [Π6 πδπὶὸ ἰη [86 οτἱρίηδὶ ἰοχὶ ἴο βᾶνθ 
Ὀδοη ΠΠὶξΣ (Αςἢ74}})} οὐ ἸΠΣ, [1 15 (τὰ 
(δῖ, 85 δ ροϊη(β ουξ, [6 Ππᾶπηθ8 ὕογηθ ὉΥ͂ 
(86 οἴδοσ τηεῦοσβ οὗ ΤΟ 8 οἶγοὶο οηὰ ἰῃ 
ΟἰἾΒΕΓ οἱ ΟΥ )αὁ, 6.5. Οδῦγι δι, Αηδηεὶ, Τ᾽ οδί8}, 
Οαδδοὶ, Ἀδυοὶ, Αϑαυήδῃ; δυΐ (αϊ ἔβεξ ἀοεβ 
Ὠοΐ δάνδηςε 815 ἀγχξυπιεηῖ. ΕῸΥ ΠΟ ἐχρἰδηδ- 
Ὀοη 15 είνθη, ὮΥῪ 1Π|15 πᾶθὴθ δἰοηε [28 Ὀθθῃ 
αἰϊογοά, Εὐτγίδοσ, Πἷ5 ἰγδηϑίοσιηδθοη οὔ ἸΠ Πὶξ 
ἰηῖο ὝΠΠΙΣ νουϊὰ δ πιοῖὰ 016 σοῦ 
(86 Ἰεἰζεῖβ οὗ {Π1|53 πᾶπὶεὲ ἴῃ ἴα Ὀεεῖ Ηοῦ. 
δηὰ Οδαϊάθε ἰδχίβ ἴὸ 834Ππ|6 845 ἴοβε ἢ6 δῖνοβ 
ἴον ἴ86 παῖε Αςδίομαγ: Ὀυϊ 1 15 ῃοῖ ἴο 
866 ΠΟΥ͂ ΟΥἩ ΨῈΥ [Ππ 5ογίδε δἰϊεσοὰ 1ΠΠῸῈ ᾿ηΐο 
ἽΡ̓ῬΙΞ. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ 1]. 
ΖΤοδὶξ καυείᾷ ἀδε νισαΐ 19 δμνν 264 ἀδαα, τὸ 
απα ὀεεονπείά ἑκα, τά Αἴ τοῦε ἑαξείλ ἐν 
τόοῦξ ἐο σε ὅ67 δσίμερ. 14. 2727 λε ανα πα 
σἦς γαἷἱ οι αὐομξ α ξέά. 

»"Ἡ 

ΟΥΝ νψῇμεπ 1 νγβ οοίῃς δοης 
ἀρδϊη, Δηά ΤΥ δ Αηπᾶ νγ88 

Γεβίογεά υηἴο πια, ἢ ΠΥ βοὴ Τὸ- 
145. 'π {δε ἔξαβι οὗ Ρεηΐεςοϑβῖ, νης ἢ 
18 “16 ΒοΙγ ἔεαϑε οὗ τῇς βενεπ ἡσεαῖκβ, 
ἴδεγα νγᾶβ ἃ ροοά ἀΐηπεῦ ργεραγεά της, 
ἴπ τῆς ψὩΙΘἢ 1 841 ἀονγη το δδῖ. 

2 Απά ψῇεη 1 88ῃνν δδιπάδηςς οὗ 

πιελῖ, 1 5αἰὰ ἴο τὴγ 80, ὅο δηὰ ὑγίη 
ἢ δέ ροοῦ τηδη βοᾶνεσγ ἴδου 88]: ἤη 
ουξ οὗ οὔν Ὀγεῖῆγοπ, 780 18. πη ξι} 
οὗ {πὸ Γογτὰ ἢ δηά, ἴο, 1 τγγ ἴου 
τἢεα. 

4 Βυῖ δε σλπης δρδίη, δπά ιϊά, 
Ελιδεσ, ομς οὗ ουγ παίΐοπ ἰ8 βἴΓ8η- 
ρἷεά, δηὰ 18 οδϑῖ οἷκκέώ ἱπ [Ἐς τηδλγκεῖ- 
Ρἶδςε. 

4 Ἴλεη Βείοτς 1 μδά ἰαϑιθα οὗ ΔΠΥ͂ 
πιελῖ, 1. βιλγῖεά ὑρ, ἀπά ἴοοῖκ ἰπὶ ὕρ 
Ἰπἴο ἃ Γοοῦ ἘΠῚ] [Π6 ρσοίηρ ἄοννη οὗ 
τῃς 80η. 

ΓσΗΑΡΤΕᾺΒ Ἱ|. 
1, ἐδε ,εα:! 9.7 Ῥεπίθεου)] 866 τηλγρ. το. 

Τῆς τίΐε8 ψγεγε σεβίσιςιεὰ, δοοογάϊης ἴο {π6 
1Ανη, ἴο ἃ βἰῃς!ε ἀΔΥ; ἃ ρεγϊοά νοι {δα 
]ἐνν5, βίηςς (ἢς ΟΡ Υ, μαννα οχιθηδεὰ ἴο 
ἴννο ἀΔγ58 ἰπ ογάεσ ἴο δνοιὰ ἴῃε ροϑβϑβί 11 Ὑ οὗ 
ΔῊ ΕἸΤῸΓ ἷπ οδ]ουϊδεϊηρ (ἰδ ἴσυς ἄγ. [8 
[εβεῖνε σμαγδοῖογ νγὰ8 ἴοὸ Ὅς πιδυκοὰ ὮΥ͂ ἔγες 
δηὰ Βοβρίίδθ]ς ΠΙθΘγΑ ΠΥ: “δ 1, ονϊῖο, [6 
δίΓΔΏρΡΟΥ, [ἢς ἐλίῃο 685, δηὰ ἴΠ6 τὶάονν (δὶ 
5 ἀηοῃρ᾽ γοῖ! ἢ ἡΜΕΓΕ Ἔβρθοῖδ ΠΥ ἴο Ὀδ Το τ}- 
Ὀεγεά. Ηδηςο ΤΟ ΓΒ τειηασγκ (νυ. 2): “1 δηά 
8411 ννῦο δἰζ υἱτ τὴς νν}}} ηοῖ οαδῖ (Πεῦ9; Ὡς 
νυ “΄ [ΑΥΤῪ " 1}}} σις χυεϑῖβ (Ρ] Γαΐ : 566 
[6 ΟΠλὶά. δηά Νυὶς.; ἴδς οἵδε Ψψεγβίοῃβ 
Ἰπῖς τμ6 ἱηνδίοη ἴο “ἐοπς ροογ ἐκυθν μα 
ὝΕ͵ΤΕ ργεβοσι θεὰ ὉΥ ἴμὸ 1ἂνν τογα ἢ Ὠΐπὶ 
δηά δ]15 ἔδτ]}γ. 

1 “αἱ ἀραυ5] ΤὌΝΟ [414 ἀῥρεωδωὶ ἀπὰ [᾽ς 
ΟΚ. ἀνέπεσα (αἰϊετοά ΕΥ̓ οπα Οοά. ἴο ἀνε- 
πανσάμην), ἃ ἰαῖε ψοτὰ, ἱπάϊςαῖα πδξ ἃ τὸ- 
οΟἸἰπίηρ ταῖπεσ ἔπδηὴ 4 βἰζείης ροβίυσε ννδβ 
δἀοριεὰ. Ορ. 8. κε χίν. 8; 51. [οὁδη χίϊ, 
12, Χχί, 20. 

Ὡ. 200" ῬΩΜ . .. ΓΚ ΟὨΓ ὄὀνειὀγεη") ΤἘς 
Ιι.|4 δά 5, “σττῆο ἂγὸ Ἴσαρίϊνεβ ἴῃ Νιηονθῇ." 
ΤΙ ᾿ἰπυϊϊδιίοη, δηὰ Πα νυν! ἢ Ο]]οννβ, πο 
5 τηϊπ δι] οὗ (6 ,ογὰ ἢ (ςοΡ. ἴδε ϑΞίγοηρογ 
Ρθγαϑεβ οὗ [πε Ομα]ά., “ δυο 85 ἔραγ Οοάὰ,» 
δηὰ οΥ ἴδ6 [[414, [ειρε δαδεὶ ἐπ »ιεπὶξ ἱπ 
ἐοέο εογάς “μὸ; Τρ. ἘςοςοἸεβίλϑίίςυβ χὶϊ. 1--7), 
8 ἀείορηἀοα ΟΥὮ ἴῃς νογὰβ δῦονς, “" δῃηοης 
γοι "ἢ (τυ. 1, ηοῖθ), δηὰ ΟΥ̓ ἴδ6 βεϊ -ονάθηΐϊ 
οοσγίδιΥ (δαΐ ΟὨΪΥ͂ βιιοῖδ ρεύϑοῃμβ ψουἹὰ ὃὈς 
πϑόφο “4 οἰεδῃ " δηὰ βιίοά ἴο ρασίδκο οὗ ἴῃς 

645ῖ. 

8. “σγαηρίε] Μυϊς. ἡωασωίαίρη; ΙτΑΪΆ, ο.- 
εἶς ἰάφμεο εἰγερπάαίο. ΤΏς ΟΠα]ά. δηὰ 
ΗΘ. (οχίβ 5 ΠΊΡΙῚῪ βίδίς [δὲ δε ννδβ “ βἰδίῃ.ἢ 
Τῆς “τλυκοῖςρίδοις "ἢ 18 σαῖποῦ (δ6 Ὀὑτγοδά, 
ΟΡΘῃ βρδᾶος (Νυΐϊς. 2ιαίεα ; Ἡδθῦ. δηά (Ὁ μδὶ)ά. 
“ἢ βἴγοεϊ ̓) πεᾶὺ οὔθ οὗ (ῃς ραῖο8. 

4. ἐπ|ο ὦ γοορἸὨἘδ ΟΠ Δδ)ά. “ἰηῖο ἃ πουβο: 
Οκ. εἴς τι οἴκημα; [ἴ418, ἐπ ἀονγιεη αρμαά »ιδ; 
Ηδεῦ. “ἴῃ ΤΥ Κοορίηξ : ἢ 411 οὗ τ Ὡ]ο ἢ ΟΧΡΓΘ55 
ΜΠδῖ 8 ΚΟΥ ἴο μᾶγα ὅθε (6 οᾶϑ6ὲ. ΤὴΘ 
πουϑὲ νψου]ὰ ηοῖ πᾶνα Ὀεεη [πὶ ψῃϊοῖ ΤΟΙ 
οςσυρίεά, 5ἰπος ἱξ νουϊὰ πᾶνε Ὀεοοσια ὑῃ- 

ΙΟΙ 



ΤΟΒΙΤ. 1]. 

ς ΤΠεη [1 τεοζυγπεά, δηά νγαϑῃεὰ 
ΓΑΥΎΒ6]Ή, δηὰ αἴθ ΩΥ τηεᾶξ ἰῃ Πεᾶνὶ- 
Π688. 

6 ἘδηλοπΊθογίηρ τπδῖ Ργορῆθογ οὗ 
Άπιος 8. ὅ Α(γ08, 48 ἢε 8414, “ ὙουΓ ἐεδβίϑ 5}2}} 

ἷ 6 τυτπεά ᾿ηἴο τηουγηϊπρ, δηὰ 4]]} 

102 ν. 5---το. 

ἴο Ὀ6 ρΡυζῖ ἴο ἀεδίῃ ἕογ {18 πιδῖζεσζ : 
ἄγῃ. ἢεά δινᾶὺ; δηά γεῖ, ἴο, ἢδ Ἅ οἱ. -. :ο. 
Ὀυγίεῖἢ τῃ6 ἀεδά Δρδίη. 

9 ΤῊε 84π|6 πίρῇξ α͵50 1 στεϊζυγηεά 
ἴτοιὰ 186 ὈυγΑ], ἀπά εἷερὲ ὃγ τῆς νυ ἃ]} 
ΟΥ̓ ΤΩΥ Πσουγίγαγά, ΡΘΠΕ ΡοΙ υΐεά, ἀπά ὁ Ναων, 

ζςό 8 υῃςζονόζο 
10. ΣΣ- 

Ἰος γουΓ πιγίἢ ἱπίο ἰδπιεπιίδιίοη. 
η ΤΒεγείοσε 1 ψερῖ : δηὰ δτεσ τῆς 

δοϊηρ ἄονγπ οὗ τῆς 80π 1 ψεης ἀπά 
τηΔάς ἃ ρταᾶνα, Δηα Ὀυγοά ἢ] η1. 

8 Βυϊζ ΠΙΥ πεὶρῃδουγβ τροςϊκεά πγ6. 
Δηα 8614, 8 πιδῃ 18 ποῖ γαῖ δίγαι ἀ 

οἰεδῃ ὉΥ (δες ἱπίσοάδυςιίοη οὗ ἴῃς ἀφλὰ ΟΑΥ͂ 
(Νυ). χίχ. 14, 16); δυῖΐ 1 πουϊ]ὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
Ὀ6 “ἷ8 ον δοιιβε" (υ!ρ.). Τοδῖ Κορῖ 
(Π6 Ὀοάγ ἴπογο {11 τῆς “ ξοϊης ἀἄονηῃ οἵ ἴΠ6 
8," ΡῬΑΓΕΠΥ Ὀεσαυθϑε ἴδ [δλϑί δ πουϊά 
ἴδε Ὅς ονδῦ, δηὰ ῬδΓΠΥ, τῷ εαμίε “εροδγεῖ 
εςπ (υ}ν.). 

δ. ευασεδεΐ] Τα ἴᾶνν οὗ ρυτιβοκρίίΐοη νγᾶβ 
ΥὙΕΙῪ διτῖοῖ, ὙΠῈ ὑποϊθδῃ Ῥοβοῦ νγὰ8 ἴο 
Ρυτ Εἰ πη56 1 τ π (π6 νγαῖοεσ οὗ δεραγαοη 
ταδάδ ἔγοχῃ ἴῃ 45}|65 οὗ 8η ποϊξοσ, δηὰ ἢ5 "ἢ- 
οἸἰθδη 658 ἰΔϑἰθα βεσθη ἀδγ8 (Ν πὶ. ΧΙΧ,  ἄζςο,, 
τι ὅζε.). Εν! ἀἜΠΕῪ (6 οτα] οὐϑεγνδῆςς οὗ 
[}18 ἴανν γΧ71αὰ ᾿ΠΡΟΞ551016 'ῃ Αϑβϑογγία, [1 ΠΊΔΥ͂ 
τπογοίογα Ὀ6 ΒΠΡῚῪ σοηῃο]ιάοα [παὶ ΤΟΙ ἀϊὰ 
ὙΠ2ῖ νγ»ὧὯϑ δοοερίοαδ 48 ρβοϑβϑϑὶθὶ]α ὑπο [ἢς 
εἰγουϊησίδηςο8 (566 Ὁ. 9, Ὠοΐο). 

ἐδαὶ ῥγοῤῥεῶ ὁ “4»ιο5] 866 τηδγῃ. τεῆς 
ΤΊιο ἀρργοργίἴεπεβϑ οὗ ἴΠ6 γοίεγεηςθ 15 δίηρε- 
ἸΑΥΪΥ τουςπίπρ 1 ἴ 6 σοδά ἴῃ σοηησχίοη νἢ 
Ατὴοβ Ὑ]Δ. 3 (566 ποῖΐθ 22 ]ο.ο): “Μϑδηγ [δ 
ΟΟΥΡβ681 ἴῃ δΥΟΥΥΎ Ρῥἷδος [ΠΟΥ͂ ἅτε ἤυηρ! 
Ηλι} Τοῦῖὲ ἴῃ [18 ““ Πεδνΐίηθββ. δηά 
“ γγεορίης ἢ (νυ. 7) ἀρρ]εὰ ἴο δ᾽ πιβοὶ τῆς 
Πϊνίης Ἰυάρπιοηῖ ὑροὴ [ϑγαοὶ 848 ἃ παίΐοῃ. 
ΤὮε Ηεῦ. δηά δ[ηδίί, ἰεχίβ δά ἃ μδὲ ἴΠ 6 ὑγο- 
ΒΗ νγὰ5 5ροίοη “1 Βοῖοι, [86 [1214 “ἴῃ 
Βοιδίοἤοτι :᾽᾽ δὴ ἰῃβδίδηςα οὗ ἴῃς νυν 8} ἴο 4551} 
ἴο ἃ ΞΟΩΪΥ τηδη ἃ (σοπηραγδίνεγ) τότε βδοσοὰ 
Ρἶδος οὗ γεβίάξηςε Οὐ βρῇδγε οὗ ψνοσκ, 

8. »,) μεσ δομγς »ιοοζεδ »|6] Ορ. ἴδὸ 
τδουρῶϊ οὖ Ρ55. χχχὶ, 11, ΧΧΧΥΙ. 11. ὙΠοβ 
ΜΟΤῈ ἠοῖ δἰ5 “ Βοδίμοη ̓ πεϊξῃθουγβ, Ὀυΐ, 85 
τῆς Ηδεῦ. 4ἀηὰ ΟΠ 4]. ᾶγὸ σδγοίῃ! ἴο γσγοροσί, 5 
“ὁ ΚΙ η5π|6η" (ἴῆς ΗεΡ. δά 65 “ δηὰ Τὴγ ἔδυ ν ̓), 
ἴο νοι ΤΟῦ 5 τοδάιηθββ ἴο σίϑις ἢἰβ 16 νγᾶ8 
ἢτϑῖ υηϊηςς. 1 Ὶ0]6, δηά τπεη σι ἀϊσυϊοά. ΟΡ. 
81, Ρδυ}}8 ἀϊῆεγεηΐ, Ὀεσδιιδα (γϑίδη, 65.}- 
τηδῖα οὗ βυςῦ δὴ δεῖ (Ε οῃῃ. νυ. 7, 8). Τοῖς 
Ἅ48 “Ὡοΐ «αἰτγαϊά," Ἵχρίδῖπβ (ἢ6 ΨῸ]ς., “ δ6- 
οϑυ.56 δὲ ἔξαγεά Οοά ποσὰ ἴδῃ (ἢς Κίηρ. 

9. Τε Ηδοῦ. τελάβ, “" Απὰ οἡ {δαξ ηἱρῆϊ, 
αἴοῦ [πλἀ θυγίοα μῖπὰ νγῦο ννᾶ8 ἀ6δά, 1] τνδβηρά, 
Ὀυξ 48 ποῖ δ0]6 ἴο ΡΟΓΙΥ τγ561} ἰῃ Δἢ ὑποϊθδη 
Ἰδληὰ 48 σου ]ὰ βανθ θδθεη τηθεξ ἴῃ [πὸ ἰδηά οὗ 

ΓΩΥ 
10 Απά [ Κπον ποῖ {παῖ ἔδοτε 

: . Φ Ι! οι, 

ὙΓΕΓΟ ᾿ΒρΆΓΓΟΥΒ ἴῃ (δε νγα]}}. δηἀ πιΐηε "τ, κπν,. 
Ἔγεβ θεϊηρ ορεῃ, {πε ϑρδάγγονγβ πχυῖοά 
ΜΆΓῚ ἀιηρ Ἰηο πλης 6γαβ, δηά 'Δ "τ, λέξας 
ὙΠ Πμ688 ΟΔΠῚ6 ἴῃ ΠλΪΠ6 ΟΥ̓αΒ; ΔΠη6 

[5γδο]." Το ἴᾶνν “ἴῃ τς ἰΔηὰ οὗὨ [Ξ5γδεὶ ᾽ 15 
ξίνοη ἴῃ πιᾶγρ. γτεῖ. τ ῦϊζ, σοηβοίουβ οὗ ΡοΪ]- 
Ιυῦοπ, ννουϊὰ ηοΐ οπηΐοσῦ ἢἰ8 οὐ Βουβο; δηά 
ξυγίδογ, γοπγαι θα ἴῃ [ἢ 6 Ορδῃ δἱσ, (δὲ οἴ β 
τηῖρϊ ποῖ ἱποὺγ μου ὔοη {δγουρῇ σοηῖδοϊ 
ΜῈ δἰπι. Ὅῆο [414 δά ἀς (μα Τοῦϊτ ἰεῆ 
ιιἷ5 ἕδος υποουογοΩ “οη δοςοιηῖ οὗ {Π6 ποαῖ." 

10. “ῥαγγοαυ.}] 80 ἴδε [114 ΤὨς Ηοῦὗ. 
πὰ ΟΠμα]ά. ἤᾶνθ “ δγὰ 5 5ΠὩΡῚΥ . (Β6 Νυϊς. 
“ἐ ϑύνῖ]ονν8 "ἢ (566 επἀ οἵ ποχί ποῖθ) ; δηὰ Βοὰθ 
δεοσορίβ βννδί]ονν5 48 ἰγρίγίηρ, ὈΥ (Βοὶν ᾿ἰρ ἢ 
δὴ Πιρῆϊ, εν γ δηὰ ὑχγίάθ οἵ ποατῖ, ἴῃ 6 
“ πῃ] ΔΏη 658 οὗ ἡ ΒῖοΝ Ὁ] η 45 (ἤο56 ΨΏΟΠ. 
1 ἀοπιιηδί68. 

156 γε: δεὶπσ οῤεῖὴ ῬΊΙΏΥ 5 σἰδϊοιηθηΐ 
(ᾳυοϊεά ἴῃ Ουϊρεήει, Ῥ. 94), “Ραϊεπεθιυβ 
οου}}}18 ἀοτστηΐιπί ἰοροσοϑ, τας Βοτλϊπιιτη ; 
αιοά κορυβαντιᾶν (8ε6 1,44, δηὰ ϑοοίξ, ἴ.εχ., 
“. Ὁ.) Οταεὶ ἀϊςσυηῖ,» [5 ἱπασουγαῖς 45 γτεραγάβ 
(86 Βασεβ, ἀπά, ᾿ὦ ηοῖ δα} } 30 ἃ5 γοραγὰβ ἤθη 
(ϑεα δὴ ἰηϑίδηςε ἴῃ Ουϊζθογοῦ), 15 580 Ἔχοθρ- 
[ἰοηδ] 48 ἴο τδκο ὙὉΥῪ 4:65: η40]6 51:0 ἢ 8η 
ἰηϊογρσοίδοη οὗ ἴπῈ ἴοχί. Τὴ ψογαάβ ἃτὸ 
αὐϑοηῖ ποτα (Π6 Ηφῦ., ΟΠ 4]ά., υἷρ., δηὰ [τἀ]Δ; 
Ὀυϊ ("6 ΝΡ. ΠεΙρ5 ἴο ἃ παῖυσγδὶ Ἂχρίδηδίοῦ, 
εἰ ἐκ πἰάο ῥὶγιάίπωηε ἀογριοη δ ἐ“ εαὐἰδάα 
“έόγοογα ἱποίεγεηΐ σῤεῦ οὐμίος οὐ ἄς. ΤὨΘ 
ἀυπρ 61} ὑροῦ 18 Ἔγεϑ, 51 ΠΕ Ρεποίγαϊοά 
ἴπεπὶ δ τῆς {ἰπι6, ἀπά θη ἢς οροηοά {Ποπὶ 
Ρεπείγδίθα τὨθπλ 5{1}} σῦοσο. 

αυδί!επε:.} ΟΚ. λευκώματα, ἃ σοτὰ υδεὰ ὉΥ͂ 
Ασϑίοι]!ε ἔου ἃ νὨϊῈ βροῖ ἱπ (86 ἐγ σδιπεά 
Ὁγ (Πς (μϊοκεηίηρ οὗ [Π6 σογΏ68 ; “ἃ σδίαγδοϊ." 
Βς Ηθοδ. δπὰ Ομαϊά. [οχὶβ υ56 τγοσά8, 4150 

εἰ ρ]ογεὰ ἰπ (δες Ηεῦ. ἀπά Ταγρυπὶ οὗ 1,δν. 
χχί, 2ο (ΑἹ. Ν., “Ὃ Ὀ]εηιν 5), σϑὶςὰ ταῖθοῦ 
ἱπάϊοδίε βυρρυγαίίΐοη οΥἡὍἩ Φἀτορρίηρ, Τῆαθο 
(οχίβ ϑεε ἴο ἰηἀςαία ἴδε ἱτητηοαϊδῖο σοηθ6- 
αυεῆςο οὗ ἴῃς ἀυηρ τουζίηρ ἰηἴο (ἢς εγς, 
85 ΜῈ]1 45 (( 14.) ἃ οοπίηυουβ δγτηρίοσει 
οὗ (ἢε πιδίδάγ. ΕΥ̓ Ζβοῆς (΄ Οομηηλ. ἡ Ρ. 34) 
Ιἀδητῆθ5 {μὲ ἀΐδθαβϑο νυ τῆς αἰωσο (Ἰία]Ὰ 
ΟΥ ἃ ποῃ-ἰγδηϑραγοηΐ 5ροῖ οὗ ἃ 0115} σοΟ]ΟοὺΣ, 
Ὁ ΠϊΟΝ γᾶ συγεὰ ὈΥ 16 υϑὲ οὗ ἴῃ καὶ] οἵ 
Βῆθορ, οδίι]ς, δηὰ θαᾶσὺ (5). ὙὍὙμε ΟΠΒδὶ)ά. 
δάἀάς5, “ ΕΥΕΙΥ͂ τηογηϊὴρ δ6 ψεοηΐ ἴο (πε 



γ. 11-Φ-4.} ͵, ΤΟΒΙΤ. 1’ 

Ιψεηὶ ἴο [Π6 ρῇἢγϑιίοϊδηβ, δυῖ ΠΥ 
Βεϊρεᾷ πιὸ ποῖ: τηοόγεονεγ Αςβίδ- 
σμδγυ8 ἀϊὰ πουγίϑῃ πιε. υπῈ} 1 τψτεηῖ 
ἱπίο ΕἸγπλδίβ. 

ἸΟττας ΙῚ Απά τῃΥ ψῖῇξ Αππὰ 'ἀϊά ἴλκε 
τρέπε ἐκ ἐὰς ὙΟΙΆΊΘΠ 8 ΟΓΚΒ ἴοῸ ἀ0. 
τ: 12 Δπά νῆἤδῃ 8ῃς δαά 8εης ᾿ΓΠΘπΣ 
ΙΟτ, ἀν ὨοΠΊΘ ἴο ἴΠ6 ΟΥΠΟΙ͂8. ΠΟΥ ρδϊὰ ΕΓ 
εὐ γΆΡ68) πὰ ράνε Ποῦ 4180 δεβί 68 ἃ ΚΙά. 

12 Απὰ ψΏΠδη ἰΐ ννᾶ8 1 ΤῊ Ποι86, 

δηά Ὀερδηὴ ἴο οἴγ; [ 8414 ιἱπῖο δεῖ, 
Ετοηι ψῃεησε ἰ8 [ἢ 18 ΚΙά ἡ 15. 1 ποῖ 
βίο βῃ ἡ γεπάεγ ἰξ τὸ μ6 ονγῃεζϑ ; “7 ἕου 7 Ῥεῦι, 
τ ἰ8 ποῖ ἰανγῆι! τὸ εξ δηγ τιίπρ μδ΄ 
18 δβίοϊεη. 

14 Βυῖ 886 τερ! 64 ὑροη πιο, ἴἰ 
8 ρίνοῃ [ῸΓ ἃ ΡΣ πτοία [ἤδη τΠ6 
ψγᾶρεβ, Ηονθοὶς 1 ἀϊά ηοῖ Βεϊϊενε 
Βεῖ, δυξ Ὀαάς ΠΟΙ τοπάεγ ἰὸ ἴο {πὰ 
ΟΥ̓ΏΕΙ͂Β: ἀπά 1 ννυδϑ ἀρδϑῃεά δὶ Βοσ. 

Ῥδγϑίοΐδηβ ἴο συγε ἢ15 Ἔγεβ; δηᾶὰ ὃς ννὰ8 ποῖ 
ουγχο, Ὀυϊ [Π6 νυν !ς6η655 Ἰηογοδϑοὰ ἴῃ ἢϊ5 οὐδ 
ὉΠῈ] δε θδσδηηα ὉΠ πὰ. Απά ἢδ ννδ8 ὉΠ πὰ ἔουγ 
γελιβ᾽, (80, 45 τεραγάβ πὸ, Η εῦ. δηά [14]4). 

ΒΙἰπάμε655 νγᾶ8 8} ΓΘ ΠἸΟΌΒΙΥ σοηϑιἀογοὰ ἃ 
ῬυΠΙβηστηθηΐ ἴῸΣ 5ϊη (ΟΡ. δῖ. Ϊοῆη ἰχ. 2); δηάὰ 
85 ἃ “ ὈΪεΠπλ 5} 1 ννγᾶϑβ εἰρη ἴο ἀθθαγ 
ἃ ΤΩΘΙΌΟΓ οὗ ἴΠ6 δουβε οὗ Αἄγοὴ τοῦ δρ- 
Ρτοδοδίηρ ἴο οδον “(ες Ὀγεδὰ οὗ ἢἰβ σοα " 
([μν. χχι. 18, 2ο, 21). ΤὩς δὑ]ϊηάοά Τοῦιῖ 
Ϊ6 ἰο Βοάθ δὴ ἐἸἸυβίγαϊίοπ οὗ [6 Αροϑίϊε᾿ 
ΒΑΥ ΠΡ, “ ΒΙΙπΠἀη655 ἰη ραγί δαί Ββαρρεπϑὰ ὑπο 
[5.26] (πὶ. χὶϊ, 25, ΟΣ. Οοηβυο Ἀδν. 
ΝΕΥ5.). 11 Τοῦις μαὰ ποῖ Ὀδοοπηθ τυρασὶεα, 
6 ψουὰ ἤδνεῦ πᾶνε Ὀεσοπια δ᾽ηἀ} “Ουΐ 
ἰηΐατϊ 4 01}:5 ἰὼ Ὀοηΐβ ορεῖθυβ ρεγϑίϑεϊ, ηυη- 
ᾳυδηὶ Πάεϊ ἰὰος ργναίυγ. δοεῖ βρὶ γι Δ] 6 
εἴ ἀοτγτηϊεῖ ἔδιραῖυ8, 4υἱ νυἱρίίαγο εἴ ϑδίδγο ἴἢ 
Βάο, νἹ ΤΊ ΠΟΥ ἄρόγο, σοηξογίασι πο ρ ΠΡ]. 

ΤΕΣ Ψυ]ς. δ 8 Πού ἃ β' πρῸ ΔΓΙΥ Ὀδδυειϊ 
οχρδηβίοῃ : σης ἐεμέαἐλονιοη: ῥογγὶσὲ! δορί πες 
ἐυεπίγε ἐδ, μὲ ῥοσίογὶ, ἀαγεμα ἐπορρίμρ βα- 
ἐἑεπμδὶς εἴμ, οἰομέ σὲ σαποῖδ ὕοὁ. Ναρι εωτι αὖ 
ἡηγαπεα “μα “ΡῈ εωρε ἐἐγημογ;, εὐ »παπάαία 
ἐς εἰσέοα ον, πὸπ δὲ εοπέγ ας ΘΟΜΙΓΩ 
Δ ει σφιορά ῥίασα εαοαϊἐς φυέμπμογι! εἰ. ϑεά 
ἑηρμοῤὶ λα ἐπ οὶ γον βεγηιαησῖδ, αρόης γαίας 
0 εο ο»ιρέδως ἀἶεδως ἱὲς 2. Ναηι σἰεμξ δεαΐο 
]οὁ ἐπαμαύαπὲ γέφε:, ἐία ἐπ! βαγεηΐε: εἰ οορτιαίὲ 
ἐς ἐγστιδεόαη οἡαρι οἴισ, ἀϊοοπίεε; ὕὐδὲ 6“: 

᾿ φὍε5 ἹΜΩ͂, ῥγο φμα οἰρορηιοαγηᾶς δὲ “εῤμἑιγας 
γάδνα Τοῤῖία: σεγο ἱπογεῤαδαΐ εος, ἀἱσθης: 
Νοΐἐε ἐξα Ἰοφμί. Ομοπίαρε ΜΠ σαπείογωρε σεν, 
εἰ αὐέα»» ἐἰΐαηε ἐχοῤειλαγηις φμαᾶηι 1 εις ἀαίμγμς 
σὲ δὲ; φιὶ βάξρι σωαρι πμηφμαηι μη αὐ δο. 
ΤῊ5 ἰαϑῖ βεηΐεηςθ, τερυϊεὰ δὴ Δηδοῃγοηϊβπι 
ὉγΥ ΕΠ ΊΖϑοδο, σΕΥΔΙΩΪΥ τεβοςοῖ5 ἴΠ6 ὈΕ] 16 οὗ 
5.Οἢ Ραβ8δρ683 43 38. χχυ. 8 δηὰ ΧΧΥΪ. 

μη} 1 «υεηΐ ἱπίο Ερηια)ὴ ΤᾺΣ εἶδυδϑ 
ἄοδβ ποῖ ἄρρεασ δῖ 8}1} ἰῃ (ῃς Ηθῦ., ΟΒδὶ)ά., 
ογ νυΐὶν., δηά ἴῃ ἴπ6 [1214 15 δρρ)!οθὰ ἴο ἃ ἀϊΐ- 
ἰογεηῖΐ ρεΐβοῃ, γωφωαρε ἱγεί (“οεῤΙἼεαγι) 
ἐπ 1ἐριαϊάα»ι. ΤὨ18 τεδάϊηρ ἐπορεύθη ἰῃκίοδά 
οἵ ἐπορεύθην 18 ἀπάοιθδιθοαϊΥ οοτγεςῖ. ὍΤοῦδιῖ 
ἄοεβ ποῖ ἄρρθᾶγ ἴα ἤἢδνο ἰεῖ Νίμονθ (566 
ςἢ.5, χὶ., Χ!1.). ΑΟΠΙΔΟΒΑΓΊ8, οἡ ἴΠ6 σΟΠΙΓΑΓΥ, 
ἴον βυρροτγιηρ Τοῦϊτ ἔοσ ἔσο γοᾶγβ ([{4]4), 
ννᾶβ8 σοΙΩροα] Ἰοα ἴο Ἰοᾶγα ἰΐ, ῬγΟΌΔΟΪΥ ΓγΓΟῸ ΡΣ ἢ 
βοηδ σουγί ἱπίσίσυς (χῖν, το, ποῖθ), δηὰ ἢ 15 
τουγῃ 198 τεοογαδά ἴῃ χὶ. 18. 

“420ε.---- Κο, 1. 

ΕἸγτηδίβ, οδ]]οα ἃ ΟΕ ἴῃ [6 σου ΠΥ οὗ 
Ρογβία ἰῃ σ᾿ Μδϑςο. Υἱ. 1, ννὰ8 γαῖπογ ἃ ργονίησθ 
οὐ ἴπ6 Ῥεγϑίδη Οὐ, ρογθαρ ΕἾδπι, ἴο [86 
δου οὗ Μοάϊα. πὸ Ηροῦγοεν ἴοχῖ (Εδρ15) 
τοδάβ (" ρτανὶ εὔσογε, Οσοί 5) ΑἸετηδηίΐα ἰη- 
βίοδὰ οἵ ΕἸγπιδίβ. ΑἸεηδηηΐδ νν88 [86 ἤδη 
ἴουῦ ΟὝΠΏΔΩΥ δποηῦ με ϑρδηϊδγβ δηὰ 
ΕγδΏΚΒ; ἤοηοο ἴδδὶ Ηφθῦγεν ραγαρῆγαθα ἢδ5 
Ὀδοη ἰδουρηξ ἴο Βᾶνε θδθη ἴῃς νψόσκ οὗ ἃ 
ον τοϑιάθηῖ ἰη Μοοσίϑῃ δρδῖη ἀυσγίης [86 
ΜΙάά]ε Αξεβ8. 

11. «υο»νεπ᾽: «υογξ ἢ 80 Ηεῦ., Ομαϊά,, 
ϑίηδι, ἰοχί, [(λ14, δηὰ Νυΐϊρ.; [86 παίυγε οὗ 
16 νοσ Κ δείης βρί πηΐπρ δηὰ ννοανίης (οδι: 
Ζεχέγίπιρ, Ν αἰρ.). ὙΠ8 ἈρΡΡρδαγβ ἴο αν δε 
ἃ “ρέεϊαἰ μέ νυ τη6 τνοπΊεη οὗ [υάπα; τἂς 
ψνοσάθῃ οὗ δ} 1166 τγοσκεὰ δῖ ᾿ἴπθη (ϑοδῦτγογ, 
Ρ. 37, ἢ. 174). ΟἸδοΙ5 ἴακε (6 Οτροῖκ 
ἠριθεύετο ἐν τοῖς γυναικείοις ἴῃ [ἢ δ56η86 
ἐἐγγονα ἹνΟΟΪ ἰῃ (ἢ6 νοι η 8 γοον»  Ἶ (566 ΕἿ. 
ΤΑΔΥ.): ἐριθεύομαι 18. ὈΓΪΓΛΔΙΠΥ ἴο ΟΥΚ 85 ἃ 
ἀλγ-ἸΔθΟυΣΕΡ ΟΥ δἰγεα βογνδηῖΐ οἵ δὴγ ϑογί 
(ἔριθος); Ὀυϊ (δὲ Ἰαῖοῦ τηοδηΐϊηρ ο ἔριθοι, 
“ἐ ῃἰ πϑίοιβ δηὰ ““ννοάγοῦβ, “ΟΣ ΚΟΙ5. ἴῃ 
Ψ00], 15 ἴδίκδη ἴο ἢδᾶνε ραϑϑεά δογε ἰηΐο [86 
γνετῦ. Τῆς υϑὲ οὗ γυναικεῖον ἴῃ (Πε αἰἰδοπεὰ 
86Ώ86 οὗ ““ ΤΟΟΠ15᾽ 185 οοπῆποά ἴο [15 ράββᾶρε, 
ἴδς ἔδηχ. δά]. (500. αὐλὴ) Ὀεΐηρ τόσα υ5ι8]. 
ΤΗΣ τοπάογίηρ οὗ ἴπε ΚΕ. Ν. 15 ῥγείογαθϊο. 
ΑΟΒΔομΑτι5 πανίης ἰεδῖ ΝΙπονυεῖ, {Π6 5310- 
Ῥοσί οὗ τπὰ ὈΠπά Τοῦ ἴου ἴθ ἴουῦ γεδῦβ 
(υ. 1ο, ποῖδ) ζ6}] δ ΙΓΕΙΥ ἀροη 15 τυῖξε Απηᾶ. 
566 Ψ]ρ.: ὧδ ἰαδογε παρε σΩΓ ΜῈ υἱολιηη, 
φμεῆς εομσέχμὶ ῥοίεγαξ, ἀεγεγεδαξ (80. 4ογεὶ). 

12. ΤῊςε [416 δηὰ ϑἰηαῖί. [οχίβ δὰ {παι [8 
ἰοοῖκ ῥἷδοθ ου ἴΠ6 βευεηῖι ἀδΥ οὗ ἴδ τπηοπί 

8, 8π ἰηϊογεβίίηρ δά ἀϊοη ἴο (Π6 οἴοΓ- 
1156 ἰηγεηυξηΐ 0.56 οὗ [ῃς ὨΔΠ168 οὗ [6 Μδςοθ- 
ἀοηίΐδη οαἰοηάδγ ἢ ἴΠ6 ΑΡροουρδᾶ (8ε6 Δαάϊ- 
[ἴοῃβ ἴο ΕβίΠοΓ Χὶϊὶ. 6, ηοῖε ; 2 Μδος. χὶ. 30). 
Πγδβῖγοϑ 15. Ὁ. }} ἴακθῃ ἴο σογγεβροπαὰ ψΒ 
Μαζοῦ. [1118 ἀδία σδη ὃς {γιιϑιεά, ([Ὠ6 ἐὐθηΐῖ 
σοηηροϊοδα νψ} [πὲ ἴοχὲ οσουττοά ἴῃ ἴὔδῖ 
το οὗ ἴῃς ἔουγίἢ γεᾶγ οὗ ὈΪπάπο655; δηά 
Ὀεΐνψοοη [18 δηὰ [86 ὑσγενίουβϑ γϑῦβα ἴΠ15 5ρΡ8 66 
οὗ πὶ τπαυβὲ Ὀ6 υπάεγοίοοά ἴο Βαγα οἰδρβεά. 

14. 1] «υα: αὐαεφε] 1,1ἴ, “1 Ὀεσδτης τε, ἢ 
“1 δ] υβῆθά : ἢ (δε Ηεῦ. (ςΡ. (ΒΔ)ά.) τεδάϑβ, 
“Ὅγε αυλιτοϊ θά ἰορεῖμοσ σοηοοσηης [ΠῈΣ 

Ο 
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194 ΤΌΒΙΤ. ΠῚ. [ν. τ---4, 
“7.0. ΦΒυῖ Ξῃς τερ!εὦ ὑροπ πιὸ,  Πεῖα 
ἴο:ν 3,:ς} τπΐπε αἰπιβ ἀπά τὴγ τἰρῃΐεου 
οἱ ἑλίηγε ἀεεάβ ἡ ̓᾿θ6Πο]4, του δπὰ 41] τὴν 
ἐδ ἐάκ., ὙΌΓΚΒ ἌΓΕ ΚΠΟΊΤΏ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ 1]. 
Σ Ζ7υδὲ], ργἱευεά εὐἱὰ λὲς τοὶ» ἑαμνῖς, φγαγείλ. 

ΣΙ «αγα, γέῤγοαελεα ὧγ ἀξν γα: »πατές, 
᾿ 2γαγείλ αἴδο, 17 Ακ ἀπρεὶ ἐς σεν το ἀεί 

ἑλέρε ὀοέλ. 

΄“ΓῊΕΝ 1 Βείπρ ρτίενεά ἀϊά νγϑερ, 
Δηά ἴῃ ΠΩΥ 5ΟΓΓΟΥ͂, ργΓΑγεά, 88 γ- 

ἵπρ, 

2 Ο Ιμογά, βου αγὶ ᾿υβῖ, δηὰ 1] 
ΤΥ ννοῦκβ ἂδπὰ 411] [ὮΥ νγᾶγ8 ἅγε 
ΤΏΘΓΟΥ δηὰ τγυῖῃ, δηά τπου 1υάρεβί 
ΤΓΌΪΥ ἀπά 70.31}} ἔογ ὄνοζ. 

24 Ἀξπιελθεγ πε, ἀπά ἰοοϊ οα πίε, 
ΡΠ ἢ τὴ6 Ποῖ [ὉΓ ΠΥ 81η8 Δηά ἱρπῃο- 
ΓΆΠΟΘΒ8, ΔΠ4 206 εἰπς ΟΓ7 ΤᾺΥ [λῖδοΊβ, 
ψγο ἢδλνο βἰηπεά Ὀείογε τῆδς : 

4 Εογ {πεν ονεγεά ποῖ τῇγ οοιῃ- 
ΓΛΔπἀπηεηῖβ : ΨΠογείοτς ἴδοι. ἢδβῖ 
ἀεἰνεγεά 5 “ἴον ἃ 8ροίϊ, δηά υπίο “ Ῥευι, 

48. 15, 37- ολρενγ, ἀπά ὑπο ἀφδδῖὶ, Δηὰ ἴοσ ἃ 

τηδλῖίοσ οἵ ἴπ6 κι : δηάὰ τῆς [218 δα ἀ5, “ δηά 
δῆ νγ»ὰϑ ΔΏΡΤΥ Ὀδοδυθς 1 Ὀε]] ον μοῦ ἠοῖ." 

ἤϑεγε αγε "7 Ορ.Ϊ. 3. Το ΗθΌ. 5βιιρ- 
ΡΙΪε5 ἴῃς πιοδηῖπς οὗ ΠΕῚ αιοβίίοηδ: “ ὟΝ ΒοτῈ 
ἃΓ6 [ΠΥ ΚΙηάης5565 δηὰ [Πϊη6 δἰτὴ5 νυ] οἢ Ῥγοῆϊ 
ἴδε ποῖ ἴῃ ἴῃς ἀδγ οὗἉ (ὮΥ (τοῦδ ]ς 3 Νὸ κοοὰ 
δά τοβυϊίοὰ ἴσοι ἴποπι, [Ππογοίους βῖι6 Ἷοῆ- 
οἰυάεοα {πὶ ΒΟΥ πδὰ ποῖ θέε στουρῆϊ ἴῃ 
ἃ τίρῃς βριῖ. “ ΤῊΣ ΤΟΡγοδοῦ (ςΡ. ἰϊ. 6) 15 
Κηοννῃ ἴο 8}} [ἢ ννογ]ὰ 7 δε σοηβίἀεγοά [Πδΐ 
186 Ὀ)πάῃεββ δηὰ ῬΟυἘΥ͂ Μετ ϑεηΐ 88 ἃ 
Ρυπβῃπιοηΐ ἴον ἢ18 ΠΥΡΟΟΓΊΞΥ. 
Το 8 υπ]υδβί τεξιβαὶ ἴο δεϊϊενο ἢ18 πο 5 

Ῥγοϊοβδίδιίίοη οὗ ἱπηοοθπος ἰβθ παίυγα! ῦ7 εχ 
Ρἰαἰποὰ 45 ἄυς ἴο 4 ῃαδίιιγε οπδιττεγρὰ ὈΥ͂ 
ἴουγ γερδγβ᾽ Ὁ] Π6855 δῃἃ ῬΟΥΘΓΥ ; οὐ! ἘΠ Υ, 
Ὠονγόνοσ, 1Π εἰσ τηαγγιοὰ 11 γὰ8 ποῖ δὲ (ἢ15 

Εἴμλε ΒΑΡΡΥῪ ((Ρ. Χ. ό, 7). 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΝ ΠΠ. 

1. Αςοογάϊηρν ἴο ἴῃς [14]4, [}}8 ΡΓΑΥ͂ΟΥ τνᾶ8 
δροκθῃ ἰη ἴδε οουτ οὗ Τοῦ 5. δουβε (οΡ. 
ν. τ17). ὕὍπαογ [ἢ6 ΟρδΏ ἌΔΠΟΡΥ͂ οὗ Πποάγθῃ, 
δὰ δρατί ἔγοτῃ ἴῃς βουηάβ οὗ δἰζοσγοδίίοῃ, δας, 
“ ρ»γονθά, ζαϊητίηρς δηὰ δἰοκ ψΒ Ὠ15 Δῃ]ο- 
τίοη "" (ΗεὉ.), Ῥουγεὰ ουΐ 5 δου] Ὀεΐοσε 
Οοά. ὝὍὝΠε ῥγᾶγεγ 8 τηδυκεά ὈΥ (δ δηὰ 
{τυκῖ (ν. 2); ὈΥ δυπλ!δίίοη, Ῥογβοηαὶ δηὰ 
ῃαϊΐοπδὶ : δηὰ ὉΥ [πὸ τεοορηοη οὗ ἴῃς Ἰυ 5ῖϊςς 
οἵ Οοὐδβ ρυπίβῃπηθηΐ ὑροη Ὠἰπη56}} δηὰ ἢ 15 
ξογεΐδίβοιβ, (πουρὴ ἀοργθοδίίης 15 Ἔχοουῦοη 
(υυ. 1-). Ιἴ 18 ἔταπιεά προ ϑδογρζυγαὶ 
τηοάο]8 (ΟΡ. Εἶζγα ἶχ. 6-15; Νεῆ. 1. 5--1ι, 
ἰχ. 6--,8; ΠΗ 8ῃ. ᾿ἰχ. 4-ἰο ; Βασγυςἢ 1.1 5 ὅζς.), δηὰ 
ο]οιποά ἱπ δοτίρίυγαὶ ἰδησυᾶσε (866 Ἔβρθοῖδ!}ν 
α΄ 4, Ὠοΐ6) ; δυῖζ 1[ἴ σαπηοῖ θὲ 5414 (ἰτῃ δοῖὴς 
ςοτηπιοηίδίογϑ) ἴο δαγα γοδοῃϑά (Π6 5ρί τὶς οὗ ἃ 
ΕΟ τ ϑιίδη ργάγοσ. ὍΠε βυθπιϑϑίνθηθϑβ ἀρρᾶ- 
τοηΐ ἴῃ οὔς ἴουρδῖ 5 αυδ᾽ιβεάᾶ ὈγΥ ἴΠε δοιηε- 
ταὶ αἰςϊαίοτί4) σμαγδοῖοσ οὗ (παῖ ΜΙ ΟΝ ζ0]- 
Ἰογγα ἰὶ (υ. 6); δηὰ ἴποτὸ ἅγε εὐἱάθησθϑ οὗ 
φιεγυϊουδηε85 δηὰ οἵ ἱττ δου τ [Πο5Ὲ 
ΨΜἘ0 πᾶνε οδϑῖ ὕροη πἰἶπῃ “ 8136 ΓΕΡΙΌΔΟΒ65 ἢ 
(υ. 6) ψοΒ ἃτε γ᾽ τοῃονθὰ ἔγοπι ἴδε 
(εδοδίης οὗ ΟἸγῖβὶ (81. Μαῖϊ. νυ. 23, 24: ΥἹ. 
12, 14) οἵ οὗ Ηἴϑ9 Αροϑῖϊο (1 Ῥεῖ. 1ϊ, το ὅζε.). 

Ουεβέοπϑ οὗ βοῃ)ε ἱπιρογίδηος δηὰ αἰ Βςι Υ 
ἅγὰ γαϊϑοὰ ΟΥ̓ ἴῃ 6 ἐβομβδίοϊορν οὗ ἴῃς Ἀδοεϊνοα 
Τεχί οὔ ν. 6 (866 ποίε). 

Ὡ. αἱ] ἐδ «υογῖς απά αἱ ἐδ «υα7: ἀγὲ 
ΘΓ από ἐγ] Ορ. 8. χχυ. το; Εχοά, 
χχχίν. 6, 7, ἃ ράββασε ποῖά ΌὉΥ (ἢς [6ὺνν8 ἴο 
δηυτηογαῖς τηϊγίθεη δῃ γι Ὀυῖ65 οὗ . Τε 
Ηδοῦ. ἀπά (μαϊά. γοδὰ, “4}]}] ΤῊΥ ψόσγκα ἅτε 
ταὶς ([0]4, παρπαὺ, δῃὰ 81} ΤΥ νγᾶῦβ ἃγὸ 
ξοοάποϑ8 (1121, “ιἰεγεογάα) δηὰ τσ. 
ΤΠ ΟΚ. ἴοχίδ γοπάεγ “ ΠΊΕΓΟΥ ΟΥ̓ “ οοάη6589᾽»" 
ΌΥ ἐλεημοσύναι, ἃ ι.ι56 οἵ [πε ψνοτὰ ἴῃ (6 ΧΧ. 
ποῖ ἱπίγεφυοηῖ ἰῃ [ἢς δἰησυΐας, Βαϊ Ταγο ἴῃ (86 
Ρίυταὶ (ςΡ. τον. 11}..3. 566 Οτεπηεσ, " ΒΙ8]15ς}}- 
(Ποοΐορ. νδείοσθυςἢ,᾽ " “. 5.). 

8. οοὶ οη »9] ΝΙΝ ἴδνουσ δηὰ Κη 688. 
ΟΡ. σ΄. 15: [ὐκς, 48. 

ἑσπογαηο}) Οἷκ. ἀγνοήματα ; [ἴἰαῖλ, περ]- 
ξέπία. ὍὨῈ ψνογὰ 18 δῦϑεηϊ ἔοπι ἴῃς Ηεδ. 
δηὰ (] Δ]. ; ἰξ 15 εν ΘΠ υϑοὰ ΒοΥα δηὰ 
εἰβενῆεσε (1 Μδος. ΧΙ. 39) 85 ΒΥΠΟηΥΤΏΟυ5 
ΜῊ (Βαῖ ἔοστῃ οὗ οἸΤῸΡ οὐ ἰγδηϑργοβϑίοη ΤῸΠῚ 
ὙΒ]οἢ (Π6 οτἱίη8] οἰσπιθηΐ οὗ νυδηΐ οὗ (Βουρ ες 
οὐ Κηον]εάρε μ85 ραβϑϑεὰ δεγοηὰ ἴδε δίδψε οὗ 
ἀεΐδηοα οὐ ὀχουβο ([μον. ἵν. 2, ποίθ), δηὰ 
ΤοδΟΒοα {πδῖ ἴὼ νης ἢ ννθαϊζηθ58 15 ἀ6)1Ὀογδῖθ, 
δηα (Πογείογε βἰπίι (ςρ. [υ ἢ} ν. 2ο, εγε 
ἀγνόημα ῬΆ55868 Ιῃηἴϊο σκάνδαλον 8πα ἀνομία). 
Ορ βε ἰδηρυᾶρο οὗ 81. Ρδυϊ, ψῆο, δρεδκίῃηρ 
8ἃ5 ἃ [οὖν͵ τοργονοὰ {δαῖ “ Ἰρῃόσδῆςς ἢ ψηϊοἢ 
“ αἰϊεπαῖεά (πλ6) ΠῸπι {δε Ἰἰέε οὔ Οοά " (Ερῃ. 
ἵν. 18 ; ΟΡ. Αςῖἴϑ χυὶ!. 30), δηὰ σταηκεά 1, ἴῃ 
15 ΟΥ̓ (ᾶ56, 45 ρδγδι οἱ νὰ “δε ]οΥ᾽ 
Ὶ Τίμ). 1. 13).») Εογ 806 “ἸΡΠοσδηςο8 ἢ 
(ὰ ὁπτοις οὗ τς ρεορῖὶςἊ," Ηδςῦ. ᾿ἰχ. 7) πὸ 
ἰξ Ῥγίοδί οὔςθ ἃ Υδᾶγ οὐ ἴδε στοδῖ ὈὨΔΥ͂ 

οὗ Αἰοπειηθηῖ τπηδάα ϑδογβος ““ποὶ πιβουΐῖ 
ὈϊΙοοὰ ," δηὰ δραίηῃ ἔογ 8ιςῖ, ΟἸγίδί, “δὴ 
Ηἰξὰ Ῥυχϊεϑὶ οὗ ροοά (πΐηρ8 ἴο σοπις,. .. ὈΥ͂ 
εἷβ ονγῃ δἱοοά οπίογοὰ ἰῃ οος ἰηῖο ἴῃς ΗΟἷΥ 
Ρίδος, βανίης οὐαὶ ηοά οἴογηδὶ σοάοιηρίίοη ἴῸΓ 
ι5᾽ (Ηδθ8. ἰχ. τι, 12). ΤΈς ἴυγὴ ρίνοη ἴο [πὸ 
ννοσάς ὈὉγ ἴπ6 Ψυϊς., δῖε αἱμάϊεέανε τωριας 46 
εκεί »ιεὶς, πέφωφ γοριέμ οαγς ἀεἰεέα τιεα 
εἰ ῥαγεέμ Ὁ ῬΙΦΟΓΙΡΗ, 18 τοῆοοϊοαὰ 'ἰπ ἴῃ6 
ἰδηρυᾶρε οὗ (8εὲ 1,Ἰἴδηγ, “ ἈδιλθθοΣ ποῖ, 



ν, 5--7,} 

Ργονεγ οὗ γεργοδςῖ το 411] [ῃε παιίοῃβ 
Δηοηρ ὙΠΟΠῚ τγὲ ἅτε ἀἰβρεῖβαα, 

ς Απὰ πον τ ΠΜΕΠΕΙΒ ΔΓΕ 
ΤΔΔΩΥ͂ ἀπά ἴγῃς : ΜῈ πιὸ 80- 
ςογάϊηρ; ἴο ΠΥ 81η8 ἀπά τὴν ἐλ Βοῖβ᾽ : 
Βεσδιιβε γε πᾶνε ποῖ Κερί [ΠΥ οοι- 
τηλπἀπγεηΐβ, ΠΕΙῸ ἢᾶνα πάει ἴῃ 
ΟΕ δείογε τἢεε. 

6 Νον τδεγείογες ἀεαὶ ἢ} πα 88 
βεεηεῖἢ Ρεβϑῖ υπίο ἴΠε6. δηά οςοη,- 
πηδπά ΤΥ 8ρίγϊ το δ6 τα κθη τότ τΏ6. 

ΤΟΒΙΤ. 111. 

(πᾶς 1 τλᾶγ δα ᾿α85οἰνεά, ἀπά Ῥεσοαλςε." τ, 4.- 
"ἰδ εφαί, υτ, 

ὀΑγἢ : ὅ[ΟΓ ἰἴ 5 ργοδίδθϊε ἔῸΓ πιὲ ἴο δὲ 
ἀἰε γδῖμογ τῆδη ἴο ἰἷνε, Ὀεοᾶυβα 1 ἢ 70μδὰς 
Βᾶνε Βεαγὰ ἔι]βε γσεργοᾶςῆεβ, δπά Βᾶνε ἢ 
ΤΟΙ ΒΟΙΓΟΥ : Πσομηπδηδ {δεγείογα 
τας 1 τηᾶγ πονν δε ἀεἸ]ϊνεγεά ουξ οὗ 
{8158 ἀϊδίγαβϑ, ἀπά ρὸ ἱπῖο [Πς ὄδνοῦ- 
ἰλϑεϊηρ ρίδοε : ἴὰαγῃ ποῖ (ἢ ἴδεβ 
ΑΥΤΑΥ ἴτοπὶ ΠΊ6. 

γ ἴτ ςᾶπιῈ ἴο ρᾶ88 ἴπε βϑδτηθ ἀδυ, 
(ἢλὲ ἱπ Εςδαῖδπε ἃ οἷν οἵ Μεαάϊα ϑδγᾷ 

1 οτά, οὖν οἴξηςεθβ ποῦ ἴδε οδηςθβ οὗ οὐὗγ 
ξοσ δι ευβ ; ποῖῖποσ ἴδκε Τδοιῖ γδηροδηςο οὗ 
ΟἿ 531η8." δεὲ Ἀδυβοῖ ἐπ ἤοτο. 

«υδο δασυε εἰππε ΟἷΚ, ἃ ἥμαρτον; Ὀυϊ (ἢς 
Ηϑοῦ., (μαϊά., [1214, ἀδηὰ οἴδεῦ οοὐϊςο8 βυρροσί 
[δ ΕΟ Υ. 

4, ἃ ῥγουεγὸ 977) γεῤγοαοδ)ὴ (ν. Μη βάοπι 
ν. ,. Ἴπο Ηθρῦ., ΟΠμΑ]ά., δηὰ [414 βεραγαῖε 
(ῃς νογάϑ, εν. “ἃ ρσγονεσῦ, ἃ τεργοδοὶ (1818 
δά Μιυΐν., τηρῤγοβεγίρη,; ἴὰ [6γ. ΧΙ, 18, ορ- 
»γοδνέμ), δΔῃὰ ΤῈ Ὥρᾶσοῦ ἴο ἴΠ6 ΟΥ̓Δ] ἴοχί 
οἵ θυ, χχνῖ. 27. Το Ηοῦ. ἴοχὶ δά 8 (ἢς 
ψογάβ οὗ 58. ἱ. 9. 

δ. ἐξα! «υἱὴ »ι] Οτ, δοσοερίίηρς ποιῆσαι 
ἰηϑίοδα οὗ ποίησον, “'η τὶ οι ἀθαίοβὲ 
Μ1 πιο." Ασροοτάϊηρ ἴο ἴ6 Επρ 5} ψογβίοη, 
τὴς Ἰδηριαρὸ 15 [ηδὶ οὗ ὨιιπλὉ]6 συ πη] 5ϑίοπ ἴο 
ἃ Ρυπίϑδηηθηῖ δοκηονϊεαρεά ἴο ὃς υξῖ. ΟΡ. 
(86 ρδσγάρῆγαθε οὗ {μ6 [14], μιωδα σ“ισιὶ 
͵)μάίεία ἐμα οἰ Ὑεγ μα ἐδ ρὲ εχίρα εἰ ἀξ 
2ειεα!ις γποὶς εἰ ῥαγεπέμρι τιεοσρη. ΤὨΘ6 
Ηδθῦ. δηὰ Ομιαϊά. ἢανθ, ἤοόνγονογ, ἰηϑογίθα ἃ 
ποχδῖνο, “ τονναγά τὴθ ἠοΐ δήῖδσ ΤῊ νἱοϊκοά- 
Π655 δηά [6 νυ κοάηθ88 οἵ τῇ ῦ δι ἢ οΥ8 " ἄζς,, 
ὙΒΙΓὮ Ὀγηρ58 (ἢ5 γεσϑα ἰηἴο δοσογόδηςς τ] 
ν. 3. 

6. “πά εο»»"αρα 49... ὍΤΒο υ8114] ΟΚ. 
τεχῖ οὐδ ἴῃς ““δηὰ," {ΠΕΓΟΌΥ πιρκίην τΠ6 
Βοηΐξῃςθ πλογα ἰηςίϑινε δηά δῦσυρί. 

δὲ ἀμεοϊυεά απά ὀεεογηδ καρ] “' ϑδῃςῖὶ 
ΒΑΌΘης σοΥΡυ8 το σᾶγοεγα δ ῥτὸῸ νἱης } }8 ἢ 
(ΤὨΘορυ]αςῖ), ὈΥ ψνῖς ἢ [Π6 500} 158 ᾿πηρτὶ- 
βοῃεά, δηά ἔγτοπιὶ ψοἢ ᾿ἴ 15 “ ἀἰ5ϑοϊνο " ὉΥ 
ἀεαῖῃ. Εογ ἴη6 ρῆγαβε “ θδσογὴς ὀδυίὶ ᾿" ςρ. 
Οϑεη. 1}. 19, “υδϑὲ ἴδοι! γί, ἀπά υηΐο ἀμ 
ϑῇδ!ξ ἴδου τεϊυσῃ." ὍὉδο ἀοϑίγο ἔοσ ἀθαιἢ--- 
ἀείεπάεα Ὁγ δῖ. Αὐυριιίπο (΄ ς. Οδυά.᾽ 1, 31), 
ἴη [δε οἢεη-ιοίεα βοηΐθηςσο, “Νοη δϑβὲ ἰῃ- 
7υδϑίυτπη Πογμΐηι ᾿υ5ῖο ορίδγε πιοτίοπη φυδηάο 
ΔΙΏΔΙ 551 18 6ϑὶ ΥἹδ ""--- λ5 115 δου ρίυγαὶ ραγα]] 6] 
ἴῃ ἴπ6 Ιδηρίᾶρε οὗ [οὐ (Ὑ]}. 15), ἀπά ἐβρεο δ! ῦ 
οὗ ΕἸ δ (1 Κίηρβ χίχ. 4) δηά οὗ [οῃδ (πᾶτε. 
τοί), ᾿ῃΒουρῈ [Π6 ἔγατης οὗ ταϊηὰ οἵ ΤΟΙ νγᾶβ 
ποῖ [δῖ οὗ ]ομδῇῆ. Ορ. «͵8ο 2 Οοσ. 1. 8; ΡΆ]]. 
1. 11-2:4Δ. Εοτ {86 “[2]56 στϑργόδομθβ δηΐ 
ὙλῦοΝ βοιτόν " ἴ0 ψνΒΙοἢ ΤΟΙ 4] 65, 5866. 
11. 14, Ὀοΐο. 

ΤΈς ςοποορίίοη οὗ ΤΟΙ οὗ (δΐηρβ αἴοσ 
ἀφδίι ἰ5 ηοΐ τπαΐ οὗ ἴῃς Νὸν Ταβί., Ὀυΐϊ οὗ 
ἴῃς ΟΪά. Ηἰ5 ννογάϑ---“ (σοτημηδηὰ τΤΥ Ξρί τὶ 
ἴο θ6 ἴδκθη (1., “" ἴκθη Ἐρ," ἀναλαβεῖν) Υ πὰ 
ΤῊ6 (ΟΠΗΝ ἴῃ ΟΚ, (εχ), ἴθδὲ 1 ΤΏΔΥ δὲ 
ἀἰβϑοϊνθα (566 τηᾶγρ., ἐ.6. “ αἶα: Τρ. τ. 13; 
 Μᾶςς. νἱϊ. ο; κε ἰϊ. 29), δηὰ Βδοοπιὸ 
οατί... . . δηά ρὸ ἰηἴο [Π6 ἐνογδϑιίίηρ ρἷδος ἢ 
(ςερ. [οὉ χχὶ. 26, χχχίν. 15 ; 5. εἶν. 29 ; Εἰςοἶ68. 
111, 10) --͵ 6 04}} ομΘ ρᾶβϑαρο ὌἊβρεείδιυ, “ Μδηὴ 
ξοείμ ἴο ἷ8 ἰἸοῆρ ποθ... ΤΩ 584]} [ἢ ς 
ἀυϑὲ τεΐυγη ἴο ἴΠ6 δαυτ 45 ἰΐξ ννᾶβ; δηὰ [Π6 
ϑρίγις 53}4}} τεΐυσῃ το σοά ὟΝ ΒΟ φᾶν 1 ἢ 
(Εςεἶδ8. χί!. 5, 7; ορ. Βαγιςἢ 11. 17). Τ 58 δοοῖκ 
οἰβοννῆογε ἜΧΡΓθ 5565 4 κπονιεάρε οὗ δηὰ Ὀοϊϊοῦ 
ἴη Ηδά68 (11}. το, ΧΙ. 2); δηά βυςἢ ξ65 88 
δῇ. χίὶϊ, τ ὅζο. (ΟΡ. 2 Μᾶςς. χὶϊ. 42 ἄς.) νουϊὰ 
Ὀ6 ἔδηλαῦ ἴο ΔΩ νυτίῖοῦ ᾿ἰνίης ἅνο σρῃ- 
ἴυγίε8 θείοσε Οἰγιϑ. Τὸ σοηβίάθσ, δον- 
Ἔνοτ, “1 ἐυου]δϑιίηρ οἷδοα ὔ Δ εχ ἴοῃ 89 
ἀεβηϊῖε δηὰ γεδ] ἰσῖὶς 45 6 “ Ἄἐυθυϑάης μδθὶ- 
ἰΔουβ " οὗ [ἀὺκῸ χνυὶ. 9, ἰ8--οἡ [86 ἀὔουα 
ΒυρΡΡροβί[οη 48 ἴο ἀδῖε---ίο Ἰηίγσγοάυος δὴ δη8- 
οἰ γοηΐσηι. [ἴ ν)1αὰϑ ποῖ {1} (Ἀτῖϑῖ ἢδα ονογοοπιὸ 
186 5ῃδγΡη685 οὗ ἀεδίδ, [μα ἴΠ6 Κιηράοιῃ οὗ 
Βιοάνθῃ νγὰ8 ὀρεηθα ἴο 8} δ] !ενοσβ (ορ. [μη 
χὶν, 1-2. Τὸ υπάοχείδηά, 4͵5ο, ἴῃς ννογὰ5 
“ (ομημηδηδ ΙῺΥ 5ριγϊ ἴο δ6 ἰδίκθῃ ἔγοηιὶ 
Ιη6," 45 ἃ σεσορῃιίοη οὗ ἴδε πιϊηἰςιγδέοη οὗ 
ΑηρξοΪβ, ᾿Κὰ ἴο τμᾶῖ ἴῃ {κῈ χυὶ. 22 (“ [ῃ6 
θεσαν ννὰ8 σαγτιθὰ ΟΥ̓ [86 Αηροὶβ ἱπῖο Αῦσχα- 
Βδπὶ5 ὈοβοπὶἾ), 5 4130 ἴο ἰηίγοάμςο ἃ 56η56 
Ὠοῖ, ΡΕΙΒΔΡ5, ΘὨΓΓΕΙΥ Δηδοηγοηϊβίς, Ὀὰϊ σοΥ- 
(ΔΙΗΪΥ ποῖ ννατγδηϊθα ΟΥ̓ {86 ἰδηρυᾶρο οὗ [δς 
οἴδβεγ ἰεχῖβ. Τῆς Ηεῦ. “ ἴδϊκε (μοῖ "ἴαδκε υρ᾽ 
ΤΩΥ͂ 5011} ἤτοι τῇς," δηὰ Ομ δ]ά. “δίκα σὰ 5οὺ] 
ουξ͵ οὗ πῆς Βδηάϑβ,᾽ ὄχργοββ ἴ6 τῇοτε Ἷοσ- 
τεςῖ, Ὀδοδιιθο 1685 ἀσβηϊίο, θο εἶ οὗ Τοῦ 8 
ὈΤῚ6 ΟἹ [818 ἰατίοσ ροϊηῖ ; δηὰ ἰῃ ἴδοϑο ἰοχίβ 
ἰῖ 18 ποϊθυνοσίῃυ τἢδῖ δ᾽] υδίοη ἴο “τὰς ονοῦ- 
ἰλϑιίηρ ρἷδος " 15 Ἔπίιγοὶν δυβοηϊ. 

Τῆς [ἴα]8 τεπάθγβ ἴ86 ορεηίηρ μαζί οὗ [6 
ὙΟΙ56, 2γαεῖῤε γεωρὲ (νυν. δὰ8 ἐπ ῥα) 
“οιγιίζη περ μὲ ἤαηι ἐμέν ἀδειρεῦ ἐεΡ γα. 
ΤΒο δάαϊτίοη οὗ ἴ!ε ΨΝυϊραῖς 18 ἰητογοσῦης 
ἔτοσα ἴδε νν 6} 1 Κηονγ 586 οὗ [πε ἔοσιλυδ οἢ 
ΟΠ γι βιίδῃ τοση 8. 

7, Ἐσθαίδης, [6 Αςδπιεῖδα οὗ ΕΖγὰ τἱ. 2 
Ο 2 
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16 ἀδιυρηίζεν οὐ Εδραεὶ. ννὰβ αἷβο τε- 
ργοδοβεά ὈΥ πεν ἔδιΠεῦ᾿ 8 πιδὶ 8 : 

8 Βεοδυβε {πδὶ 8ῃς Πδά Ὀδδη πηλΓ- 
τε το βενεη Βυβθδηάβ, ῃοπὶ Α3π|ο- 
ἄευβ τς ον] βρίγιε δά Κι]οά, θείογε 
{ΠεΥ Παά ]Ἰαἱπ ἢ με, οβὲ του 
ποῖ Κπον, βαἱά πεν, (παῖ του ἢδβί 

(φ. [υἀππτ 1. 1) ἀπά τες πηιοάεγῃ ΗἩδπιδάδῃ, 

ΠΌΒΙΤ, ΠΠ, [ν. ̓ 8---Ο. 

ϑίγδηρ]θὰ τηΐπε πυβθαηάβ ἢ ἔθου ἢδϑῖ 
δὰ δἰγεδάῦ βενβεὴ δυβθαηάβ, ποι τθοΥ 
νγαϑῖ του πδπιοα ΔΗ Γ δΔὴηγ οὗ τῆδηι. 

9 ΜΝ Βεγείοσες ἀοβῖ ἔῇουὺ δεδῖ τ18 ἔοσ 
{πεῖ ἡ ἴΓ τῆοΥ θὲ ἀεδά, ρῸ [Υ νγᾶγϑ8 
αἴϊεγ {πετὰ, ἰεῖ 8 ΠενοῚ 866 οὗ [66 
ΕἸΈΠΕΓ 80ῃ ΟΥ ἀδιιρβίεγ. 

--Ρ ΓΕ τορεαῖϊοά ἴῃ [δα Αϑπιοάδυβ οὗ ἴδε 
ννᾶ5 ἰοιιπάραά Β.0. 7οο ὈΥ [86 ἢγϑοῖ Μεάϊδη 
κίηρ, Π εἰοςε5 (Ηεγοά.:. 98). [{ νγὲ8 5ἰζυδϊοὰ 
πῃ [6 ποτίμεσῃ ραγὶ οἵ Μεάϊα Μδρηδ, δηὰ 
ννγ85 ἴΠ: δ Βυ ΤΊΤΟΥ σγεϑίάδηςε οὗ ἴπ6 Ῥεγϑίδῃ δηὰ 
Ῥαγιΐδη Κίηρβ. [1 ννγὰ8 ἃ Ἂἰἵγ οὗ 1655 ἱπηρογῖ- 
δΔῆς6 ἴδδη Ἀδροβ (ἰ. 14, ποΐθ), 4 σ δαϊηρ' 
δαορίεα πεγε ΟΥ̓ ἴπ6 Ψυϊ,. ΟἾΪΥ, δηἃ ποσὰ 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀπε ἴο ἃ βοτῖδε᾽ 8 οοηδιδίοη ἢ ἴΠ6 
Ὅλη Ἀαριοεὶ ξο]ονίης ἴδῃ ἴο ἀπ βορξϊοη 
τὴ δὴ οἰ δογννῖβα ποῖ σηθηϊοηρά Ἀδροβ ἴῃ 
1η6 πεὶρθουτῃοοά οὗ Εἰοδαίλῃα (τ Ζϑοῆα 
δηὰ Ἀδυ5.}). 

Ἀαχυοὶ, οσΥ Ἀδυοὶ ((μδ]ά. δὰ Ηδεδ.), “τὰς 
ἔγϊοπά οἵ Οοά," ἃ ποῖ ὑποοζῃπιοῃ ΠΔΠῚ6 ἈΠΊΟΠΣ 
[86 Ηεῦγεννβ δηὰ Εαἀοχηεβ (ϑεε Εχοά, ἱϊ. 18, 
ποῖς), Π458 Βεστε 8 ϑρεςίαὶ ἱπίογεδξ ἰῃ σοηηῃθχίοῃ 
νυ δαὶ ἔΌ]]ονγ58. [}ἢ τὰς ΒοΟΚ οὗ ἔπος τ 
δ [Π6 πᾶπηθ οὗ [δὲ γυαγάϊδη Αηγρεὶ οὗ (ὃς 
τηΐνεῦβε 0 ἐἜχεςιςοὰ σοῦ Ἰυάρτηθηϊ ὕροΏ 
τῆς νου] δηᾶ ἴδε βία. δες Εχουσϑβιβ 1]. 
ου ΑὨΡΕΪοΙορΥ, 1ἱ. 84. ἘἈδρΌοὶ νγᾶ8 οουδβίη ἴο 
Τοῦϊ᾽ δπὰ ΤοῦἱΔ8 (Υἱ. το, ΥἹῖ. 21). 

γεῤγοαοδῥε Τὰς Ηδῦ. ἴοχὶ τοδάβ, “" Ηεγ 
ἴλι βοτ᾿ 8 πιδιἀ-ϑεγσνδηῖβ (΄οὔς οὗ 1ῃ6 πιδί 5, 
Ομια]ά., 1114, πὰ Νυ]ρ.) ψεῦθ σεργοδοβίης 
ΒΟΥ δηά τῃοοκίηρ ΠΕΣ, βαυηρ ἴο ΠΟΤ, [18 ποῖ 
τηδεῖ ἴο (8}} [πε ϑαγδὴ, δυῖ Ζαγαι," ἐ.6. ηοῖ 
“( ῥσϊησοββ ἢ δυῖ “' ΔάάΝΕΥΞΑΓΎ " ((Ρ. 1 84π|. 1, 6). 

8. σσυεπ δια δαπΔ ΟΡ. Μαῖϊ. χχῖϊ. 25. 
ΤῊ ὨΌΤΑΘΟΥ ἰ5, ἰῃ θοῖἢ σ4565, ΠΟΓΔΠῪ ῬΟΒ510]ς ; 
δυῖ ἰξ νγᾶ8 4130 {πδῖ υϑ0Δ}}}ῦ'Ε Επρ] ογοθα διηοηρ 
[Πε Αϑϑγγίδῃβ δηὰ Ηθῦτγονβ ἴο ἀδποῖς σοτη- 
Ῥ]εΐθῃθβ8 τηθιΔΡὨΟΣΊΟΔΙΪΥ. 

““-»ιοάσι “ Κιηρ οὗ [δ6 ἀετηοιβ᾽ ((Πδ]ά. 
δὰ Ηεῦ.), ἀανργιονηέρε πεχιλεείγαρε ({188). 
ΤΠε ΠᾶΠῚ6 18 υ50.8}}}7 ςοηβίἀογεὰ ἴο ἢανε Ὀθθῃ 
Ὀοτγονθὰ ἔτοπὶ ἴμ6 Ῥαγϑεῖσπι νυ] οἷ 850 ἸΆΥΡΕΙΎ 
ἰπδυεηοεά Ἰαῖονῦ [ονν 5} ΑΠροϊοΪ ΣΎ δηὰ ἀθ- 
ΤΩΟΠΟΪΟΡΥ. ἴῃ [6 Ανοϑβίδ, Αϑῆπιᾶ ἰ5 ποχί ἴο 
Απρτο-τηδίηγυβ (ΑΓ πη), [με οὨϊοῖ οὗὨ 601] 
βρίΓιἴ58: δὲ 15 ““ψιοκοὰ Αϑῃπια," ἴῃ6 δάνεῦ- 
ΒΑΙΥ͂ οὗ ϑγδοϑθδ δηὰ Μίζηγα; [15 πᾶτηθ τηθδῃ8 
4 ΔῃΡΟΓ," δηά ἢ6 ΟδυτΊ65 ἃ ἴουτί 0] 6 εᾶροη : Β8 
8 ἴῆο δηίαροηϊσὲ οὗ 50} }5, δηά ἢε [88 4]] 
Κηονϊεάρσε εἐχοορῖ (μαι οἵ ᾿ιεδ]ίηρ (ϑρίεξεϊ, 
4 Ανοβίδ, 1. Ρ. χὶνἹἹ.). ΒΟΏΕΥ δηὰ ϑίἴοση, 
ὟΝ ἱπἰϑοβιιηδηη δπὰ Κομαυῖ, ρῖνα ἴο ἴπ6 πδὴθ 
[86 εἰρπιβοδίίοη οὗ “ σογεΐοιι8,᾽" “ Ἰυπίῃι] ;᾽ δηὰ 
ἴῃ τογτηΐηδὶ 5.) α0]ε (άξων, δαῖος) 15 ῬγΟΌΔΟΙΥ 
ἀοτνοά ἔγομι ἐσευα (ἀ0), οὐ “ ἀσπηοη ἢ (Βαι- 
ἀϊδϑίπ ; Ηδσγζορ, "Κ. Ε.)5... κ.) ΎΒεδβε οδδ- 
τδςοϊογίβεϊοβ οὗ [ες Ῥογβίδῃ “" Αδβϑῃπιδ'άδουδ 

θοοῖ Τοδϊ, γῆ 18 θοῖἢ τυ γάθγουβ δηὰ ]Ἰυι5ἴ- 
1 {(υ. 14); δηὰ θθᾶγτϑ (ἢ6 ἘΠῚῈ “ Κῖπρ οὗ ἴδ6 
ἀεδηλοη8 ἀΡεαμπλῚ 1 Ὡς ἢ ποσὰ ἴῃς ΤὰΑ]- 
τπιυὰ δηὰ Μιάγαςῇῃ ἰγδηβὶαΐς “αευα--- τὰ 511} 
ΤΟΤΕ ἀενεϊοροὰ ἰη [6 Ταϊπιυάϊοα! Ἰἰερεηάϑ, 
νν ἢ σοηηθοῖ τορεῖμοσ Κίηρ ϑοϊοσηοη δπὰ 
Αϑιποάειβ (8ε6 Εχουγβυβ 11. ἰϊ. ὃ 4). Τῆς 
ϑεζαπς εἰγτλοϊορυ οὗ ἴΠ6 πάπα “ Αϑιηοάδυβ 
[ἢ ἀσϑίγογεσ," ἔγομι σ«δαρ»ιαά, “ ἴο ἀε5ίΓΟΥ ἢ) 
υπὰ ἴῃ {πε Ταϊπιυά, δηά 511}} ργείεστεά ὉΥ͂ 

ΒΟΠΊΘ, 15 Ὡοΐ 30 ΡΓΟΌΔΌΪΟ 48 [ῃ6 Ῥεογϑίδῃ. 
Οττςβ, ἴῃ βεαγοῖ οὗ ρΡδγ8}16]5, ἡπὰ ἴῃ τπῃς 

(Ἰονα ᾽" οὗ ᾿Αϑιηοάδιβ ἔοσ ϑασδὴ ἃ σείεγοησα ἴο 
16 ἴονα οὗ “ἴῃς 8οηὴ8 οἵ σοά᾽" ἴον “(ὃς 
ἀδυρδῖοιβ οὗ πηθη "ἢ (Οδθη. νἱ. 2), ἀπά ἱπ (ἢ6 
ἀεδῖ οὗ ΠῈΡ ΠυϑθδηἋβ ἃ γοβειηδίδηςς ἴο πε 
οῃὰ οὗ Εν δηά Οηδὴ (1: (ἤγοηῃ. ἱ. 3). 
οι ἐδοβ ποὲ ἐποαυιὟλ  ΟΚ. οὐ συνιεῖς. 

ΎΤΠε εἰηθηάδίίοη οὐ σὺ εἷς 15 Ἰηα ἸΓΘΟΌΪΥ δὺΡ- 
ρΡογίοἃ ΟΥἩ ἴς Ομαϊά., ΗΘὉ., ἀηὰ 114]4, ἴπ 6 
ἢγϑῖ δηὰ 1Π6 ἰδϑὶ οὗ ψνῃϊο ἀο ποῖ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 
Ρυῖ (ΠπῸ πιαίζοσ ἱπίεστορδίνοὶυ Ὀυϊ Ῥοβι νον : 
6.5. “1ἴ 15 που ννῆο Παϑβὶ Κι ]οὰ ἢ ἄς. ((Δ]4.). 
Τω ἐ: φ τ ζρί (114. 1 τῆς τοδάϊης 
συνιεῖς Ὀς ῥγείεττοά, ἴΠ6 56η56 ΜΝ1}} σδῖπμου Ὀ6, 
ΦΤὝΒου αἵ ποῖ νγῖϑε (ὦ... ἴποιι τί [0] 15} ; 
“Ρ. 2 ον. Χ. 12) ἴο δίγδηρὶςε (ΠΥ πυδθαηάδ᾽ ὅζο. 

ΤὮοθε “ βέυθῃ Βυβῦθδηςϑ ἢ ἀγο, δοςοσαϊης ἴο 
Βεάο, ἃ ἤρυγε οὗ ἴπ6 οτοννὰ οὗ Βοδίδθη δῖ ΟΏ8, 
ὙΠΟ56 ἴοδοῦοῦβ Κπονν ΟἾΪΥ ἴῃς [16 οὗ {818 
νοῦ] (“ ᾳυοά 5ορίεπι ἀΐεδι5 νοϊνιτυν ᾽᾿.}, θυῖ 
ποίμίηρ οἵ εἴεγῃδὶ 16. ὙΜΒογοῖοσε τοῦ (ΠΟΥ͂ 
ἀεπίσογοὰ ὈΥ τς [.6ν}} 1} τπ6 (γυς Βιιάθ- 
Ετοοπὶ σᾶπη6, Ἔσο ἴἢς 1,ογά [6515 ΟΠ τίσ. 

ποίεδενγ «υασὲ ἐδοι παριοά φεῦ ἀη} 97 1δέη1] 
ἐ.6. ϑατὰ δὰ ἠοῖ δἰίαίποά [Πθ ἀἱρη!ῦ δπὰ πᾶπια 
οὗ νἱΐδ (ςρ. 58. ἰν. 1). Εογ “παιης " (ὠνο- 
μάσθης) ϑοπὶς ἴεχῖ5. ἢᾶνε “ ῥγοβίθα ὃγ " (ὠνά- 
σθης), ΜΜ ἈΪΟὮ ἘΤΟΡΕΠΙΥ ξᾶνα τίϑβα ἴο ἴδε πιἱίο 
ἐογι ἤγμδα “4 οὗ ἴμο 1ἴΑ]14: ὠνάσθης ΤΑΔΥ͂, 
Βονγονεῦ, νν6}} θ6 δὴ δουγενϊδίίοη οὐ σοιτυρύοη 
οὗ ὠνομάσθης. 

9. ΕἸἴδοῦ τΠδη ΟΥἩ ῬΓΟΥΪΟΌΞΙΥ θᾶγὰ βῃειγεά 
ΠΟΙ ἈΠΡΟΙ ἔου βοπὶα ἔδυ οὗ Βεῦ τλδιἀ5. ΟΥ̓ 
Ὀϊαπιίης (ὕυ];.) ἀπά ἔνε δεδξηρ ἴθ. Τ ΠΟΥ͂ 
σοητίηυθ {Ποῖ “ τεργοδοῦ " (νυ. 7):--ι 1 ΤΠ 6Υ 
Ὀε ἀεαά" ἄς. ἐ.6. “ΤΥ ΤΩΥ Πυδδηάβ πᾶνε αἀἰοά 
ἃ Ὠδΐυγαὶ ἀοδίῃ, δηά ἱξ δου Βαϑῖ ποῖ τηυγάογοὰ 
ἴπεῖὰ, γοῖ γὸ ΤΥ νναγϑ; 5ὸ δῇς {πε "ἢ ἄςς,; 
“ ἀϊξ 45 ΠΟΥ αν ἀϊοὰ " ((4]4.)--- 8114] 655. 
ΤῊς Ηεθ. ἰοχὶ ρυΐϑ ἱτ, “1 νου] θὲ ροοά ἴοσ 
(ὮΥ ραγοηῖβ {μαΐ ἴῃρυ Ξῃου άοϑῖ ἀϊς ἴοσ ἴδετα, 



γν. 1ο---τό.} 

το Βεη 886 μϑαγά {δμεβα {πίῃ ρ8, 
816 νγῶᾶϑ ΨΟΓῪ ϑογοννῆι,, 80 {πᾶὶ 8ἢῆε 
ἐδουρῆς ἴὸ δΒανε ϑιγδηρίεά δειβεϊ; 
ΔΠὰ 8}6 5414. 1 δηλ 1Π6 ΟὨΪΥ͂ ἀδυρπίεγ 
οὗ τὴγ ἐλ μογ, δηὰ 161 ἀο {ἢ15, [ἴ 581} 
δε ἃ τεργοδοὴῃ ὑπο Βίτη, δῃὰ 1 5.181} 
δγίηρ Ηἷ8 οἷά ἂρ ψἱ} βοῦγονν ὑηῖο 
1ἢδ ρτγᾶνε. 

11 ΤΠεη 886 ρῥγαγεά ονναγὰ {πε 
ψὶηάονν, πα 5414, ΒΙεββεα γί τδοιι, 
Ο [ογὰ τὰν (οά, δπά πΐπε μον πα 
δ]ογίουβ πάπα ἰ8 δ]εββεά δηά ἢοπουγ- 
Δ0]6 ἔογ ὄνεγ : [εξ 11 [ἢ σγουκβ ργαῖϑε 
[ἢε6 ἰοῦ ὄνεγ. 

12 Απά μον, Ο [ ογά, 1 εξ πιῖηθ 
Εγε8 δηά ΤΥ ἕδος τονναγά τῇδε, 

13 Απά 588γ, Ἴἄκα πιὸ ουξ οὗ {πε 
φαγί, παῖ 1 ΠΙΔΥ ΒΘΔΓ πὸ πῆογα {πε 
Γεργοδοῆ. 
ἘΠ Π Ξ- -Ξ- ΞΡ - πῇ ππΠΞΞΟ ΞΕ ΞΞΞΞΗΗ͂ Ξ ΞΞΞ  ΞΞ ΞΟ - ΞΞΞΞ ΞΞ ΞΞΞ ΞΕ ΞΞοο 

δηὰ (παῖ ΠΟΥ 566 ποῖ οὗἩ ἴθ εἰ ποῦ 50 ΟΥΓ 
ἀδυρξηῖογ" ζο. Το τηδὶ ἃ (ογ τηδὶ ἀ8) Κηθνν 
ποίμίηρ οὗ Αβιποάθυβ. Τὸ (δοπὶ ϑᾶτα ν)δβ 
[Πα ἐπέεγγεείγικ υἱγογωρη ( αὶ... 

10. Δοροοτγάϊηρ ἴο [6 Νεγϑίοῃβ, δ4γὰ τνεηΐ 
ὋΡ ἴο (86 ὌΡΡΕΙ οσπαιῦοῦ οὗ δεὺ δ μοτ 8 
Ὠουθ6. 886 ρυγροβεά ϑ5ίγδηρ! ηρ Βογβοὶξ, Ὀυῖϊ 
τις τπουρλΐ οὗ [Π6 ϑοστονν δῃάᾶ σγοργοδοῦ ἴο 
ΟΡ ἀρεὰ ἔπεσ σοϑίγαϊηθα δοσ. Ὑἢ6 (ΒΑ) ὰ. 
δηὰ [214 δΔἀα ; “Ἰἴ 15 ποῖ σοοά ἴοσγ τὶς ἴο 
Βδηρ τ 5615 Ιἴ 15 δεϊζου ἔοὸυ πὸ ἴο ΡἈΓΑΥ͂ ἴο 
Οοά τπδὲ 1 τΔῪ αἷδ, δηὰ 1 581} ἢθασ ὯῸ 
ΤΏΟΣΘ ΤΟργοόδοῖ, Ποῦ 1 ΠΟΥ ΤᾺΥ̓ ἰδίπεσ.ἢ 
Το Ηεῦ. ἰεχί ρῖνοβ [86 Ῥγάυδγ (σοστεβροηά- 
ἴῃν ἴο υν. 11-13} 85 Ὁ] ]ονν5 : “" Ο 1 οσγὰ σοά, 
ΤΠου διϑῖ ψίνθη πιὸ ἴο ΤΥ ΡῬαγθηῖβ, 80 δ. 
οἰά δηὰ ννὲ]}] βἰγσίοκθοη ἴῃ ἂρε, δηὰ Του δαὶ 
βοηΐ δρδίηϑί ΤΥ ἢυβθαπαάβ νγῆ0 τηδιτιθα τὴς ἴΠ6 
Κιὴρ οὗ (ες ἀδηιοηβ, ἔοσ οι ατί ἴδς σοά 
οὗ 41} τ|:6 βρίγ5 δηὰ οὗ 411] (ἢ ἀδιηοῃβ, δηὰ 
(86 ΜάᾶκΚοσ οὗ 4}} ογεδΐιγεϑ, δηὰ ἴῃ ΤῊΥ παηά 
416 811 [6 Κἰπά8 οὗἨὨ 61] βρ γῖβ ΠΙΟὮ ἅγὰ ἴῃ 
16 νου]. Νον, (μογεΐοσο, Ο 1 οσχά, 18 ἴΐ 
ξοοά ἴῃ Τα εγο65 (παὶ 1 βῃου]ά Ὀγίηρ ἀονγῃ 
ἴπε οἱά ἃρε οὗ τὴν ἔδἴμεῦ δῃὰ τὰῦ πιοίμεσ ἰπ 
ΒΟΙΤΟΥ͂ ἴο ἴπ6 σύαᾶύο (ορ. Οδῃ. ΧΙ, 28)) ΕῸΓ 
ἱἶ τὴς ϑεπίεηςε οὗ Ἰυδρηηθηξ ἤδὲι βοπο ἔοσία 
ἔτοτὰ Ὀεΐοσε ΤΏΘα ἀρδιηϑδὲ τὴθ ἴῃ {818 σωδίζοσ, 
ἀεβίσχου πιὸ υἱέευν, 1 ΡΥ, δηὰ ἰοΐ πηὸ 8566 Ὧ0 
ἸΟΠΡΟΓ ΤΥ Ἔχοδεαΐηρ τγου]α δηὰ ΤΥ στοαί 
ΤΕΡΓΟΔΟὮ.ἢ 

11. .ῥὲ ῥγαγεά ἱοαυαγἀ ἐδε «υἱπάοαυ}] 1.6. 
Ἰοοκίηρ ἰονγαγβ [ογυβαίοα. (ἀρ. Ὠδη. νἱ. 1ο, 
ῃποΐ6. ὙΠ οροηΐϊηρ ἴΠ6 ἈΓΑΥΟΥ͂ 1) Ὁ] βϑίην 
Οοά Πηάϑ8 115 ρᾶγδ}16] ἰη [Ὡς δοὴς (ργδγεῦ) οὗ 
[6 ΤΈγος Ομι]άγθη. [ἡ [86 ἀδρίῃ5 οὗ νγοδ 
Δηὰ ἴῃ ἴδε ἔσγηδος οἵ δάνογϑιυ, δϑοσρύοη οὗ 
Ῥγδίβα ἴο Ηἰταὰ ΝΏΟ ρεγγαϊ5 ἴΠ6 {{12] 5 Τα - 
ςορηΖοά 88 ἃ βοΐδος δηὰ βἰγεηρίὶ. 

ΤΟΒΙΤ. ΠῚ." 

14 ὙΠου «Κπονεβῖ, [ογά, τπᾶὶ 1 
δ ρυγα ἴτοηι 81] 8[η σι ἢ πιδη, 

Ι5 Απά τῃδλξ 1 πενοῦ ροϊ]υϊεά ΤΥ 
Πδῖηδ, ΠΟΥ τῆς πᾶπια οὗ ΤΥ ἐδίδετ, ἴῃ 
τε ἰληά οὗὨ πιγ σἀρεϊνιΥ : 1 πὶ ἴδε 
οηἷγ ἀδυρητεγ οὗ τὴν ἔδίβεσ, πε μοῦ 
δαῖῃῇ δ ΔΠΥ ΤΟΙ] ἀ το δὲ 18 Βεὶγ, 
ΠΕΙΈΠΕΓ ΔΩΥ͂ ΠΟΔΓ ᾿ΚΙπδπιδη, ΠΟΓ ΔΠΥ "Ὸ τ. 
80η οὗ ἢΪ5 αἴϊνβ, ἴὸ βοτὰ 1 πιᾶν Κεερ 
ΤΏΥΒΕ]Γ [ῸγΓ ἃ νι]: ΤῊΥ βδνθη ἢι8- 
δαηάβ δῖα δἰγεδαὰγ ἀεδά ; δηά ΨἘῪ 
8που]ά 1 ᾿νε ὺ διιε [ξ 1 ρίεδϑδβε ποῖ 
τΠε6 τῃᾶῖ 1 8ῃουϊὰ ἀϊΐε, ςοπιηιαπὰ 
βοης τεραγά ἴοὸ δὲ δὰ οἵ πιε, δπά 
ΡΣ ἴἌκεη οὗ π|ε, ἴδ 1 Πεᾶγ πο 
ΓΊΟΓΘ ΓΕΡΓΟΔΟἢ. 

Ι6 ὅο 16 ρῥγάγεῖβ οὔ τπδπὶ δοιἢ 
γεγο πελγὰ θεΐογα [ἢ6 πηδ)] οϑῖν οὗ [86 
στεαῖ Οοά. 

.18. “12:4 “αγ, Ταΐε {ΠῚ}, [{ 15 θεοῦ σι} 
ΤΆΔΩΥ Μετϑίοης ἴο ρῥυξ ἃ ΠΙ]] βίορ αἵ “ΤΊ θε ἢ 
(υ. 12), ογἱξ ““δηὰ," δηὰ δερίῃ (85 συϑῦβθ, 
“ ϑρεᾶκ (Το)! ΤὍαΐζε πιο ᾿" ἄζς.; ἐπ. 1851}6 
δεδϊηϑὲ τὴθ ἴμε βεπίεηςε οὗ ἀθαῖῃ (8εε Ηδθρ. 
ἴοχῖ οὗ υ. το, ποῖθ). Τὸ ΜΝυΐρ. ρυΐθ [Π6 
ΡΓΑΥ͂ΟΥ ἴῃ [πε ἔοστα οὗ δὴ δ᾽ζοστιδίίνο, δ εΐο, 
ονείπο, μὲ ἀε ἱπομίο ηβγοβογὶὶ δι αὐσοίυας 
»ιδ,) αμξ ἐογΊὁ ἰδέ εῦ ἐοΥΓ αι ἐγ βίας Ὡ16. 

16. απά }ὶ᾽7. . . πὸ γπογε γεῤγοας δὴ Τδδ 
υϑ0υ4] Οτεοκ τεχῖ, ὈΥ ρἰδείηρ [86 νγογάβ “"' Ὧο 
ΤΏΟΓΕ "ἢ Ὀεΐογο “ ΡΠῪ," [45 ΘΧΔΟΌΥ ἱηνεσίεά (Ὠ6 
ουάθηϊς τηϑαπίηρ. ΤῸ Ομαϊά,, Ηεῦ., δηάὰ 
Ι(Αἷ6 βυρροτγὶ ἴδ ΕἸ 5} τοχί. 

Αςοοτσάϊηρ ἴο ἴδε Ψυϊραῖο, (88 ὈΥΩΥΟΥ 
(υ. τι 9:4.) ν᾽88 ϑρόκεϑὴ δ ἴπ6 εηὰ οὗ ἃ 
οὗ ἴδγεα ἀδγϑ δῃηὰ ἴγος ηἰρἢϊθ. [}ἡ [818 88πὴ6 
ψεγβίοη ἴῃ 6 ὑσγάγοσ ἰβ εχραηάεὰ δἷ 80πὶ6 ἰεηρίῃ 
δηὰ νὰ ταυςῖ Ὀεδιῖγ. ὅϑάγα ἀγα} 8 Ὡροῦ 
[86 ΡυγἹΕΥ δηὰ ἱπηοσεῆςο οὗὨ ΠΕῚ 116; {μ6 
οὗ Οοὰ ννα8 ἴῃ ΒοΓ μεασί θη 586 δοςερίοά 
ἃ Ὠυπθαηὰ ἔτοτλ ΠΟ ραζθηΐβ, δηά ποῖ Ἰυβῖ ΟΥ̓ 
εν γ. 816 σοπίηυθβ: “΄κῷ εὸ ἐπάίρηα ἡ μὲ 
ἐς, αὶ ἐγ ογεΐαν πιὸ πον ἡμεγισιὶ ἐΐηὶ, φμία 
,ουοίαπ αἷγο αἰδὲέ σοποεγυσο γι. Νὸπ δεΐ 
οηῖρι ἐπε βογεπὲς ῥοΐεείαίε εοπσίδιμγε ἐωΐγ (ΤΡ. 
νι5ά. ἰχ. 13). Πῆος αμίερε ῥγο εεγίο ῥαδεὶ 
ογιρίς φμὶ ἐς εοἰδέ, φμοά οἷδα ει, “σἱ ἐπ ῥγοδας. 
ἑΐοπε ὕμεγὶδ, εογοπαῤί“ἠῆμν (“ρ. |88. 1. 12); σὲ 
σείει πη ἐγ δμίαξέονο ΚΓ, δεγαδέἑμν ; εἰσὶ ἐπ 
εογγοῤέϊίοης ἡμεγῖξ, αὐ γιῤρεγίοον ἀδαηε ἐμῶῦε υεπίγε 
ἐοεῤ. (ΙΝοη ἐπί ἀεἰδείαγὶς ἐπ ῥεγ δ οπίδια 
πουΐγι; φμία ῥοεΐ ἱεπιρεείαλεηι, ἐγαπορι 
3 εῖε; εἰ ρου ἰαεγγνιαίοπεηι εἰ Πεπωη, ἐχοεωας 
ἐἰοηεηι ἐηϑμπάμ. δὲ} ποριο μαρη, Πες Τγαεί, 
δεμεαβείμε ἐπὶ σαομία. 

16. ΕΟΥ “Τρδ᾽ οϑίῦ ἢ 16 ΟΠα]ά. δηά Ηςεῦ. 
(οχί5 μανε “ 1Τσομης οὗ βίοσυ," ἃ ἰδίοσ [6158 
πιοάε οὗ Ἔχργοϑϑίηρ ἢοΐ ΟὨΪΥ [6 δεαῖ οὗ [86 
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198 ΤΟΒΙΤ. 

17 Απά Βλδρῇδεϊ νγᾶ8 βεηΐ ἴο ἢ 68] 
τΠδπὶ ΒοΙΉ, (παῖ 18, ἴο 5.416 δΥΑΥ τῇς 
ννΙτ6Π688 οὗ ΤΙ 8 ἐγα8, Δηἀ ἴο ρῖνε 
ΑΓΔ ἴῃς ἀδυρηΐεγ οἵ Βδριιεὶ ἴογ ἃ 
ψ το Ἴ οὔτδ8 {πε 8οη οἵ Ἴ οί ; δπά 
ἴο δίπά Αϑβπιοάειιϑ (ῃε εν] 5ρί γι : 

“ον δ. τι. “Βασδιβε βῆς Ῥεϊοηρεά ἴο ΤΟΙΔ8 ὉΥ͂ 
τρῃς οὗ ᾿ῃῃογιΐδησθ. Τῆς 86] βδπηα 
ἔπιε οαπιε Τοῦτ Ποηιε, ἀπά εηϊεγεά 
ἱπίο 8 ἤουι86, ἀπά ϑδγὰ [πε ἀδιιρῆϊεγ 
οἵ λρυεὶ σλπς ἀονη οπιὶ ΠΟΥ ὈρρεΓ 
σΒδιηθοσ. 

[11.1Ὁ. [ν. 17---4. 

παῖ ἀδλγ Τοδς τεπιεβεγοα Ν 
Ι Α1ἢ6 ΠΊΟΠΕΥ ψΠςῆ ἢθ δά “ «Ἀ. τ. τς 
ςοπηητεἀ το (ὐλθδεὶ ἰη βδρεβ οὗ 
Μεάϊα, 

2 Απὰ κα] 4 ψΙἢ Πἰπηβεὶς 1 ἢανα 
ὐϊϑηεά ἰογ ἀδθαῖῃ; ψυβεγείοσα ἀο 1 
ποῖ οΔ]] ἰοῦ Ὧν ὁοη ΤῸρΡίδβ, τπδὶ 1 
ΙΏΔΥ 8ἰρπιῖν ἴο Ἀἰπὶ ο7Γ 10:6 γιομδν 
Ὀδείογε 1 ἀϊεὺ 

23 Απά σψβδη ἢα Παά ς11εἀ Πΐπ), 
ἢς 8414, ΜΥ βοη, ψβεη 1 δηλ ἀδθδά, 
ΒυΓΥ πε; δηὰ δάεβρίβε ποῖ τῇγΥ πιο- ἡ ἘτοΥθι 
δεῖ, “δυῖ Βοποῦγ ἢεῦ 411 τῇς ἀδγ5 ε Ἐχοά. ΓΗΑΡΤΕΕ ἵν. οἔ τὴγ {{π, ἀπά ἀο τῆαῖ νγῃῖς ἢ 508] 30. 1. ᾿ 

4 70 ὁτὲ γίνείλ ἐποίγ μείζονες ο δὲς σονε 7 δίας, 20 
α»πα ἐείλείβ λἕηι οὗ πισρον ἐὲ τοὴὰ Οσαδαεὶ ἐν 
ΜΜαΐξία. 

Ρίθδβϑα ἢθσ, δηά ργίενε Πδγ ποῖ. 27 
4 ἘξιπιεπΊθει, ΠΥ 80η, τπδξ 53}6 

δθοοδίηδἢ “(αἱ ἀτνε! ες Ὀεΐνεεη [ἢ ΟΒεγα- 
Ὀίπη58," Ὀυΐϊ [ἢς τ μὸς ΗΠ 56} (ςρ. Νν εθετγ, 
4 ΑἸξβγηδζοχ. Ῥαᾶϑβι. “ΓΒεοϊορίς,᾽ Ρ. τόο). (ρ. 
Ἐκου8. χΙῖχ. 8: 2 Μᾶςς. 3.. 8. ΤΏ δ [ἴα]α, 
αὐ ὥϑτα εἰαγίἑαίς (ἐπ εοπσῤεοία φίογίς, δ αἷς.) 
ϑδιερε»ιλ Ἀεὶ, Ῥτοδθηΐβ ἴπ6 δά πους ἴῃ 
ΔΗΟΙΠΘΓ [ΌΓΠ,. 

17. Καρδαεῖ «υα.: “ἐπὶ ἰο ῥεαὶ ἐδερ) [τ ἴῃ 6 
Ἡδοῦ. ἰοχὶ ἈΔρἢΔ6Ϊ 5 ἀδβογ θεά, ἴῃ δοοογάδηοα 
ΜΠ τὰς εἰγπιοίοσυ οὗ 818 πᾶπῆθ, 845 “Ἃἢ6 
ῬΓΠΟς ψ8Ο 15 δρροϊηϊθα οὐδ θα] ηρ. ΤῊΘ 
Ὡδῖηο, ἰκὸ Μιοῆδοὶ (ΠΏ δη. χ. 13) δηὰ Οαῦτιεὶ 
ζυκε 1. 16), ἱεγπιϊηδῖοβ ἰῇ [6 πᾶς οὗ 
Οοὐά (Ε1), νῆιοβε “τη ηϊϑίογίηρ βρι γ᾽ ἢς 
γννὰ5 (Η Ὁ. ἱ. 14). Ηε ν»88 “οπε οὗ [δε ϑενθη 
ΠΟΙΥ͂ Απρεὶβ ννῃϊοδ ργεβοηῖ [Π6 ργάυθῦβ οὗ (ἢ 6 
5δίηΐῖ8, δηὰ νης ρὸ ἴῃ δηά ουΐ δεΐογε ἴδ6 
ἸΟΥῪ οὗ τς ΗοΙΥ Οπςε᾽ (ΧΙ!. 15), δπὰ ΚΕ δὸ- 

διεὶς Δἰεςίοη 5οϊοςιοα πὶ 45 (Πς {πιγὰ οὗ 
1Π6 [ἴγθο ΠΟ σϑοηρεβ ἴο ΑὈγδμδπὶ (Ὁ φη. χΥΪ]!. 
4), Μίςοβδοὶ δηά Οὐδῦγιοὶ θείης ἴῃς οἴδεῖβ 
(ΟΝ εδεσ, 64). 8ὅεεὲ Εχουγβυβ 11. ου Αηρεὶ- 
ΟἴοΟΡΥ, ὃ 1- ᾿ 

Ης νἢο ργεβοηϊεὰ “πὸ ργάγεῦ οὗ Τοῦϊτ 
οη δοσουηῖ οὗὨ ᾿ἰ5 Ὀ]Πάη658, ἀηά [Π6 ᾿ΓΑΥΟΓ οὗ 
Θασγὰ ΟἹ δοζοιηΐ οὗ ἴδε πυπλ} ]Δοη οὗὨἨ δοΓ 
Ῥαγοηίβ " (Η:60.), ννὰβ ποὺν βοηΐ ἕογίῃ ἴο [64] 
τι 6 ΡΗγϑῖςοδὶ νος οὗ ἴπε οπϑ, δηὰ [ἢς πιθηΐδὶ 
ἀἰπῖγεϑβ οἵ ἴῃς οἴβοσ. 80 4130, 8878 Βεάθ, ΟἿΓ 
Ιογὰ “νγὰ8 βδοηΐ ἴο ἢ64].᾿" 45 ΗδἊὀ ϑαἱά οὗ 
Ηϊπλ86] Ὁ, “ὙΠΕΥ (παῖ Ὀ6 ΠΟΪῈ πορὰ ποῖ ἃ 
Ρμγϑβιςαη, Ὀυϊ ΠΕῪ {πᾶὶ ἅτε 5ίοῖς " (Μαζί. 
ΙΧ. 12). Ηες οδπιθα ἴο ἢεα] ἴδε [ετν8 οὗ (ῃς 
ἀλυξτο58 οὗ ροσῆαυ, απὰ ἴῃς ΟεηΈ|65 ΠΟ [ἢ 6 
Ὀοηάδαρε οἵ Ιάἀοἰαίτγ. ΟΥ̓ Ηΐπὶ ςαἱά [ῃς ῥγο- 
Ῥἢοῖ, “  Ψοςδθϊτῦ ποιηθη 6}1.5 τηδρτὶ ΠΟΠ51}11 
ΔΏροΪτ5 " (οΡ. [86 Νυΐὶς. οἵ 188. ἰχ. 6). 

10 δίπά ““»ιοάφι.] ἩδὉ. δηὰ ΟΠ α]ά, 1655 
ἀοἤηιεῖγ, “το Κα ἀνγαγ." ΤῸ ““δηὰ ᾿ {86 
ἀδιμοῃβ νγὰβ ἴο σοϑίσαϊη [θη ἔτοπὶ Ὄχογοίβην 
{μὲν δΥ]]} ροννοῦ (Κ εν. χχ. 2); ἴο “"Ἰοοϑβο " {πεϑῖὰ 
(οΡ. σον. ἰχ. 14, 18) νγ»ὰ8 ἴο Γοϑίογε ἴμόπὶ ἴο 

Ῥονοῦ ἀηά ορρογίπηϊ 65. ὙΤῊΘ [δὴ γ5 οεἰαϊπηοὰ 
(μ|5 ρον (ορΡ. Μαῖῖ. χὶδ. 27; |Ὀϑθρῆιβ, 
.Απτᾳ. νι}. 2, 5; “ΒΕ]]. [πιὰ.᾽ νἱῖ. 6. 32) 25 ἰαῖθ 
8ἃ5 ἴῃ6 {{π|6 οὗ [ι5ϊη Μαγίγτ (’ Ὠ]18]. ς. ΤΡ. 
Ἑἢ. Ιχχχνυ.). 

“δὲ δείοηρεά 1ο Τοδίας ὁγ γὶφϑδὲ 97 ἱπδεγίἑαποε 
ΟΡ. Νυχη. χχχυϊ. 6-9. 886 σουϊὰ ΟὨΪΥ ΠΊΔΙΤΥῪ 
ἰηἴῖο [Π6 ἔδτν οὗ ἴῃς {εἶδα οὗ οι δ οσβ, δηά 
886 (Ββουρῆϊ (τ. 14) (δὶ πο τηλυτίασοαθ]ο 
Ὠυϑθδηά οχίϑῖθα ἔθου ΠΟΥ. 

ΟΠΑΡΤΕΚΒ ΙΝ. 

1. Ἐὸγ ἴδ πιουεῦ ἴο ψῃὶοἢ Δ]]υϑίοη ἰ5 
τηδάςρ, 5ε6 πιᾶγρ. τεξ, 
ΤΠς ἤγβὶ σεῦβα οἵ ἴ8ε Μυϊγαίο Βεῦὸ ἰ5, 

“ Νονν, θεοδυϑε ΤΟΙ (Ππουρ ἢ [Ππδῖ ἢΪ5 ὈΓΑΥΕΥ 
νγ25 Ὠοαγά (566 {Π]. 6) {πᾶί ἴδ βῃουϊὰ ἀΐο, ἢς 
οδ]]οαὰ 5 δοηὴ Τοῦὶδ5 ἴο ἢΐπὶ" ἄζο. : Ἰοανίηξ 
4}} πχεπίίοη οὗ ἴθ τπόοπουΥ δηὰ Οδδδοὶ ἴο {86 
επά οὗ "5 δανίοε. 
Τοῦτ᾽ ψογὰβ ἅσγὸ ρῥγοβοηϊοά 45 {πὸ τνοσὰβ5 

οὔδ ἀγίηρ πιδη, δηὰ {πεὶσ ϑοσουβηθθβα τνου]Ἱά 
θὲ ΡΓΟΡοΓομδίοὶυ ἱπογοαϑδοά: ξα ἐπ εογάε 
ἔμο σμασὲ »ιοηΐμε σομείγμς (Ν υἷς.). ΤΒα 
δάνίος οοηίδιποα ἴῃ (ῃοπὶ 6415 8} τῃς 
ἀυξίς5 οἵ Τοδίᾶ8 845 ἃ 80η (υν. 3, 4), δηά 85 
8 ᾿ϑγδϑὶ ἴα ὑνογὮ οὗ ἴπ6 ἤᾶπηθ ἴῃ σεβρεοοῖ ἰο 
ἢ]5 ἀυτγ ἰονναγάβ Οοά (νυ. ς, ό, 1τ9), ἴο- 
ΑΓ 5. ἢ]5 Ὠδίϊοη, 5ρθςῖ δ! τ Π σοΐθγθηςθ ἰο 
τηδιτίαρε (συ. 12, 13), ἀπά τοναγὰβ τη 
ἘΘΏΘΓΔΙΥ (υν. 7-ἰ1ι,14-18).Ψ 

8. δι »0] Ὅῆε Ηεῦγεν δά 8, “στ 
ΠοηΟΓ ἢ ΠΕΙῸ δηά δῇήογ “ ὈυΣῪ ΠΟΥ ἴῃ υ. 4; 
ΡΑΓΕΥ 45 ἃ ργοῖοϑί δραϊηβί ἴπ 6 ἀἰβῃοπουγ ἔγοτη 
ὙνΠοἢ ΤΟΙ πα ἢΙμπλ56} τεδουθὰ [μ6 Ὀοά 168 
οἵ ἴῃοϑ86 οὗ Πἰ8 οσσῃ ἠδίίοῃ (1. 1:7, 11. 2, 7), δυΐ 
ΟΠ οΗ͂Υ 45 ἃ ἀδνουῖ δεῖ ςοπίοστῃδοϊα ἴο ἴῃ6 
Ργδςῖςς οὗ ἢϊ5 ρθορίθβ. ΤῈ ἀὐυγ οὗ κίνίηρ 
ἴο ἴδε ὈοΟΑῪ οἵ ἴπΠε6 ἀοαὰ Ποηουγδθϊα Ὀυτγίαὶ 
νου ]ὰ [41]1] ἴο ΤΌ 45 845 ἡθαγεβὶ οὗ Κίη, νυν} 6 
[86 Ξαογεά ργεςθάθηϊβ οὗ [Π6 Ὀυγία] οὗ ϑαγδῃ 



'Ψ. 5--3.} 

ΒΔ ΙΔΠΥ ἀδηρεῖβ ἔογ τῆς, τὐλέπ 
ἐδομ «υαεὶ ἰῃ δ ΜοπΊΌ ; δηὰ ννἤεη 
8806 ἰ8 ἀελά, ὈΟΓΥ ΠΕ ὈΥ πιὲ 'π οπε 
δῖλνε. 

5. ΜΥ εοη, δὲ πιϊηάξι] οὗ τῆς 1 οτά 
ουγ (οά 8]1 (ῃγ ἀΔγ8, Δηἀ ἰεῖ ποῖ τὴγ 
1} θὲ 8εῖ ἴο 811, οὔ ἴο [γΓδηβρΓα88 ἢῚ5 
ΠΟΙ ΙΔ ΠαἀπηοπΒ : 6ὁ Ὁργρ ΠΕ 41] τὰν 
[8 Ἰοπρ, δηά ἔσο! ονν ποῖ (86 ψψᾶγβ οὗ 
ἘΠΓΙΡ ΠΘΟΙΒΠ 688. 

ΤΟΒΙΤ. ΙΝ. 

6 ον ἱ τῆου ἀκα] ἐγυΐγ, ΤΥ ἀοΐπρ8 
82] Ργοβρθγοιϑὶγ ϑβιισσεαά τὸ τἢ66, 
Δηά ἴο Δ]] {πεπὶ τῃαΐ ᾿νε ι51]}γ. 
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: ὦ Ὅευξ, 
γ 46ἴνε αἱπιβ οὔ τῇγ ϑβιυῤβίδηςε ; 15. 7, 8. 

Δηἀ ψῃεη ἴμοὺ ρίνεβὲ 4|π|8, ἰεῖ ποῖ ἘΣ 
{πη6 ἐγε δὲ εηνίοιιβ, πεῖτπεγ ἴυγη 1, 4 5. 

14. 13. 
[ΠΥ ἴδεθ ἔτοπι ΔΠΥ ροοζῦ, ἀπά τς ἔδεξ νει. τό. 
οἵ (ὐοά 5841} ποὲ Ὀ6 τυγηεἀά ἀννΑΥ 
ἔτοπι [ἢ δα. 

8 1Γ τῆου Παβὲ δϑυπάδηςε, “ ρῖνε 
4 

ν ἢ ΑὈταδδην, οὗ ἈΘΌοΚΑΙ ἢ 586ς, οὗἁ 
1,6. ψ [|ΔοοὸὉῦ (Οεη. χῖχ. 31), νου ]ά 
ςοπηηδηὰ ἴο Πἰπὶ ἢι5 ἔδί μου 5 νυϊβῃ [πὶ ΔΏΠΔ 
((. 9) δὰ πα δῃουϊὰ ὃ Ὀυγίεά “ἴῃ οπα 
ξτανθ." “υ05 σομ]πηχὶῖ πηυπὶ σοη]υφίαπι, 
οοηϊυηγαῖ εἴ υησπὶ ϑερυϊοσζυπι, 4υ14 ὑπᾶ 
ΟΑΤΟ ϑ8υηΐ, εἴ αυος ει5 οσοπϊυηχὶς Ποπο 
Ὠοη ϑβεραγεῖ ἢ (" (ογρυβ ἴυγ. σδηοη. αυοϊεά 
ἴῃ δυο). 
ΤΟ Ψψυΐϊρ. τεδάς ἴπ6 ορθοηϊὴρ νοσγάβ οὗ 

(118 νεῖῖβο, μη πεοῥεγὶ: Πές απέρηαηε ῬΊΦΩΡΙ, 
ΟΡ νιεωρε σεβεῖ! (περ. Εος]. χὶϊ, 7; 2 Μᾶδςς. 
Υἱ!. 29), νογάβ [}} οἵ Ὀε]Ἰοῖ ἰῃ 4 [ἴθ Ὀεγοπά 
πε στάνο. 

ἀεερῖδε ποὲ 187 πιοῖδεῦ 4942) ΜΝ Βαΐευογ 
αἰ βδγεὁ65 ΤΑΥ͂ ἴᾶνε οχίϑίεὰ Ὀεΐνγεεη Τοῦϊξ 
δηά ΑΩΔ (866 [1]. 14, ποίθ), 411 νγὰβ8 ογρίνθη 
δηά ἐογχοίζοη ἴῃ ἴῃ (που οὗὨἉ ἀφαῖῃ. ΤῊ 
ἄυϊο5 ἤότα δη]οϊποα οὐ Τοδίδ8 τὸ [ἢο56 
ἰουηάροά οὔ ἃ (γι υπάογβίδηπαϊην οὗ ἴ[π6 ΕἸΔῚ 
Οοιηπμδηάπιοηΐ οὗἩ [ἢ6 Τϑεσαϊοσυθ. 866 4150 
ταῦτα. τεῦ. Τῇο πνογαάϊηρ οἵ [Π6 ἰπ)υποιίοη 18 
510} Ὺ ναγῖεὰ ἴῃ τπῈὸ Ηεῦγενν δπὰ Ομδ θα 
ἴοχίβ: “ΗΟΏΟΙΣ [ΠΥὦὮΥ πποῖποῦ δηὰ ἴογβακο 
ΜΕΥ ποῖ 411} ἴῃς ἀδγβ οὗ Ποὺ [1{{ῸῪΠ (ἀπά ἀο ἴον 
ΠΕΡ 81} {παῖ 18 τί ἰῃ ΒΟΥ ἐγεβ, ΟΠ 4]4.), δηὰ 
ΟΡΡοΟβα ποῖ ΠΟΥ ἀεδῖγε ((ἢ6 ψογὰ οὗ ἢῸσ 
πιουϊῃ, ΟΠμα]ἀ.). Απᾶὰ πιᾶκὸ ἢοῖ ἢοῦ [ἰδ 
δΠογ (ορΡ. Αὐτὴ ἱ, 20; δηὰ 866 ἴδε [418 
ΠΟΓΘ); ῸΓ Τοπλοιηθοσ ἢ ὅζο. 

4. “δε “αὖ »:ΩΉ ἄκη εγ] ἐ.6. κ' 5840} " ἰὴ (ῃς 
56Ώ56 Οὗ “Θχροτοηςο ἢ (γυΐρ. ρα..6 «{1). ΤΟ 
ἀδηξοῖβ (κίνδυνοι) βρεοϊδοά ὈγΥ (86 ΟΚ. (οχὶ 
ὍΘΙ Ὠοΐ ΟΠΪΥ ἴῃ6 ραΐη8 οὗ ἰγᾶν81:] (ὠδῖνες ; 
ΟΡ. υΐξ. φᾶς εἰ φμαμία ῥεγίεμία βασα «οἱ 
2 γΟΡΙΟΡ 16 ἐπ ὔεγο “μ0}), Ὀυΐϊ 4150 ἴποβϑε ἄϊ6 
ἴο [186 {ἰπὶὸ «πὰ οςοηάϊϊίοη οὗ δῇδιγβ ἰτὴ- 
τηραϊαίο! Υ Ὀοίοτε Τοῦι85 τνγὰ8 Ὀοση (1. 9, 10, 
ῃοῖθ). 

δ. ΟΡ. Τοῦ οσχῃ τῦϊε οὗ 16 (ι. 3, 12: 1. 
14); νι θδῖ δά Ὀδθη ἢ18 ουνῃ πδοϊζ, 6 δηϊοϊῃ5β 
Ὡροη 15 ϑ80η., ΤῊς Ηοῦγχεν ἰοχί ορϑπβ ννἱτἢ 
(6 ψογάβ οὗ Ενςοϊεβ. χὶϊ. 1: “' ἈδιλθθοΣ ΤΥ 
Οτγεδῖοσ " ἄζο. 

ἐεὲ μοὶ ἐδγ «υἱ] δὲ “οὐ ἰο “5)] ΑΔ 5Πἰκίηξς 
ΡὮΓαϑα, Ργεβεγνυθά ἴῃ (ἢς (ΠΑ]4. ΤΟοίδ8 
15 ναγη ἃ δραϊηβί βίη (6 ὈεγαῖοὶΥ δηὰ οἵ 8εῖ 
Ρυγροβο ψ]]]οἀ (θέλειν, οΡ. τ Τίπι. ν. τα; Ναυὶν. 
εογμεπέδας ὨΘΥΘῚ, ποῖ ἀρδίηϑὲ ἃ πεσε ψ 15 

Π638 (βούλεσθαι) οτ᾽ ἱποϊ᾿παϊίοη ἴο 5βἰη. Ἐ οϑβϑὶϑι- 
δΏςσΘ ἴο [Π6 ἔοσττῃου, (86 Δ 0} } ἴο βίορ τὴς 
βίη τπουρῆϊ ἔτῸπὶ ραϑϑιηρ ἰμῖο ἰπέμ] δεῖ, 15 
Αἰνγαγ5 ἴῃ ΠΊΔη 5 ρον ([ἈΠ|658 1. 13--[5}; Γδ- 
βἰβίδηςε ἴο ἴδε ἰδί(εΓ σδῃ ΟὨΪΥ δε δοηυϊγεά 85 
δῖ, Ῥδὺϊ δοαυϊγεὰ βίγεηρίῃ 1η ἷ5 ᾿ε Κη655 
(2 Οον. χὶϊ. 7-10). 

Α ἣἹ]] δἴορ 5μβοιϊὰ ὃς ρἰδςθά δῇεσ “ σοσῃ- 
τηδηστηρηῖβ," ““ Ποίηρ," ογ ἴῃς κηὰ οὗἉ δοι!οἢ8 
ἰουπάδαὰ ὕροη [ἰδ ῥγιποῖρ!ο ἱπουϊοδίοα ἴῃ (6 
Ὀγουϊοιβ ψψογαβ, 15 ἀδβοσ θὰ τὸ ἴπ6 δηὰ οὗ 
αὐ. ττ.; “ ἀο τἱρῃϊοουδβηθβ8. .. ἀοίγι. .. 
ἄο 4]π|8.᾿ 

ἐδὲ «υα7Ύν ο7 κηγὶρδίεοι πε.) ΤὌΒα Ηδρῦ. 
δηά Ομιδὶά. ρῥγεῖοσ ἴῃε ϑθῆβϑθ “" υηγιρῃϊδουβ 
τλθη.ἢ 

θΘ. ἐγέδοωι ἐεαί ἐγ} 1,11. 41 ἴδοι ργαςίίβα 
(Βα ἔγυῖ (εν σεγίἑαίε, [ἴα] ; (Πρ. 1. 3, ποῖς), 
ῬΓΟΒΡΕΓΟῸΒ ᾿ΟΌΓΠΟΥΒ (5ε6 τ ἔβαγ. υἱῖ. 6, 50; 
2.6. ῬΓΟΒΡΟΓΤΟΙΙΒ σου Γ5658) 3}4}} [τὰ δ6 ἴο [66 
δηᾶ ἴο 8}} ἴβοπὶ [παῖ ὑσγαςί56 τ θοῦ 8Π655.Ἶ 
ΤΕς ΟΠδ)ά. γοδάβ8, “"1Ὲ ἴθου ἀθΑ] {τυ ]γ, τὸ ψἱι}} 
δὲ ψὉ}} ντὰ ἴΠες ἴῃ 41} παῖ ἴμου ροβϑεβϑοϑῖ; 
δηΐ 411} ψῃο ἀο ὈρτΡ ΠΟΥ, ΠΑΡΡΥ τὸ ἴΠ6γ. 

7. Οἷνε αἷνις 9 ἐδγ “μδηέαηποο) ΟΡ. τιᾶυγ. 
τεῦ, δηὰ Εςο]υ5. χχχίν. 2. ΤΟ “ἐ βυϊδίδηςο ἢ 
ῖ8 ἀοῆηεά ΟΥ̓ ἴ6 Ηδθδ. ἴοχὲ ἴο δ6 “4}1} νυ μῖςο ἢ 
[86 1ογὰ ρἰνεῖ {π6|6,᾽ ἴῃ {γιιθ σοοορηϊίίοη οὗ 
(6 ρΡγοίϊουηῃά τυ οπάογσοαά ὈγῚ δι. Ρδὺυ] 
(1 (ον. ἵν. 7). 

ΤΠἼΟ νουβο αἰ ν ϑίοη δἀορίο ὈΥ βοιῖο ψ Ὡς 
ςοηποςοῖβ 656 τνοσγβ ἢ ἴΠο56 οὗ [ἢ ς ῥγὸ- 
Υἱουβ ὑϑσβθ, ερ. κ Απά ἴο 81 ἴπθπὶ παῖ ᾿ἰνο 
7 5Ε}γ ρῖνο δ]π|8 οὗ [ΠΥ δυδβίδηςς,᾽ 18 δ ΙΓΟΙΥ͂ 
πηϑιρροτγίθα δηὰ ᾿πηθοοββασυ. ΤΌ τοϑισιςξίοη 
βουρπῃξ ἴο θ6 οηΐογοεά 158 530 ΠΟ ΘΏΤΥ δ ρΠᾶ- 
57 ἴῃ Ὁ. 17. 

ἰεῖ ποΐ ἐδίσιο εγὲ δὲ ἐπυϊοι )] ὍὙ86 στυάρίηρ, 
“οΥἹ]] ογε ἰ8 τηϑδπῖ (ορ. Μαῖίΐ, χχ. 15; 
Ἐκοΐι5. χὶν. 9, 19)». 16 τῆᾶη ΨΜἘῈῺΟ ρἶνοϑ 
ετυάσίης!γ 8 πὸ ἴπι|ς ἕο] νοῦ οὗ Ηϊπὰ πο 
ῖνεβ ὈΠρτιἀρΊΠρΙΥ. ΤὍῊ8 πηαχίπι, τερεαϊοά 
ἴῃ υ-. 16,15 Αῦϑοηξ 1ῃ σοπια εγϑίοηβ Ὀοΐμ ΠΟΥ 
δηά ἴδετε, θυϊ ΕΠ ΖΒΟΒΘ ἄγριιθ5 στρ ΕΥ (παῖ 
[πε ϑοπίθηςο 18 γεαυϊγοά τῇ ὈοΙἢ ρΔς65 ὈΥ (ἢ 6 
ρΑΓ4116}15π|. 

ποὶέρεῦ ἐωγπ 18. ες 3,ονι ὧπῦ ῥοογ] Τῆς 

1υϊ 

χὰ 13. 

Θ ΣΙ. 

35. 1ο. 

Ηδτῦ. “ ΗἸάς ποῖ [Πῖπὸ εγθβ ἔγοπι {ῃ6 ροοσ οὗ. 
[5γ6]," δάνδποββ ἃ γόβισισίίοη ἠοΐ βιιρροσγίοά 



Φ2ΟΟ 

Αἰπι8 δοσογάϊηρ]γ: 1 τῆου ἢάνε δυΐ 
ἃ {π||6.. δὲ ποῖ δίγαϊά ἴο ρίνε δεςογά- 
ἱπρ ἴο τῆλε [{{π||Ὸ : 

9 Ἐογ τπου 7]Αγεβὲ υρ ἃ ροοά {γεᾶ- 
ΒΓ6 ἔογΓ Τῆγβο] ἀραίπϑε τἢς ἀδγ οὗ 
ΠΕςΘβ51{Υ. 

[ο 4“ Ἡἰξξαιρὲ (δὲ δἰπὴβ ἀο ἀεϊἷνεγ 

ΌΥ ΔΗΥ͂ ΟἴοΥ εγϑίοη (ςρ. 1. 3, ποΐθ) ; Ὀυξ (Π6 
ψογα 5. νυν ῃ]οἢ ἕο] ]ονν, “50 5}}2}} τ 6 Γοτγὰ ποῖ 
ἢι4ε ΗΙ8 εγεθ ἔσο ἴθ ἴῃ ἴῃς ἄπης οὗ ΤΥ 
(του ]ς," δῦβϑοϊὶτσες ἴῃ6 βοηϊιηεηϊ ΤΌΤ ΔΩ͂ 
οὐἰϊμρε διρραπὶ σεπογίς, ἀμ συρρεβὶ ἃ σεΐογοηςς 
ἴο ΡΟΥΟΣΙΥ ΟΥ ψαηΐ οὗ Ὀυτίαὶ σομλίηρ Ὁροη 
Τοῦιᾶ8 45 {πεῖὺ δὰ σοσθθ Ὡροὴ οἵδε οὗ 
δεῖ οὐσῃ παίίοη (ἰ. τό, σ7). ΟΡ. 5. χχχνυὶ, 
25, 266.Ἡ. ΤῈ Ομαϊά. ἰεχὶ δϑοᾶροβ ΌΥ̓͂ ραΓΔ- 
Ῥῆγαϑο [ἢ δηιμγοροιηοσρηϊδαι οὗ (ἢδ Ἔχργοβ-» 
βίοῃ “ Οοὐΐβ ἕδος," δηὰ σχοπάθγβ (86 ἰδϑί 
δοηΐοηςε οὗ (Πδ6 νοῦβο, “" Οοὐ ν}}} ποῖ διάς 
Η 5 πιδ] 5 Υ (ςΡ. 111. 16) ἔτοπιχ ἴΠε6.ἢ 

8 ἄς. Τῆς Ηεῦ. δηὰ Οδαϊά. ἰεχὶβ ἃγὰ 
δ} ΠΟ ΠΕ οδαγδοίογίϑιϊς ἃ5 76} 45 ἰηάθ- 
Ῥεπάσηϊ οὗ ἴδ6 ὈΚ. ἰοχὶ ἴο ὕθαῦ βερασγδίθ σε - 
Ργοάυςίοη. Ηδοῦ.: “ Απὰ [ἢ που α΄ ποῖ δῦ] 
ἴο πηᾶκο σὶς 65, ο6436 ποΐ ἴο ψὶνε αἰπ8 οἵ [Παῖ 
ΨΜὨΐοΝ 18 ἔοιιπά ἴῃ [Π1ὴ6 Παπά, 80 5ῃ81 (ποι 
αὐὲ εὐ ἴον {Υ56} τσ ῃ65 δηὰ {Γϑδϑι το Οὔ 5 Ϊν 
Δηα ρο]ὰ ὈΥ̓͂ αἰγηϑρίν!ηρ, ἔοσ [6 [Γδδβιγοβ οὔ [Π6 
τυϊοκοὰ 5141} ἢοΐ ὑγοῖῇϊζ, δηά δ᾽ πὶ ἀοῖ ἀο γον 
ἔγοῖὴ ἀδδαῖῃ ; δῃηά δνθγὺ οὔθ ψῆο οσςσυρίε 
ἨϊΠΊ56 1 ἴῃ δἰπλβ 830}} ὈθμοἹά (Π6 ἕδος οὗ σοά, 
48 ἰξ ἰ5 νει τεη, “1 ν1}}} ὈοΠμοΙὰ ΤῊΥ ἕδος ὮὈΥ 
Δἰπιβρίνίην ᾽ (8. χυῖ!. τς: 8η ἰηϊοσγργοίδιοη 
οὗ τῆς νογά τῇ {πὸ οτρίπΔ] --- "Π, ὁ τρηϊδουϑ- 
Ὠ685΄---Ὑ ὮΙ ἢ, {Κα ἃ δἰ πλαν ἰηςογργοϊδίοη οὗ 
δικαιοσύνη, τιᾶτκϑ ἃ ἰλῖς ἀαἴ6), ἀπά ἴῃ δοάνθη 
ΠΟΥ ΡΑΥ͂ Θρεςῖδὶ σεραγὰ ἴο Ἀπ." ΟΠ δὶά.: 
“ΜῈΥ 80ῃ, 88 ἔλγ 85 1 18 ἰη [ἢ6 ροννεῦ οὗ [Πίη6 
Παηά ἴο εἶνο δἰγηβ, ρῖνβ, εύθη 1Σ τίσ θ8 ἅσὲ 2 γ 
ἔγοτῃ ἴθ. Οἷνεὲ δἰ πιβ, δηὰ (οι 5ῃ211 δοη υΓ6 
ἃ ϑοοά ἰγδᾶβυσε ἴοῦ τῇς ἀδγ οὗἩ ντγαίῃ, ἴογ ἰΐ 
ἀοῖλ ἀοϊνεῦ ἔτουι ἀδαῖῃ, δηά βυβεγεί ποῖ 
ἴηι [δὲ σινοῖ 1 ἐο ἀοϑοθηά ἰηῖο ἀδγίκησββ. 
[ΑἸπιϑρί νην] 5 σοοά, δηὰ ψῆοϑο ἜἽχεγοίϑεί ἰἴ 
8.14}} 8 058:5ϊ ὈΥ 1. [5 1ἴ ποῖ ταί οὖν ἔϑίΠοῦ5 
ὝΕΓΟ ῥΓαϊϑο ΟἿΪΥῪ [ῸΣ δἰ πηϑρινίηρ ἡ ΟΥ̓ ΑΡσα- 
δᾶπιὶ οὐγ δίπουν ϑοσγίρίιγε ἀδοϊαγοβ, ΕῸΡ 1 
πον δἰπ [Πα 6 τ}} σοτητηδηᾷ 18 σΒΠ] άγθη 
«ων. ἴο ἀο [ι5ῖίος (οΣ, ἴο ρῖνε δἰπι5) δηὰ 
Ἰυαάρτηοης ̓᾿ (δῇ, χυ!. 19); οὗ ϑδδς ἴΐ 15 
νυτΣτίθη, “ ΤΏδη ἴδαδς βοννεὰ ἴῃ [παῖ ᾿ἰαπά᾽ 
(Όεη. χχυΐῖ. 12); οὗ Ϊαςοῦ ἢ 8 νυκίεη, 
«Απηά οὗ 1} [παι ΤὮοι 584} σίὶνες πιὸ 1 ν"}}} 
ΒΌΓΕΙΥ εῖνε ἴδε επί ὑπο Ὑ πες" (Οεη. 
ΧΧΥΙΙΙ, 22). 

ϑοπῖθ Ρυποίυδῖς δηὰ ροἷνα [Π6 56η86 885 
ζο]οννβ: Ομογμοάο ῥοίμεγια, Ω δι1ο ΗΒ ΟΓΊΓΟΥΣ 
(υὶς.); οὐ Ομοριοάο ῥαῤμεγὶ;, “«ἷς 7ᾷς εἶδε- 
σποσγπαρι ([1412).. “ἸΣ του μᾶϑοῖ τυςὰ, .. 
ἴξ τῦοιι μαϑὲ {π||6᾽ ἄς, ὙΤΈδ τεηάεσγίηρ ἴῃ 

ΤΟΒΙΤ. ΙΝ. [ν. 9-ὲΙ 2. 

ἔτοπι ἀεδῖῃ, δηὰ βυογεῖ ἢ ποῖ ἴο ςοπιε 
ἰηῖο ἀλγκηδβ8. 

Ι1 Εογ 1π|8 18 ἃ ροοά ΡΠ ἀπο 81} 
(Πδῖ ρῖνα ἴξ ἱπ ἴῃς 8:ρῃϊ οὗ τῆς τηοϑβῖ 
Ηιρἢ. 

12 
80η, ἀπά ςΠΙεὴγ τὰκε ἃ νἱέε οἵ τς “ἢ 

δο ΟΠΕΓΙΟΣΥ δοηΐεηςος οὗ [6 Οοιηπηηΐοη 
δοσνίοθ 18 ὨΘΆΓΟΓ ἴο ἴδε διϊΐς. ἴπΔη ἴο (ῃς 
ΕΟ Ν. (δΔῃὰ [{414) Βοσθ. ὙὍμὸ τοδοπίηρ, μους 
ΘΥΟΣ, Τοπηδίῃ8 [6 βάθ. Τῆς βρίγι της ἢ 
ῬΓΟΙΏΡΙβ ΔΗ δηα ΘνΝΟΥΥ οἴεγίην ΟΥἩὨ Αἰ ΠΊΒρΊ νη 
εἶνεβ [πε ν]6 ΟΥ̓ τ δῖκο5 [Πποπὶ ᾿ψου 655 
(ςΡ. [υκὲ χχὶ. 3, 4:1 Οογ. χνὶ. 2; 2 Οοσ. 
Ὑ. 14). 

Θ. ἐγεαϑωγε)] Θέμα, ποῖ ἃ πιεῖα 2, ηηἼΝ7)1 
(νυΐϊς., [1414) οΥ τεχαγὰ, Ὀυϊ (8ε6 ἴπ6 Ηθδ. 
δῃὰ (μδὶά,, νυῆϊοῖ υ868 ἃ σοττυρί ἴοττῃ οὗ 
ὑποθήκη) ἃ βαγίηρδβ, ἃ ἀδροβῖίὶ. ““ Βοηοῆςία ἴῃ 
ῬΔΌΡΟΓΟΒ (οἸϊδία 4148] δρυὰ ευπὶ ἀθρο- 
ηυηίυτ.᾽ἢ 

4) φῇ πεεε:..}.}] Νοῖ ΟἿΪΥ δι οἢ 845 ΣΩΔΥ 
ΠΟΠΣ ΠΡΟ τηθῇ ἰη (ἢ}5 16 (Ζορῆ. ἰ. 1.5), Ὀυΐϊ 
4150 [δαῖ ἀδΥ ννῆθπη δοοοιηΐ πλυϑὲ Ὀ6 Γοηάογοὰ 
οἵὗ ““ (ον βῃϊρ δεῖ (υὺκὸ χυὶ. 1. ΟΡ. 
τηδτρ. τεῖ., δῃά (86 ἰδησυδρε οὗ υὑ. 1ο. 

10. Τῆς “ ἀφαῖῃ 8, 45 ἴῃ χὶΐϊ. 9 (ηοΐθ), 
(δῖ ἔτοπι νης ἢ15 Κιίηποϑ8 ἰη δἰ πηϑρί νην 
ὅἄτο. δὰ Ὀδεη [πε πηϑδης οὗ (οἰ νους Ὠϊπὴ 
((. 2ο, ποϊς) δηά οἴποῦβ {πὸ δῖ πὶ. 
ΤὨς “ ἀδγκηθ55᾽ 18 ἴῃς ἀδγκηθθα ποῖ οὗ 

παίυγο δυΐ οὗ ἀφαῖῃ, ἤθη “16 ἰγοάβυσος οὗ 
16 νιοκοα 58}4}} ηοΐ ργοδῖ " (Η6Ὁ.). Τα 
γυϊρ. 15 βίγσοηρον δὴ ἴῃ. Οτεοῖς : Ομομίαηε 
εἰδορμοσγμα αὖ ογημὶ ῥεοοαΐο οἱ ἃ φιογίε πδεγαΐ, 
εἰ "05  μρηῤε (ρῥαξέωγ, [1α14) απίριαρε ἰγέ 
ἐπ ἱενεόγας. ΑἸγαβρίνπρ, θοίηρ ἃ δαΐυγε οὗ 
εἰ δοιιβηθβ8, 15 δοςορίδοϊὶς ἰο Ηἰπὶ ΨΥ ΠΟ, 
βοοίηρ ψνδαῖ 18 ἀοηθ 1 βεογοῖ, νν}}]} γενναγὰ 
ΟΡΘΠΪ (Μαῖξ, νἱ. 4. Α85 Οπγίϑέ ἰδυρῃῖ 
(Μαῖῖ. χχυ. 46) τιδὲ [π6 πορίεςς οὗ (ἢ 5 
δηά οἴδιοσ νγογκβ οὗ ΠΊΘΓΟΥ͂ νγὰ8 ἴο Ὀ6 Ρυηίϑμοὰ 
σὴ “ οἴογηδὶ ρυιηἰβηγηθηΐ,᾽" 50 αἰοοὸ Η ἰδιιρῆῖ 
τηδῖ [86 ΔΒ πος οὗ ἴδοπὶ νουϊὰ ὈΠης ἴο 
ΤΏΘη “ οἴθγῃδὶ 6,7 866 χίΙί!. 9, ηοίδ. 

11. σ3] ΟΚ. δῶρον ; ““οοτῦδηῃ ἢ (Μαῖϊ. 
ΧΥ. 5), [6 5Δογεάηῃθββ οὗ δὴ οβετγίπρ ἴο Οοά 
δεΐηρ δἰίδομεὰ ἴο ἴἴ: γεῖ ἴο Ὀε οβετεά ῃοῖΐ 88 
ἰη ἴῃς ἰδ οὗ χθη, δυξ “ἴῃ τῆς 5ἰσξ οὗ [6 
Μοβὶ Ηἰρὰ" (Μαῖες, νἱ. 1-2. ἼΤΒὸ Νυΐϊς. 
ΕΙάμεία νιασηα ἜΡῚΣ εογαηι σιρηριο ἐο σίφενμος 
“γπα, ογιρέδιες 7αεϊοπεϊδιις φαρε, ἰοβθ5 ϑίρῃϊ οὗ 
(018 ὨΘΟΘΒΒΙΥ ; 115 ψογὰ μάμεία 18 ῬΥΟΌΔΟΙΥ 
ἴο ὃ6 ἴδκοη ἴῃ (6 ᾿υΠά οι] ϑθηθε οὗ “ ἀδ6- 
Ροϑίῖ," ““βεου γ᾿" (8ε. Ὠ υσϊρου, ἀοηοογά- 
δῆς6, “. “.λ 

12. Οοὐδβ ρεορὶς ψψεῖε ἃ ῬεορῖὶἊς ““ΒΟΙΥ 
υηΐο {πε 1, ογά. ὙΠογείοσγε ποῖ ΟΠἹΥ͂ ννᾶβ8 
1Ππ| 1 σοπποχίοη ἔογθιἀάθη 25 “" νβογθάοχι 

Βεναγε οἵ 4]} ἃ γγβογεάοπι, ΠΊΥ τ Τῆες 



γ. 13-14.] 

βεεά οὗ ΤΥ ἐΔίμοΓβ, δηὰ τὰκ ποῖ ἃ 
ϑίγδηρε ψοιηδη ἴο ψυ]ΐδ, ΠΟ ἢ 8 ποῖ 
οὗ ΤΥ ἐλ μογ᾿β {06 : ̓ἴογ να ἅγὰ (ῃς 
ΤδΠάγεη οὗ {π6 ρῥγορβεῖβ, Νος, Ανγαδ- 
Βδτη, ἴβϑαδς, δαπὰ [|δςοῦ : γαιιθιαθοτ, 
ἸΥ 80, παῖ οὐὖΓ ἔΔίμειβ ἴοπὶ (ἢ 
θερὶπηΐηρ, Ἔνθ {πᾶξ ΓΠ6Ὺ Δ]] πηδεγι θά 
νγῖνε5 οὗ {δεῖγ οὔσῃ Κιπάγεά, δηὰ νγοῦα 
Ὀ]εββεά ἱπ {πεὶγ ΤΠ] άγεη, ἀπά τΒοὶγ 
ϑεεἀ 5}41] ἱπῃεγιῖ τς ἰαπά. 

(τ. Νιιῃ, χχν. 1--8 ; ἴε ἴογπὶ δοοὴ δϑοδπὶθ 
δαυϊνα]οηξ ἴο βρίγίτυδὶ Ἐη ἘΠ αΪη655 ἴο Οοά), 
δυῖ τοδί τοηϊδ] Δ]}]ἸᾶποῈ ἢ ΔΏΥ “ποῖ οὗ 
τς [Δ(Πογ᾽8 {τἴδ6 " θεσδτης ἴΠ6 τυ]ὸ (ορ. Τ᾽ οὐ" 5 
οὐνῃ ῥργᾶςῖὶςε, 1, 9). ΤῈ “βίγδηρε ψοπΊδῃ ἢ 
ἰ8 Πετα ἃ τνοπιδη “ ἔτοτῃ (ἢ6 οἰ άγοη οὗ [Π6 
Οεηῖ ες ((ΠΑ]4.), ““ ποῖ οἵ ἴδε 5εεὰ οὗ (Ὦγ 
ἔαῖΠουβ " (Η60.) (ςΡ. ἔζΖτα χ. 2: ΝΕΒ. ΧΙ. 27): 
ἴῃ τς Βοοκ οἵ Ῥγονεσὴβ (68ρες 1} 0.) ἴῃ6 6χ- 
μδρξβημὴ 8 Δρρ] ἰοὰ ἴο οὔθ ΨψῈΟ 15 ̓ τυτηογαὶ δπὰ 
οδάβ οἴδμιογβ ἴο ἱπηση γ Δ ΠῪ (ἐε. 5. Ῥτον. νυ. 20; 
νἱ. 24). Τῆς Νυΐϊχ. ρασαρῆγαθε οὗ [818 γεῦϑα 
ἰδ: ““επάς “δὲ... αὖ ογιπὲ )ογημέεσέίοπε; 
εἰ, ῥγαιε ὩΧΟΥΦΩΣ ἐΜμΩ͂.Ι, ἢ αανις 
εὔίηιοη “εἶγε (ςρ. τ ἼΒ685. ἰν. 6); 4.σ. ““δὺ 
οἵηηὶ Ἔποῖα οχίγα σοηϊυροηι αὐϑίπο ἢ (Οτο- 
(1.5). 

͵)Ὧῶν «ὖὧε αγε ἐδὲ εὐίἰάγεπ Κ᾽ ἐδε ῥγοῤῥεϊ:] 
ΤΉ5--ἰἢς τη! Δύοη οὗ ἴΠ6 Ἔχδιρ]οβ οὗ [ἘΠ 
ΡδΙΓΔΓΟἢΒ --- ἰ5 ρυΐϊ ἔογυνατὰ 845 ἃ ϑροϑςίδὶ 
Γοδϑοὴ ἴοσ υηςοηϊδπ)ληδίοα τηλττίαρο. ΝΌΔΒ, 
ΑὈτΑδδΙα, ἰ8δάς, δηὰ Ϊασοῦ ἀῦὸ οδ δὰ “ ὑγο- 
Ρμεῖ5," ποῖ ἴῃ [Π6 ὩΆΤΤΟΨΕΙ δηά ἰδῖοσ δεηϑε οὗ 
ες ψοσά, δυῖ ἰπ [6 Ὀχοδάθβὲ βεῆϑθα οὗ τῇθῃ 
ἰηϑρίγοά Ὁγ Οοά, ἱπ σοτητιηΐου στ Οοά, 
“πΠεηάς οὗ Οοἀ;," ἱἰηπίτυπχοηΐβ ἴῃ ᾿σοϑεπίην 
186 ὑγαάγεῖβ οὗ πηθη ἴο Οοα, δηὰ ὑγθδοῇοῦβ οὗ 
Τρ ϊοοιι8η655 (ςΡ. Οδη. χχ. 7; 2 Ρεῖ. 1, 5). 
ΤΒΟΥ ἃζὸ οδι]θά “οὖν ἔβί μου β ἔγοσῃ ἴῃς θορίῃ- 
ὨηΡ" (ἀπὸ τοῦ αἰῶνος; [ἴΔ]4, α »γίκεέϊῥὶο 
“4ο)., ἴοσ ἴΒΕΥ τεσ ΠΟΥ ΌΥ ννβοβα που 
Οοά διδὰ βροκθη “"ϑίπος ἴ86 ποσὰ θοζδη 
(0 εἰ 1. 21λ Ορ. Αςῖΐβ 11, 25, ποῖς δηά 
το; 

ἐδεὲν αἱ! »ιαγγίοα «υἱῦδ οΥ 1δεῖν οαυη ἀἰπάνγε) 
Α5 τεοραγάὰάβ. Νοδὴῃ [}}8 νεσβδαὲ ργέβοσνοβθ [Π6 
εοὐστοηΐ (γδαϊοῃ, πὸ γεοοσαά οὗἉ τεϊδι οηϑἢρ 
ῬΓΟΥΙΟῸΒ ἴο τλλυτίαρο θείην ῃοϊοα ἰῃ 85. 1Ἱ]ρ- 
ἴυγε. δαγδὴ ννᾶβ ΑὈγδῃδη)8 [.4]}-5]5ῖες (Ὁ ῆ. 
Χχ, 12); ἈΘΌΘΟΚΔΝ ννᾶ5 σγαπάςηά ἴο ΝΟΣ, 
ΑὈγαμδηλβ Ὀγοῖμοσ (Οθῃ, χχὶϊ. 20 ; χχυ. 20); 
1,68 δηῃὰ Ἐδοδοὶ, [δοοῦ᾽5 ψῖνεβ, σοσα [Πα 
ἀδυρῃϊοιβ οὗ [ῦαη, ἈΘΌο κα 5 Ὀγοΐδου, 

“δα! ἐπδεγὶ ἐδ ἰαμ Α Ὀοδι ἢ] εχ-ς 
Ργεβδίοη οὗ (δες ἢορε δηὰ Ἴοοηδάσπε Ὀοϊϊεῖ 
ἢχοά ἴῃ [πὸ τηϊηά8 οὗ ἴΠ6 οχὶθϑ. ὅεθ Οδεῆ. 
ΧΙ, 1.5.) ΧΥΪΪ, 8; δΔηά ερ. οῃι. ἱν. 12, ΟΔὶ. 111, 
16, «πὰ ΘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ Μαίῖ. ν. ς. 

18, (οπηεςοῖ 5 ψ ἢ [6 ῥγενίουβ γοσϑ6. 

ΤΌΒΙΤ'. ΙΝ. 

12 Νονν τβεγείογε, ἴὯΥ 8οῃ, ἴονςε 
τ Ὀγεΐῆγεη, δηά ἀδϑρίϑβα ἠοῖ ἴῃ (ὮΥ 
Βοασγί (ὔγ Ὀγείγθη, τὴ6 80ῃ8 ἂπά 
ἀδλυρ τεῖβ οἵ ΤΥ ρΡεορίθ, ᾿η πο τακίὶῃρ; 
ἃ “για οὗ {πεῖ : ἴοσ 'π ὑγ46 15 ἀ6- 
βίσυςσἴοῃ δηὰ τις τέουδ]θ, δηά ἴῃ 
ἰεννάπεβϑ ἰ8 ἀθοδγ δηὰ ργεαῖ δῖ : [ὉΥ 
Ἰενγάῃεβ8 18 τε πιοῖπεγ οὗ ἔδηθ. ς 

ΐ εν. 1ο. 
14. [,εἴ ποῖ τῃς ἐ ννᾶρεβ οἵ ΔΠΥ͂ πηδη, τῇ. 

Ὁ Βῖς ἢ ΒΔ ψγουρῆς ἔογ {πεας ΤΑΙΤῪ το ατοῦ 

Μαιτίδςε στ τὴ6 ““ βΙγΔηροῦ ἢ που 6η. 
ξεηογ “' ἀοβρί βίην " δηά “ ῥγὰθ ᾽" (ἰὴ ἴῃ. Οἰκ. 
ἴοχί [δ βδάτης ννογα) ἰοννασὰβ “τῆς 805 δηὰ 
ἀδιυςδῖογβ ἢ οὗ Οοα 8 ρεορίς. Το ραβῖ διδὰ 
Ῥγονεά (6 (τ ἢ οὗ [Π8: ορ. τ: Κίηρβ χί .Ἱυ 
ὅζς., χγὶ, 321. ϑωρενγόίαηι πωρισμᾶηε ἱπ ἐμὸ “οησ, 
αἰ ἐπε ἐμο υὉεγδο, ἀοριίμαγὶ βεγηηέας (15 1.6 
Ρᾶγαρῆγαϑαε οὗ (ς Μυϊργαῖο); ἐς ὑμα εμπίρῃ 
ἐπμρη Προ} ορεπὶς ῥεγά ἶο, τεϊεττίησ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο {πὸ 811] οἵ Ετνε (Οδη. 1, 5), δυξ δς- 
οογάϊης ἴο ἴῃς Ἀοιμδη Οδίμοϊϊς ᾿ς εγργείειβ, 
ἴο [δες 22] οὗ ἴῃς Απροῖὶ8 (Ουϊθοτϊοῦ. ΟΡ. 
Ἐροΐυ8. χΧ, 12, 11. “Ῥχιάς ἢ ἠοῖ ΟὨΪ ““τὸ- 
ταουοῖβ ἔοι Οοά " ((]ά.), Ὀυξ ςοπίδίῃ 
ἴῃ [1561 245 4 τοοῖ ἴδδὲ ψ Ὡς Ὀτγίηρβ ἐογ 
ἴτυϊς ἴῃ “ ἀοεϑαυςοη δηὰ το ἴσου ]θ. 
“ὝτουδΪΙο " (ἀκαταστασία, ἱπεοκείαπέα, [[418) 
15 γαῖ βογ (ἢ “' οοηξιπίοη " (45. 1}. 16; στ (ον. 
χῖν. 31; ΙΏΔΓΡ. τοηά. ἴῃ οι ῥἷδοοβ ζερημρξ 
ΟΥ̓ ὠριφμείπε..) ΟΥ̓Κ τυμλ}} 1 (1 ΟὐοΥ. νἱ. ς; 
ΧΙ, 10) ψπϊοὴ ἰ5 βιιδνογεῖνε οὐ 41} 
δηδ 5.20} ὺ (βίαν οϑρεοῖα! Ἵν ἴΠ6 τεῦ, ἴῃ 
2 Οογ.). 

ἐεαυάμε:.] ΟἿ. ἀχρειότης (οΡ. 1υΚς χΥῖ!. 
10); ποῖ ““ ἰλϑοϊν ουβη655 ΟΥ “]Ι͵ςεπίίου- 
Π655,» δυῖΐ (6 υδο]οβϑῆθϑθ, ὈΩΡΓγΟΒΙΔὈΪ η655 
(ςοΡ. ἴδε ναγίδηί τοδάϊηρ ἀχρηστύτης, ἃ Τῆοτα 
σοιηῆοη ΜΟΣὰ) ὙΠΟ 18 Βεῖε ρογίσαγοά 
8ἃ5 Ὀογη οὗ ὑχγίάθ, δηὰ ['ἢ [1185 ἴυγῃ ρἰνης 
ὈΣῸ ἴο “ἔδβηλίης" (ςΡ. Ῥτοτ. χὶϊ. 4. ΤῊΐ5 
86η86 ἰοδβ. οἡ ἴο {Π6 (Πῃουσῆΐ ἰῃ σ. 14. 
ΤῊΣ υϑ0υ2] 8εη56 οὗ ᾿ονγάμποϑβ, υἱΖ. “ ἀ1590- 
Ἰυΐϊοηε55 (δάορίεἀ ὉΥ Β1556}1} Βοσθ), “ ᾿π- 
ΤΌΣΑ ΠΥ," Ἰοδὰ5 ποῖ 1658 (ΠΪΥ̓ ἴο ἴδ βδσηθ 
ΤΟΒῸ] (ΟΡ. τον. 11. 18 ; υἱῖ. 27); δηά 1 τῃ6 
βἰβίο -τὶςς οὗ ἀσυηκοπηθθβ θ6 ἱαρ] θα, (15 
56η96 σοηποοῖβ ἴδ τννογὰ ὙΠ} (ἢς νναγηΐηρ ἴῃ 
(πὸ ἸαςοΣ οὗ ν. 15. Το [414 τοηάοσβ 
(86 ψοσχὰ ωχωμγζα, δῃὰ ἰηϊγοάμπ 68 ἃ πον δηά 
Ῥχοίουῃά τ : Σωκωσία, ἀἰγέρεζο σὲ πρίσιας 
»ΩΡΩ “9. 

14,16. Το Ηδοῦ. δηά (Ομα]ά. [εχίβ θοῖἢ 
ἴῃ (815 εἶδιιϑε 45 ἴο] ον: “ ΜΥ δοῇ, ρὶνε 

(ΐηθ6 δοιαὶ ἴο 411] ΤΥ ψνόοσκ, δὰ ψνῆδὲ 18 
Βαίθ! ἴο ἴδε ἀο ποῖ ἴπου ἴο οἴμετβ. [,εἰ 
ποῖ ἴῃς νναχεβ. ἄσ. Οὐ ἴδε ᾿ῃη)]υπς[οη ἴῃ 
Ὁ. 14. 866 ΤΏΔΓΡ. ΤΟΙΗ͂, ; τυτοης-ἀοἰης ἴο οἴδοΓ5 
ἶα [8 Τοπποοῖεά ψῖϊὰ 4 Ὀγεδοῦ οὗ ἴπ6 
πορδῖίγε ἔοστῃ οὗ ἴῃς ροϑβιεϊνε σοσωσηδησχηθηῖ, 
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νὴ τῆδο, θυ. ρίνα δίπὶ ἰξ οὐ οὗ 
Παηά : ἔογ ἰξ τῆου βεγνς σά, ἢε νἹ]}} 

, Ἐχοὰ. 4|'50 ΓΕΡΑΥ 1ἢε6 : ἢ θε οἰγουπηβρεςῖ, ΠΥ 
ἐδ μἦ, ας, 50η, 1Π 41} τῆϊη ρβ τῆου ἀοεβῖ, δῃηά δὲ 

ννΪ86 1π 411 [ᾺΥ σοπνεγβαίίοη. 
ΓΜα. 7. 1 ἦ)ο τΠδῖ ἴο πο πιδη ΨΈΪΟΝ ἔμου 
[ακοό, Παῖσϑξ : ἀπηΚ ποῖ τγῖπε ἴο πιᾶκε ἴπες 
᾿" ἀγυηκοη : πεῖῖμεγ ἰεῖ ἀγαηκαηηε88 ρῸ 

ἢ τῃδς ἰπ ΚᾺΥ Ἰουγπογ. 

16 ““6Οἴνε οὔ τὴγ Ὀγεδὰ το ἴῃς ῃυη- "' οἱ. σ. 
ΟΊ, ἀπά οὐ Τὴ ραγπιεπίβ ἴο τῃαπὶ Γυκέ τς 
πὲ ἃταὸ πακοὰ; δηά δοςογάϊηρ ἴο 5 
της δϑυπάδπος " ρῖνε αἰπιβ; πὰ ἔνε: 8. 
“Ἰεῖ ποῖ τηΐπε εγα δε επνίοιιβ, γΠΕΠ ὁ εν 7. 
δου ρίνεβι 41Π|8. 

17 Ροιιγουῖ τῆγ Ὀγεδά οἡ τε δυτὶαὶ 
οὗ τῆς 1υ8ῖ, Ὀυξ ρίνα ποιῃίηρ ἴο ἴῃς 
τὶς Κεά, 

“ἼοΥς (Υ πεῖ θοῦ 48 ἴἈγ561 (Μεαῖί. νἱΐ. 
12). ΤῊΙΒ πορϑίϊνο ἔογπι 15 σμγδοίογ δὶς οὗ 
7 δἢ τοδο ίηρ, δηὰ 5 τηυσἢ οἱάογ (δὴ ἴδ 6 
᾿μξηουδοι ἴῖτ ἰ5 τεοογάβά ἰῃ τῆς Βαῦδγοπίδῃ 
δηθὰ (ϑαδῦ. 30 ὁ) {μαῖ 4 μοαΐμοη ἀεβίγοὰ 

ϑιῃδπητηδὶ ἴο ἰοαοἢ Πίτη ἴῃς γΠΟ0]6 1ἃἀνν ἢ 1]6 
δε 5δἴοοά οη οης ἴοοῖ. Βείηρ τορυϊϑοά, πε 
ψεηΐ ἴο Η1116]. Ρικης [Πδ 5ᾶπὶὸ αἰιεβίϊοη 
ἴο ᾿ἰπὶι, Ὠ6 τοοοινοα [18 ΔΉΒΨΟΥ : “ὙΝΏδϊ ἴο 
ἘΠ γϑ6} 18 μβαϊοῦι!, ἴο [ὮΥ περ δου ἴπου δας 
ποῖ ἀο. ΤΙΝ 158 [ἢ τγΠο]6 1ἃἂνν, δηὰ [ἢ γοϑὲ 
8 Ποπη ΠίδτΥ." Αδϑυπιίηρ [πδὲ [86 Βοοκ οὗ 
Τοῦιξ 15 οάοσ (δὴ ΗἸ]1ο], 15 Τ᾽ ΟἹ 8 ἔοσμι οὗ 
10.}.19 βαγίης οἱάδγ ἔβδη Η1116}}8) ΥὙ65, 1 τῆς 
δῃοσίοσ ἔόσῃῃ Ὀ6 οΟἸάογ (8 Δη (86 ἸΟΏΚΟΥ : Ὧο, ἴ 
ἐξ Ὀς δὴ δρογονίδίίοη. [{ 15 ΘΆ37 ἴο 5ε6 δον 
ὈοΙἢ ἔογτβ βργδηρ οιι οὗὨἩὨ [ῃ6 τεδοδίηρ οὗ [ἢ 6 
Ὠεοδίοσυε; δηὰ Ὦγ. ΤΑγΐοῦ μ45 ἱῃροηίϊοι 5} 
ἰηάιοαϊοά (ἼΤΒς Τοεδοδίης οὗ ἴῃς Ὑνοεῖνο 
ἈΑΡροϑβί]65,᾽ Ρ. :οὺ) [δαῖ ἴΠ6 δῆβινοσ ἴο [86 4ᾳ65- 
ἴοι “ ννπαῖ ἂτὸ ἴῃς τπηρ8 ποῖ ἴο Ὀς ἀοηα 
ἴο οποῖβ πείθου }᾽ 15 ἴο 6 ἴουπά ἰη ἵννο 
Ἀαθθίηϊς 2) νγογά5, “" ν μδῖ-ο-[Πγ586}} 15-πῖ6- 
υ]." Ηἰ5 ονὴῇ ορίηϊοη 15 ἴπαῖ [6 ἔοστῃ οὗ 
Η1}16}᾽58 βαγίηρ 158 οἱάοεγ ἴΏδη Τοῦ 8. 

ΤῊΪβ. πογαῖϊνο ἔογι συγνινθά Ἰοης δῆσον [ἢ 6 
Ροϑίτνε ννᾶ8 Κηόνγῃ δηὰ οἰγοιϊδίθ, [{ οσουΐβ 
ἴῃ ἴῃ ᾿ηςογοϑίιν οσκΚ, ΤῈ Τοδοῆρίηρν οὗ [6 
Ύνεἶνε Αροϑβίίοβ᾽ (ρυῦ. 1883), ἰη (86 ἴο] ον. 
ἴῃς ἴοσηδ: “ Αηά 41}1] {πΐπρβ νυν βδίβοονεσ ἴδοι 
νουϊάοϑί 5ῃουϊ]ὰ ποῖ πάρρθη ἴο ἴπθθ, ποι Ὁ 
ἀο ἴδοι ἴο Δῃοῖμεν :᾽" δηὰ ἰ5 σι Υ τείοστοα 
ἴο 85 ονυϊάθηςο οὗ {ῃ6 δης 4 }}Ὁ οὗ παῖ ἀοςου» 
τηρηΐ, οὗ 115 ἰηἀορεπάξηςο ἰῃ 115 οτὶρίηδ] ἔοστῃ 
οὗ (δε νυϊτίε Οὐβρεῖβ, δηὰ οὗ [18 [νυν ϑἢ 
σδαγαοῖεῦ (ΤΑγϊοσ, Ρ. 11). ὙΠῸ ϑεηΐεηςς ψ]}}} 
δὲ ουπά τοσυτγγης ἴῃ ΟἿ Γϑτίδη τἰπὴθ5 ἰη (Π6 
ΟἸοπιθηϊηε Ηοιλ 65, ἴθ ἴὰῈ ΑΡροδίοϊ!ςδὶ 
Οοηβεϊυϊίοης δπὰ Εἰς] ο51:45:1ς4] σδῆοηβ (566 
Ἡγηδοῖ, “1,οῆγε ἀογ ΖνόϊΕ Αροβίοὶ,᾽ νοἱ. 1], 
ΗΝ. ΄, ΡΡ. 3,4 οὔ δος “ Τοχίο υ. {Ππξεγϑυςἢ- 
Ὀηροη 2. Οαβομίοπίς ἃἁ. ΑἸΓΟ τσ] ςἤ θη 1[.116- 
ΓΑϊυγ᾽; δπὰ ἴῃ ἃ σεπιοῖεγ Δητί αι ἴη (6 
τοδοδίηρν οὔτῃε “ (οηπἔυςϊδη Ὠ α]εςῖ5 ᾽ (ς. Β.0. 
40ο. 866 ΤΑΥΪΟΓ, Ρ. 1ο, Ὠοῖθ), ἴῃ ῬΏ ]ο, δηὰ 
ἴη Ιβοογδῖθβ (ΗΣἸροηξο]ά, ’ Ζειίβοδγ. ἢ νν. ΤῊ., 
1886, Ὁ. 150). 

14. αν «υἱὴ δε] ὙῊῸ ΟΠ δ] ά, δπά Ηοδ. 
“ Αὐδϊάς νὴ ἢ (866 41} πίρῃϊ᾽ ἃγῈ ὨθάγΟΓ ἰοὸ ἴῃς 
ογἱρίηδὶ ργεςορῖ (πιασῃ. σοῦ); δηὰ “ουξ οὗ 
μη ἰ8 οχρίδιηοαὰ ὈΥ ἴδς [4124 εαάφρε ἀἶξο. 

ΤῊΣ ῥυϊποΐρὶς δϑϑεγίεα ἰ8: 1.,εἰ [8086 ψῆο ἀγὸ 
Τηλϑίοιβ σοι ογ (Πα ΤΠΘΥ ἀΓῸ βεγνδηΐβ ἴο 
ἐδε Μαβῖεσ, Οοά: {ἰμογείοσε ταδὶ ἴον ἀθαὶ 
ἢ ΤΠΟΙΡ βογνδηΐβ 25 ἔπε ννουὰ Ὀς ἀφδὶῖ 
ΜΓ ΌΥ Οοά (οΡ. ΕρΗ. νἱ. 9). 

δε εἰγεωαρε Μοτε [1τ, σάϊεπάφ 1ἰδὲ 
(812), “ὩὭΚε μοεὰ ἴο {πγ561" (Β ευϊ. χιϊ, α2). 
Ἴσθι πεπαιδευμένος 15 βοιηοῖδίπς τότ [ἢ δΔη 
“Ὁ 6 υῦνῖβες .᾿Ὁ 1ἴ χοΐεγβ ἴο [δὲ ὀχρεσίδησς ψῃ] ἢ 
15. ἃ τταϊηϊηρ δηὰ οαἀπορίίοη ἀπά Ὀερείβ νυν 5- 
ὦοπι: ἰἴ 5 ϑογυϊσοδὺϊα ἴο ἃ πιδὴ ἰῃ 411 5 
“ὁ σρηνοσβαίοη ᾿ (ἀναστροφὴ) ΟΥ πιοάς οὗ 
Ὀεδανίουγ ἴῃ 16 (ΟΔ]. 1. 13): πεπαιδευμένος 
ΟΟΟΒ ἔπεα θη ἰπ Ἐοοἰοβιδϑιϊίου8 (866 
Ττοιατηυ, [,6χ, “. π.), δῃηά 15 ἴπεγο τοπάεγοὰ 
Ὁγ τῆς Ε᾿ Ν. “4 ηυτίυγεοὰ τηδη," “ἃ {τανε ]!οὰ 
τηΔη.ἢ 

156. ἀγίπε ποὶ Φ". Ορ. Εςςοϊυβ. χχχὶ. 27: 
“ὙΝΊΩς ἰ5 45 ροοὰ 858 6 ἴο ἃ τηδῃ 1 ἴξ Ὀ6 
ἄγυηκ πηοάεγαίοὶγ " ὅζο. [ἴ 18 δϑδίηβί ὄχοθβϑ8 
[μαῖ [86 νγᾶγηϊπρ ἰ5 ἀϊγοςοῖϊςα (ςρΡ. Ετοῖκ. χχχίχ. 
19; |οε] 1. ς ; Ηδχε. 1. 6). 

πείέδενρ ἰοὲ ἀγιεπέεοηηδι: 5ὸ «υἱὴδ )᾽ ἐδεε ἐπ 167 
ομγ"Ὁ)] Α ἀϊγοοϊίοη δρρί!σδοὶς ἴῃ τῃ6 ἢγϑβε 
ἰηϑίδηςο ἴο ἴπ6 ϑρϑοίδὶ Ἰουγηοῦ ΤΟὶς δὰ ἰη 
Υἱονν ἴῸΓ ἢ5 8οὴ (υ. 2ο, Υ. 2), δυῖ πανίηρ 4150 
ἃ ΤῊ ἢ ν]Δ6Γ 5θηθ56 17 (Π6 ἸουγΠΟΥ δε οχιοηάοά 
(Εν ίζϑοδε ; 866 [1414, θεῖονν) ἴο [π᾿ ἸΟυ ΓΙΟΥ͂ 
ΟΥ “Αγ οὔθ. Το τεροιτίοη οὗ ἃ οἰδιιθα 
ὙνΑΓΠΪηΡ ἀφαϊηϑὶ ἀγυιηκοηηθ88 15 ἀνοϊ θὰ ὉΥ͂ 
τῆς Ηεὃ. δηὰ [τἀ], ννδιςῖ τοδὰ, ἱπϑίοδά οὔ 
(8εβε ννογάβ, “" δηὰ ἴπεγε 541} ἢο δυΐ Βάρρθῃ 
ὑπο [Πδὲ: δἰ ποη τορη οί ἐεοε μἰΐα 
ποεφμίλία ἐπ ογρριὶ οἱδα ἐμά. 

16. ΤΕ  υἱρ. Ὀγίηρβ ουἵ Βοῖὸ δεδυτ 
[6 ϑορίΐ οὗ ἴγας [6] ον ϑΡ στ ἴῃς ἀ6- 
ΒΟΥ ΡΟΟΥ: απο ἐμαρε σε σπμ ἰοηξίδως 
εογριεΐς ἄς. Τῆς ΟΚ, πᾶν ὃ ἐὰν περισσεύση 
σοι, ποίει ἐλεημοσύνην ἰβ8 ὈεϊεΓ τΣεηάεγεα ὈΥ͂ 
(86 11Δ.8ἃ, Ἐχ ο»ιπίδωμς φωαοισιφμο ἐἶδὲ αὐιριάα- 
ὉδΡΙὩ!, ἔς εἰδοριοσγηαηι, ᾿ΏΔη ἰὴ Εν. 

ΤΒΘ ννογάβ ἐο]οννίης, “Ἰεῖ ποῖ (ἢϊης εὐ 
Ὀ6 ΘηνΙΟΙ 5" (566 ν. 7), ἃτὰὲ ἴῃ (86 54Π|6 
γεγβιοῦ, πορ οἱάφξαξλ οὐ πω; ἃ τοῦ" 
ἀογίηνς ψ ΠΟΙ ΤΊΔΥ ὈΘΩΓ ἴΠ6 βαπθ τηθδηΐηρ 
(οΡ. “εξ ἰξ ποῖ δ6 παγὰ ἴῃ τὨϊης ογεβ," Ηεδ. 
πὰ (Π4]4.), Ὀυϊ το ΤΔΥ 450 Ὀδ6 ἰηΐοῖ- 
Ργείθά ἴῃ ἴδε ϑρίσι οὗ δῖ. Μαζί. νἱ]. 3, 4. 

17. Ῥοωγ ομ. .. δὲ δισιαἱ οὔ “ἢ ΤῊ 
ἐχρίδηδίίοη οὔθ ΟΚ. ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δικαίων 



γ. 18---το. 

18 ΑΚ οοιιη8ε] οὗ 81} (παῖ ἀγε τυίβ6, 
πὰ ἀεβρίϑα ποῖ ΔΠΥ͂ σουπ86] (Πδὶ ἰ8 
Ργοδιδθ]ε. 

10 Β]ε85 ἴῃε 1, ογά τὰγ Οοά αἰνναυ, 
δηά ἀαβῖγε οὗ δἴπι [δὲ [ΠΥ νγᾶγ8 ΠΊΑΥ 
θεὲ ἀϊγεςῖεά, ἀπά {παῖ ἱ [ΠΥ ρδιἢ8 

ἀορεοηᾶβ προ [πε τοδάϊηρ δάορίεα, Ασςςορῖ- 
ἴπρ ΠΟΥ ΠΥ τμ6 Εν. Ν. “ Ῥοὺγ ουἱ," δ᾽] υδίοη 18 
τουδὶ ἴο Ὀ6 ᾿ηϊοπάεαά ἴο οπα οὗ ἔνψο ργδο- 
[1ο65, [ ννᾶ8 ἃ οσυβίοτῃ διηοηρ ϑοῖθ ἡδίϊοῃ5 
ἴο ἙΤΑΥΤΥ ἴοοά ἴο ἴδε τοπιὺβ 85 ᾿ἰαιοηβ (χοαὶ) 
ἴο {πΠ6 ἀεαά, Δηα ροβϑί]Υ ἴῃ 6 οσυκίοπι οχιβιοα 
ἴῃ Βαῦγ!οηία. 15 οσυβίοπῃι ἰ5 (Βουραΐς ἴο 
ἤανα Ὀδοη ἴῃ βοπῖα ἄδρτες δἀορίοά ΟΥ̓ (δε 
]ενβ; δὰ ΠΌΡΡΩ ἴον 1818 νἱονν 15 ἑουηὰ [ἴῃ 
τῆς Ἰλησιαρο οἵ (ἢς [{414, “Ῥωπάξ υἱηυπὶ τυυτη 
οἵ ῬάΠΟΙ. {ΠῸΠ| 5ΌΡΕΟΣ 56ρυ ]ογὰ Ἰυ5ἴογιτῃ "ἢ (τ. 
[86 σογσοϑροπαάϊηρ νογὺ ἴῃ {πὸ ΗΘὉ. δηὰ ΟΠ Δ]ά. 
τοχί53). [{ϑ66π|5, πον υεσ, ΥΈΤῪ αι δϑεὶοηδῦ]ο ἴξ 
βυοἢ) 4 ὑγδεϊΐςε ργευδιϊοὰ αἵ 41} δπιοὴς ἴδῈ 
εν (δε Οτοίίυ9 25 οεο); οΥ, ἰξ δἵ 4}]1}, ἴῃ 
[6 ΣΔΏΠΟΥ ἤοΓὸ βροοϊβοα (5ε6 Οτξϊζ,  Μοηδῖ- 
δο ΣΙ ιν.8.νν.᾿ ἢ. 163, ἢ. 1). [{ 18 ὙΕΓῪ ᾿ργος- 
ὈΔ40]6 τπδὲ (ἢ6 τεϊρουϑ- πη θα Τοῦ ννου]ὰ 
δανς δά τ θά ἢ βοὴ ἴο ἔθ ον ἃ βοαίῃιθη ργζδο- 
Ὦς6. ΟἴοΣ οτῦςβ, πογείοσε, ρῖνε ἴο [86 
ψοσγὰ “ ρουγ ουϊ" (ἔκχεον) ἴῃς βθῆβε οὗ " ξῖνε 
ἴτεεὶγ" (Νουθδυοῦ γεπάογβ 6 ΗΘὃ. δΔηά (ΒΔ]ά. 
σνοτα “βρεηπὰ ΠΈΕΙΥ ἢ), ἀπά ἤπά ἴῃ [πδ ρᾶββᾶρψε 
ΔΏ 4]]υῖοη ἴο [86 ρΡιουβ οσυβίοτῃ οὗ σΔΙΤΥ ΩΣ 
[οοά, εἰμεν (4) ὦ τς πουϑε οὗἩἨ πῃηουγηοΥβ 
-ϑυςἢ ἃ Βουβα Ὀεΐηρ σοηβίἀογοὰ ἀοῆ]οα ὉΥ͂ 
(Π6 ργϑϑϑῆςε οὗ ἃ Ἷούρϑο, δηά 115 ἱπηηδίθ8 ῸΓΣ 
ἃ ΜὮΐΪΈΕ αἀορτίνεα οὗ τποὶγ 8114] πηθ8Π8 ἴῸΓ 
Οδίδϊηϊηρ ἔοοά---οΥ (δ) ἴο {πε τοῦ [156] (ςΡ. 
186 Ψυ.,) σωρεῦ σερωδγαηι ἐλ σοησδέδμε; 
δηὰ Ἐςου5. χχχ. 18), ΠΟΓο ἴἴ νγὰ5 Ἃ5{1]- 
Ὀυϊεὰ Δἀπιοηρ [Βε ΡΟοσ. “Ὃ δοϊεδαπξ (}) οἸ πὶ 
ΘΡρυΪΔ5 ϑορυ ΓΒ Ἱπιρόποῦο, υἵ ΡΔΌΡΕΓα5 οἵ 
τοοηάιςοὶ 114 ἐγοχαῦοῃο ϑ5ιιϑίθηϊαγοηίυσ οἱ δά 
ΡΙΘσΘ5 ΡΙῸ πηοσίυἷβ διηάεραδβ τηονοσγοηίυσ. 
(Μεροοδῖυβ ἴῃ Ἀουβοῖῦ; 80 Οδἰπιοῖ) ΤῊς 
Ἰλίῖοσ Ῥσγδοῖῖος (ὁ) ἀοθβϑ ποῖ ἄρρθᾶγ ἴο δὲ 80 
ςογίδι 45 ἴδ6 Ι͂ΌΥΤΠΟΥ (4), ννηϊοἢ δυσνῖνοβ 
διποηρ τηοάσγῃ ἴον ἴῃ ἐἴη6 τηρϑ]ὶ οὗ ἴῃς 
ΤΑΟΌΓΣΠΟΓΙΒ ἦ δῇἔετν ὈυτῖΔ]. ΤΣ ροὶπί οὗ Τοῦτ 5 
δαάνὶοςς ψουἹά ἤθη Ὀ6: ΨΝΏΘη ἃ 7υϑῖ Ρογϑοη 
ἄϊε5, γίνε δουπηγ ἴο ἴΠ6 ϑβυγνίνοῦβ δηὰ 
οοπιΐοστε τποπὶ (ΟΡ. εσ. χνυὶ. 7). Αποῖδβοσ 
τολάϊηρ Π45, Βοννευοσ, θθθη δαάορίοα δηὰ ἀθ- 
εηάεὰ ὈΥ Οτῆϊζ (( Οεβοῦ. ἄθγ Ϊυάεπ, ἴν. 
Ρ. 466: ’ Μομαίϑβοβσι, ρ. 161) δηὶ Οἰηβθυγα 
(Κιιο᾽8 “ Επογοῖορ.᾽ “. α. ΤΟΒΙΤ.), ΌΥ̓͂ ΜΠ ςἢ 
86 οτἱρίηδὶ νογάβ ννουἹὰ ἤᾶνὸ Ὀδθη, “ ϑεοηά 
ἔοσῖ [ὮΥ Ὀτγοδὰ α»ποησοὶ ἴῃς 51 ᾽ (ορ. [1218 ὁ, 
“μιγίδεο εἰ ἡ). ΤῊ15 Τοδαϊηρ σΕΓΔΙΗΪΥ 
δυοϊάβ [ῃε ας 165 σοπποοιεά τὰ τῆς 
11.5..4}}7 δεσορίοα ἰοχὶ (5ες Ααἀά!ίοπαὶ Νοῖθ). 
ΤΗΣ δάνϊοςς σγοπΊδίηβ Ὀγδοῖς δ! [ἢ 6 54ΠΊ6. 
Το ἰδησυδρε οὗ ἴῃς δῖ γ] (ΒΙκ. υ11}.) 15 ᾳυοῖεοά 

ΤΟΒΙΤ. ΙΝ. 

Δη4 σοιη868 ΠΊΔΥ ῬΓΟΒΡΘΥ : [Ὁ γΓ ΘΟ 
πδίίοη μδῖῃ ἢοῖ σοιηβε]; 2 δὲ τἢ6 7 7άπιος σ- 
Ι,ογά Ηἰπιβεὶε ρίνειῃ 411 ροοά τἈΐπρ8,).. 
δηὰά ἢ6 δυμθίει ἢ ψῆοσλ με νἹ}]}, 
ἃ8 6 Ψ}]]]; πονν {τῃεγείογε, ΠῚΥ 
80η. ΓΕΠΊΘΠΡΕΓ ΠῚ σοπηΠ]ΔΠἀτηθηΐβ, 

(ἢ “ Ὑτςϊ ϑαςογὶ᾽ 85 Ἵχργοϑϑίης ἴδ 8816 
ΠΟΙΠ56] :- 

“« ἘΠηρὶ65 τηϑᾶ Εουηο δϑὶ, γεοῖδ χϑίουβ δ υτηηδ. 
Ἡυϊς ἴὰ ροπα ψοΐϊθῃβ ρυγζᾶπὶ δἷῆθ βϑδῃρυϊη6 

ΤΩΘΏΒΔΤΩ, 
ἘδρΙεἰδίηχας Ῥοπΐβ ρϑῆση ροϊαπηαιο ἑατηθηῖς, 
Εἰ 5ιθη ἀὰ : πυάυτ ἴορα σογρὺβ δηίοϊα ς 
δ Ρχορσίο οδϑβ τϑηῖθυβ Ἰδυρῖγα Δ ΌΟΥΘ ἃ 
Ορρτγδβϑῦχηῃ σεογθᾶ: ἔδϑϑὶ 5ΟοΙλγα ἰαῦογαϑβ. 
Ηας ἃ ἴε ἀείαυν νἱνεοηιὶ υἱοιϊ πα νἱνθῃβ. 
ϑρᾶγρε Ρὶὰ βείηθη, οιιηῦς ΕΡὶ ἀοηοὶ αἱ 

15ἴδ. 

σἴνυε ποδία 10 1δε «υἱεξεα] ῊΪ5 18 50} Πγ 
[Δ Κοη ἴο πιθδῇ : “" Οἶνθ ηἠοϊῃίηρ δ ἴμο Ὀιυσίδ) 
οἵ {πὸ νὶςκοά "--Ἰοῖ τη6 ροά θβ8 δηὰ {Ποὶγ 
ἀεβοοηάδηϊθ τουηδίη υησᾶγεύ-ίοσ (ἴ(Π6 Ηοῦ. 
δηὰ (μδ)]ά. (οχῖβ οὐοἱ [ῃΠ6 ψογά5): δυΐ 115 
ἰητεγργεϊδιίίοη 15 παυβἢ δηᾶ ὑπηδοθβθασγ. ΤῊς 
δοηΐθηςς ἰ8 5 ΠΡ Υ δη ΠΕ ςδ] : “1ἰ ἰ8 Ὀοιίογ 
ἴο ἔεραϑὶ νὰ τς τἰρΐθουβ ἀδαὰ {Π4η 1} 
(ἢς Ἰινίπρ ν]οκοά," Νοϊδ ἐκ οοὸ γπαπάμεαγε εἰ 
δίδεγε εἰ ῥεεεαλογίόδις (Νυ]5.). ΤΒς ττὰς 
Γηοδηΐηρ ἰ5 ἐχρ Όγ Οτεροσῦ τὰς Οτοαῖ 
( Κορυΐα Ῥαϑίογδβ, 11}. 2ο, Ρ. 252, δὰ. 
Βγϑιλ οΥ) : “ Ῥάποιῃ βιυσῃ οἵ νἱηιπὶ ρεοςδίο- 
τίθυβ ρὑγαδεῖ, 4υΐ ἰηἰᾳυΐῖθ β8υρ5ια ὕγο 60Ὸ 
ηυοὰ ἱπίφυϊ 5δηἴ πηροηαϊς, Ουἱ γνεσὸ ἱπάϊ- 
Ἑοπίὶ οἰίδπι ρεσοδίοσίι Ῥάποῖῃ δ8ιπ|, ἢοη αυΐα 
ΡῬεςοαῖοσ 564 αι4 ΠοπΊΟ 6βῖ, {ὙἸ θυ ; ὨΙΆ Γ πὰ 
που Ῥεσοσδίογοπι 86 ἴα ΔΊ Ρογθαι ἡυ|ἴ; 
αυΐᾷ ἴῃ 111οὁ ἢοῃ ου]ρᾶπὶ δοά παΐυγαπὶ ἀρ 1. 

18. εομμαεὶ... αυἱ4] ΤῸ 85Κ σου 56] 15 ηοΐῖ 
οἵ (561 βυβῆοϊοηί ; 1 πιυϑὲ Ὀς βοιιρῃί (]κ., 
2εγφμῖγε) οἵ ἴῃς “νηῖϑε." ΑἸ] δυοῇ Τουῃδεὶ 
15 “'“κοοά οουη5ε1 " (Η ὃ. δηὰ Ομδὶἀ.) δηὰ 
“ῬΥΟΒΙΔΌΪΟ." 

19. Μδηβ νυ ͵ϑάοπι 5 [21Π|0ῦ]6 ΟΝ ἰβά. ἰχ. 6), 
86 “ΕΥ̓ΘΤΥ παίίοῃ ἤδίἢ ἢοΐ σου Π56] ; ποηςς [Π6 
ΔΡΡΘΑΪ ἴῃ [ἢ]15 νεῦϑε ἴο [6 νυϊϑάοπι δηὰ σοιη56] 
ΨΥ ΠΙΟὮ 15 ἔτοσὶ ἀῦονθ. ΤὨυ5 ἴῃς ΗΘΌ. ρᾶγᾶ" 
ΡὮΓΑ565, “ Αἴ 411} {{π|65 δϑδῖ οὔ ἴμς 1 οτά, δὰ Ηδ 
808]} ἀϊγεςί (11ἰ.  πλακο οἰγα ς᾽ ΟΥ̓ “ὑρτγιρδϊ᾽": 
οΡ. ἴδε ΟΚ. Πεγε, ὅπως αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι 
γένωνται) μ Ρδῖ!5 δηά [ΠΥ σουηϑεῖ, ἔοσ {Ππ6 γα 
15. Ὧο σομηϑοῖ ἰη ἴΠ6 ΡΟΥΟΣ οὗ πδῃ, Ὀυζ ἴῃ [6 
ἢδηά5 οὗ ἴῃ ΗΟΙΪΥ Οπο (Ὀ]εββθὰ 15 Ης 8) δοῃμθ 
(φ. Ομιαὶ]ά., “ἴον ἴβεγε 15 0 βοοά σοι πβο ο ῦ 
ἴο πιδη θυῖϊ Οοά; ορ. 81. Μαῖϊ. χίχ. 17); ἴοσ 
Ης ἀοεῖὰ νυ μδίϑοσυοσ ρ᾽εδϑθῃ Ηϊ: οὔς Ηδ 
Ὀγϊηροῖι ἰονν δπὰ δηοίμοσ Ηδ ἤθε ὑρΡ᾽ 
(ςΡ. 1 ϑδ4πι. 1ϊ. γ; 5. ἰχχν. 8; Ώδῃ. νυ. το; 
ιν κα. νἱῖ. 11). ΤὨϊδ 15 ΒΚ ΠΟΥ τοδοβίηρ ἴλη 
ταὶ οὗ ΙΞοςγαῖε5, ἡ μὲν εὐβουλία παρ᾽ ἀνθρώ- 
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πεῖῖποῦ ἰεῖ μα πὶ ΡῈ ρὰΐζ ουΐ οὗ (ἢγ 
ταϊηά, 

20 Απὰ πον 1 εἰρη {18 το ἐδεε, 
Ὁ εἰν. τ. 4. [δὲ 1 σοπγηχίςεἄ ἴδῃ [Δ] εη8 το (ὐαδδεὶ 
δὴ 4... 4186 “οῃ οἵ Οὐδϑγίδϑ δέ Ελραϑη Μεαϊλ. 

204 ἷν, 2ο---21. 

21 Απὰ ἔξαγ ποῖ, ΤΥ 8ο0η, [ἢδὲ τψὲ 
Δ16 πχλάδ ροοῦ : "ἴογ ἴδοι ἢδλϑε πιυςἢ " τ Τῖμι. 
ψγεΆ τ}, 1 που ἔδξατ Οοά, ἀπά ἀεραγι ὅδ 
ἔτοπλ 411} 8ἰη, δῃἀ ἀο ταὶ ψ Ὡς ἢ 18 
ΡΙεδϑίηρ; ἰπ ἢ]8 β'ρῃϊ. 

πων, ἡ δὲ εὐτυχία παρὰ τῶν θεῶν (αυοίεὰ ἰῃ 
4 (Υῖ. ϑδοσ.᾽ “ἐπ ]οςο). 

πεὶλδεῦ ἰεὲ ἐδεης δὲ ῥμ οἱ] Οἷκ. μὴ ἐξαλει- 
φθήτωσαν ἐκ τῆς καρδίας σον: Ἰ᾿ἴϊ. “ δἰοι(οὰ 
ουϊ ἢ 48 ουΈῖ οὗ ἃ ὈοοΚ (ΕΧοά. χχχίϊ. 32, 33; 
Ῥ8. Ἰχῖχ. δᾶ; Ἀσδνυ. 111. 5), Ὅμο ἰάθα οἵ 
ὙΥΠΩρΡ Ὁροη {με πεαγί 88 ὑροη ἃ ἰδυ]εῖ ἴ5 
ΚΠΟΓΟΌΡὮΙΝ δογρίαγαὶ (Ῥσονυ. 111. 2; [6γ. χνὶϊ. 
1, χχχὶ, 22); ὃδυῖ 1) Ηςῦ. δἀηὰ ΟΠαϊ]ά. “Ἰεῖ 
τηοπὶ (([86 ςσοπηπηδηἀπγθηξ5) ποί ἀερατγί ἔσο πὶ 
{ϊη6 ογε5 (ςΡ. Ργον. 11}, 21) ἱηἰτοάυος τῆ6 
τὰουρπῖ τπδὶ ΤΟ 8 σοτητηδηἀπιοηῖβ βου ἃ 
δα ἴο ἢ5 Βοη 848 βοιῃείπίηρ 50 ἀθᾶσ δηὰ ἀδϑὶγ- 
40]6 48 ἴο Ὀ6 δνοῦ Ὀείοσε Ὠΐτὰ ; οὐ, ικὸ [86 
ἔτοηιοῖ οὗ Ποὶσ στᾶςο, “4 πιοιμοσὶαὶ Ὀεΐννθοη 
[δε εγε8, (δαὶ [6 ,ογά 5 {ἂν ΣΩΔΥ ὃς ἴῃ [ΠΥ 
του" (Εχοά. χὶϊ!. ο ἀπά τηᾶγῷ. το). ΤΠ6 
Ηϑεοῦ. τεχί «45 ἴο [ἢ]5 νεῦβα : "' Βε βίσοηξ δηᾶ 
οὗ γοοά οουγᾶρο, ἔοσ ἴῃ6 1,ογὰ ψ|}} Ὀ6 
ἴπΠ66 ἃ Πεῖρ διὰ 4 ὑτγοῆϊζ, 15 βου 5εεῖκ Η τὴ 
ἢ 411} ΤΏΥ Βεαγί δηὰ 411 [Ἐγ 50]: " ἃ σεηΐο 
οὗ βιιςἢ ἰοχίβ ἃ5 [0ϑἢ. 1. ο; Ὁ δυΐ, ἵν. 29. 

20. Οσαδαρφὶ ἐῤε 20π φῇ Οαὀγία.] 866 ΤΔΤΡ. 

ΤὨς [414 ἀρστοοβ ἢ [δ ΕὈ Βοτο : [6 Ψ Πρ. 
διὰ ΟΠμα]ά, ἰϑρανο [6 τοδί! οηβαΐὶρ υηάἀοῆηρά ; 
(ῃς ΗΘ. 15, “ Οαῦδοὶ, ΤΥ Ὀτγοῖδοῦ δηά Κιη5- 
τη." Ἴδε Ηεῦ. δηὰ (Πμαϊά. θοῖῃ τερθδίΐ 
Βογὰ (οΡ. . 1) ἴδε τϑββϑοὴ ἴον ΤΟ 5 βρθακ- 
ἰὴ ον: κΤῸΓ 1 κηῆονν ποῖ ἴδε ἀδὺ οὗ ΠΥ 
αἀολίῃ 33 

4]. “αν ποὶ 49..71 Μοτγτε [ἰἸ[ογα  : “ ἔξαγ 
ποῖ... [δδξ γε δᾶνε Ὀεοοπια Ππηρονογβῃθα 
(Β,.55611 ; ΟΚ. ἐπτωχήσαμεν) ; ἴμου ἢαϑῖ τυ οἢ 
4" ἄς. ΤΕ Ι Ϊοοῖκβ ἴο ἴῃ ραϑῖ, 
φια ῥαμβέγερι υἱδαρε σεσσύπς; ἴῃα ͵Ϊρ. ἴο 
[86 {υΐυγο, δαιρέγεηε σαὶ ἱαρὲ φΈΓΡῬ. 
Ιη [86 ραβῖ, ργεβθηΐῖ, δῃὰ ἕυζυῦδ ΡΟΥΟΓΙΥ 85 ποῖ 
ΟὨΪΥ 50 Ὀϊζίεγηοββ, θυῖ ἰ( ἰ5 “ τηιοῖ νυ θϑ] (ἢ ̓ἢ 
ψ Πογα ἴΒογα 15 ἴπὸ {ἸἸρῖ6 υπίοη νυ Οοά 
ἀσβοσιθοὰ ἴῃ [158 νοῦβθὸ.0 ΕῸΣ ἴδε ρσγεςθρῖ, 
(Ρ. ἴῃ6 ΠΊΔΓΡ. τεῖ. ἀπά : Τίηι. ἵν. 8; Εςο]68. 
ΧΙ. 12, 1. “Μαιοὴ ψοδΙ ἢ" 5 αἷϑο [Π6 
Ὀγοη 56 οὗ [86 ϑανίουγ (Μαζί. ν. 3, 5). 

ἐο ἐδαὶ «υἷίοδ ἐσ ῥἰκασίπα ἱπ ῥὶς σἰρ δε] 
ΤὮ8 ἰ5, ἰη [6 ραγδρῆγαβθθ οὗ ἴῃς (μαϊά., “ ἴο 
Ὑ4}κ σῇ ΗἾπ ἴῃ Ἀπ] Ώ 655." 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΤῸ ΝΕΒΒΕ 17. 

17. Ῥομν ομὲ ἐδ ὀγεαά οπ ἐδε δεγίαὶ 97 ἐδὲ 
7 ΟΚ. ἔκχεον τοὺς ἄρτους σον ἐπὶ τὸν 
τάφον τῶν δικαίων. ΤΒο ΗδΌ. ἴεχι (ἴὴ Νεὺ- 

Ὀδιοῦ, Ῥ. 24,]. 9) ͵5 γ ἽΞΒΦ 15.) πὴ 

ὈΥΡῚΣ ΤΡ, δηὰ [ες Ομαϊάθε ([δ]4. Ρ. 8, 

1. 10), ΤΆΣῚ ΥἹὩΡ Ὁ» ὭΣ ὙῸΠῚ Ἴργῦ. 
Τὸ ρῥγοάυςο ἴδε αἰϊοσγαίίοῃ ἡδηγθὰ ἰη [86 ποῖς 

ἴο συ. 17, [6 Ηοῦχον 15 τοδᾶ : 202 ν᾽ γὺν 
ὈΡΥΠ. ὙὍΒδ ρτεδί τηϑῦῖξ οὗ [818 δἰ[ογαίίοη 
ἷβα (8Αῖ 1ἴ οΟΙδαγβ ὉΡ δὴ οἴμεγυγδαε οὔβουσο 
δεηΐθησε ; ἴΠ6 ρτεδί αἰ σΌ] ΠΥ οοπποοϊοα ἢ 
ἷϊ 15 (Παΐ ἰξ 15 ἴοο ἀγαϑίίο. [{ Ἂχρίδίης (86 
ΟΠ ΟΠ ΒΥ ἐχρίδιηΐης [Ὁ ἀῦναΥ. [{ἰ5 ΙΒ ς᾽ 

ἴο δυρροβα παὶ Ἴ ΒΦ) Ὀδοδιηθ πὸν, δηά 511} 

Ώοτα ἴμδὶ "2 Ρ Ομ Βεοδπια Ἵ2Ρ2, σπδουῖ 
Ἰεανίπς ροβίνε [γΓᾶσθ8 ὩΡΟῚ ΔΗΥ͂ οὗ ἴῃς οΟἴδμεσ 
Μεουβίοῃβ. 

ΑποῖΒοῦ Δ] ογδοη οὗ ἃ σης ἢ 5ἰ Τὰ Ρ]6Γ σἢ4- 
ΤΑΓΙΟΥ 45 Ὀεεη δάορίεά ὃγ ΗἰΖὶρ, ΗΣἸροηξο]ά 
(( Ζείίβομν. ἔ νγῖϑ8. Τθοϊορῖε, 186ο, Ρ. 251 : 
1862, Ρ. 189), Οτίπηῃ ([014., 1881, Ὁ. 49), 

δηα Ἐοβοη4] (ρ. 145); ΥἱΖ. ἴο τεδὰ Ἴ ΠἼ 

(ΠΥ πιεγο 65) ἰηβίοδά οὗ ῬΩπῦ : δΔηά ἃ ρδγδ οὶ 
(Πουρξ 45 Ὀθθῃ ἔουπά ἰῃ ΕΟ] υ8. χΥΪ. ΣἹ, 
(Οοἀλ “ ρΡουγείῃ ἔοσγί Η5 ΠΊΘΓΟΥ ὕροη 1Π θη. 
Βυΐ Βοζο, αξδίη, Ὡ0 βιρροσγί ἔοσ βυςῖ ἃ τοδάϊηρ 
15 ἔουπά ἰῃ ΔΩΥ͂ οἴδες ἰοχῦ; δηὰ (ῃ6 τοδὶ 
αἰ ΠΟΥ οὗ ἴῃ6 τοῦθ ἄοεϑβ ἢοΐ Ἴοηβίβὶ ἴῃ 

Ὁ πῦ, Ὀυξ ἴῃ ΡΥ ΥὩΡ δ». [τ ἴβ πὸ 
βουὴ οὗὨ (815 ΙΒ ΌΪΥ ἴο τοδὰ ὁ Ῥουγ ουὖἍῖἷ 
[ᾺΥ τρογοῖθβ οἡ ἴα θυ γίΔ] οὗ [86 ᾿υ5ῖ᾽" ᾿Ἰηϑοδά 
οὗ ρου; ουἵ [ἢγ Ὀγοδά ᾿" ὅζο., “ἤδη [πῃ τηθδῃ- 
ἴῃρ οὗ [Πε δἂςί [56] γε πιδίη8 ππεχρ]αϊποά, Τῆς 
“ Ὀγοδα " ΣΏΔΥ δα διιϊῖ ομο ἤοστη οὗ [86 “" σγθσου." 
Οοηϑοαιεηι ΗΙ ζει ε ἃ τπλακοβ5 ἃ 511}} ΒΟ ἀοσ 
Δἰζογδίοη ἴῃ (6 Ηθρῦ. οὗἩ ἴμεβ6 ἰδίζοσ ννοσάϑ, 

δηά τοδλάβ ὨΡἽΥΠ 0, ὁ.6. "ἴον (6 5οὴη οὔ 
186 Ἰυϑῖ, σοπηρασίηρς “186 Τμ]άγεη οὗ (ὃς 
7.51 1 χίϊ. 12. Βαξ ἣς 18 ποΐ 58{|3ῆ ἃ τ (ἢ 
15 ον οσοηεσίυγα (566 ἔυσγΊΠοΥ βδυρραβι ἢ 5 
ἴῃ ἢ΄5 ποῖβ 2 ἴο Ρ. 189 οὐ. εἰ.), Δῃ ΠΟ Οδδ 
[85 τερεαϊϑὰ 1ξ (5366 δραϊηβί ἱξ, Οσίμπι, Ὁ. 49, 
Ὡ. 27)». ὍΟρ. [ππυἀυςξοη, Ρ. 16:1. 
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ΓΗΑΡΤῈΚ ΚΡ. 
4 ροωηρ 7οόΐα: τεεξείλ ὦ ρμδς ὑμο κα. 6 

7Άε αν»ρεῖ τοῦῖ! ρῸ τοὴϊλ ἀέρι, 12 απα ταξίλ ἀέ 
ἦς ἀξΐς δὲ Ἤ, 16 7οόία; αμα' λέ ἀπρε 

ἐορείλόγ,. 17 Βμέ δὲς νιοΐλδ᾽ ἐξ ργίσυεά 
ον ἀξερ “οἷς ἀεῤαγηρ. 

ΟΒΙΑΒ εδεη δηβϑυγεγεὰ δηὰ 84ϊ4, 
Ἐλίθοῦ, 1 1} ἀο 411 επΐηρ8 

ὙψὮΙΓΘἢ τοὺ Βα8ξῖ σοτητμηληάοά τὴ : 
2 Βυξῖ ον οδὴ [1 τεςεῖνε (ἢ 

ΤΏΟΠΕΥ, 86 οηρ 1 Κπον ἢίπὶ ποῖ ἢ 

ἘΟΒΙΤ. Υν. 

4 ἼΒεη Β6 ρὰᾷνς δίπι ἴῃς Βαπά- 
ΓΙ ηρ, δηὰ 8214 υπῖο ἢϊπι, ϑεὲκ 
{πες ἃ πηδη νυ Β]Οἢ ΠΙΊΑΥ͂ ρὸ στὰ {δες, 
γγἨ}}6ε5. 1 γεῖ ᾿ἷνε, ἀπά 1 ν}}} ρὶνς 
Ἀϊπὶ νγᾶρεβϑ: Δπηὰἀ ρῸ Δπὰ τεςεῖνε {πε 
ἸΏΟΠΘΥ. 

4 ᾿ΓΒεογοίογε ἤδη ε ψψεηϊ ἴο 866 
ἃ πλλῃ, ἢς ἐουπὰ Βδρἢδεὶ ἐμδί νν88 δὴ 
ΔηρῈ]. 

ς Βυῖ Βε Κπεν ποῖ; δπηὰ ἢς 8414 
πηΐο δΐπι, (ὑαπβὲ (δου ρὸ σὰ πὶς 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺΚ ΜΡ. 

Ὁ. ΤὮε Νεγβίοηβ ὀχραηά [Π6 στοδίου δυγυρῖ- 
2685 οὗ ἴΠ6 ΟΥΙΘΟΚ εχ, Τδι5 [πε Ηοῦτγεν: 
“ΦΜΥ (δῖδογ, ρίνς τὴθ ςοιπϑε. Ηον οδηΪ 
ΤΈΟεΙ͂σα [Π 6 ΙΏΟΠΕΥ ἔτοπὶ {86 μαηὰ οὗ Οδθϑεὶϊ, 
ἴοσ Βα ψ}}}} ηοΐ Κηονν τη6, ἀηά 1 5114}} ηοΐ Κηονν 
Ηἰπὶ} Απά τυρδί ϑίβῃ 8141} 1 σῖνε ἢὶπὶ 50 (παῖ 
Βα ΣΩΔΥῪ δῖτα τὴς [Π6 ΤΊΟΠΕΟΥ ἡ δηά, τποσθουοσ, 1 
Κηον ποῖ ἴπε τγὰγ7γ8 ὈΥ ὙΠ] ἢ Τηθὴ χῸ ἴο 
Μεάι8. Ορ. «1380 ἴῃς (Βαὶὰ. δηὰ ΜΝυϊκχαίε ; 
ἴα Π[ΑἸ8 ἀρτθοβ ΤΩ ΟΒΌΥ τ δε Ηεῦγεν. 

8. δε δαπάαυγηρ})]Ὶ ΟΚ. τὸ χειρόγραφον, 
ἴ6 Ὀοηά ΕΥ̓͂ νοῦ Οδῦδεὶ δοκπονϊεάρεά 
Ηἰπιβ οὶ ἴο δα ἴῃ ροβϑεβϑίοη οἵ ΤΟΙ Β ΤΏΟΠΘΥ. 
Αροηρ ἴΠ6 ἀοουχσηερηβ ς416ἀ ἔπε ΒΡ ΙΌὶ 120 }618, 
Ἰουπά δἱ Βοχβίρρα ([Πς ἰΐς οὗἩ [86 Βὶγβ Νίτ- 
του), ἃ. ΤἸΏΔΠΥ Δρτοοηθηΐβ ὙΠ ΤΕΈΤ ΠΟ α 
ἴο πηοπεγοϊοπάϊηρ. [τ ννᾶ8 οὐ θη οοη- 
διάεγεά θοῖἢ υϑ08] δηδ ἱτπηρογαῖίνε ἴὸ δανε ἃ 
ἀυρ]ϊοαῖα ΟΥ “ἙΟΡΥ οὗἁὨ ΔΗΥ͂ σοπίταςϊ ((Ρ. 
“Ὑτδῃϑδοίοηβ οὗ ἴδε 8ος. οὗ Β10], Αὐοδς- 
ΟοΡΥ, Ὑἱἱ, Ρί. 2, ἢ. 27γ1 ὅς.). 

ἼΤΒΟ οχιϑίεηος οὗ 118 Ὀοηά 18 δοοουηίεά 
ἴογ ὉΥ ἴπε [1214 188: Οδέγοσγαβδιρε σώζει 
ἐἰεἿ »εδὶ, εἰ τεσσ σέ» ον ἀεοερίδ, εἰ ἀρυϊεὶς 
ἐπ ἀμα: ῥαγίεε: τὠρργε ἀεοορί ἐρο, εἰ αἰξμῦι 
οι εἰρὶ ῤηα ῥεομπία. ΤΆΣ Ψυϊραῖο, ψ]ς ἢ 
τοοπίοηβ ἴΠς Ὀοπά [Ιη ἱ. 17 (5εῈ ἱ. 14, ποῖβ), 
δηά 4150 ἴῃ ἱν. 2Σ (Ε. Υ. ἵν. 20), θοῦ Ὄθχρίαϊῃβ 
ἴ!ς υβὲ οὗ ἰἴ;: Οδγορταῤδιρη σωλάδγι ἐἰῆμς 

ς »ο ῥᾳαδεο; σμοά Σ}ί᾿ἐωηε 11} οείεπάεγις, 
“1α1οι γωεί. ΤὨ6 ΟΠ]. δὰ Ηθδ. μανὰὲ 
ἃ ἀϊβετεηὶ τγεδάϊηρ: ““ὙΤῊΪ5 15. [Πς 5'ρῃ [δδὲ 
ἴδου 582}: σίγα τ. Ηδ ρᾶνε τὴθ ἢϊβ δᾶ 
δηα ἴοοῖκ ἔτοπὶ ΠΥ διδηά τϊπθ, θη 1 ρΡυΐ 
[Π6 ΤΏΟΠΟΥ ἴῃ δ΄ῖ5 Πδηά {18 ΟΔΥ ἔνγθη ὙΘΔΓ5 
8ρδο") (Ηεῦ. Το [214 μα5 δ͵8οὸ (86 ἀδίο: 
͵7ωπ αππὶ σε οἱρίμ!, ἐκ φμὸ βέπες ἐδιι 
ἀεβοσιὶ ῥάπς ῥεοισιίαγη). [1 Βαρρεπεά, 88 γ8 
[δε Κυϊξ. (οὗ ἵν. 21), βοὴ Τοῦ!48 νγα8 γεῖ 
ἐπζαπέμλω. 

ΤΠς ψοζὰ σοηάογεά “ θδρ᾽ 15, ἰη [86 Ηοδ. 
ἴοχῖ, [Π6 ϑαὴθ 45 ἴμο ποσὰ “ ϑδςκ," ἴῃ τ}6 
τοῦ οὗ Ποῖ [86 Ὀτοίμε 8 οὗ [οϑερἢ ἔουπὰ 
{ΒΕΙ͂Γ ΣΔΟΠΕΥ͂ τεβιοσθά (Οεη. χἰΐ. 27). [1 18 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ͂ ἹΠΊΡΟΒ51016 ἴο Τεοονοῦ ἢ τνογά ἴῃ 
ἴϊΠς οΥἹ  ἶ πα] ἔεχῖ νυν Ὠ] ἢ ΞΡ] ]οα ἴο ἴ[Πε ϑεπς 
ἴεχίβ κ᾿ δας, δηὰ ἴο ἴῃς Οἷκ. ἰοχὲ δηὰ [15 

ἀερεηάεηςΐεα ““ θοηὰ " (8ε6 Ρ᾿. 170, ἀπά οΡ, 
δοηια οοηεοΐυγοβ ἰῃ ΝΟυΌΔΙΟΊ, Ρ. χίν. ποῖδ 4). 

«υδίϊες 1 γεῖ Ἰξυε, ἀπά 1 «υἱ]! ίσε ῥίγει αὐαρε: 
ὦὥ΄.-.1 Τῆς ΡυποεϊζυδἝοη οὗ ἴῃς 1,διἰη, Ηοὃ., δηά 
ΟΠ ΑἸ ὰ, γεογβίοῃϑβ 86 615 ργείεσδθϊε: ἐν, ΟΠ] ὰ., 
“41 1} γῖνα δϊπὶ ἢἷ9 υσᾶροϑ. Απῃά 90, ΠΙΥ͂ ΞΟΠ, 
ΜΈΠῸ 1 γοῖ Ἰἴνὸ, δηά σεοεῖνα [Π6 πῃοπῃογ.ἢ 
ΤὮς Ηεοῦ. δἀά5, “ ἀπά τον ἰὸς 1,οτὰ Οοά οὗ 
[5γ86] Κοὸρ 18:66 ἰῇ 411 ἸΏΥ Ἰουγποῦ δηὰ στδηῖ 
ἴδε δνουτ, Κη 658, ἀπά ΤΏΘΓΟΥ͂ ἴῃ ἴῆ6 Τηδη 8 
εγόβ δηὰ ἴῃ ἴῃς 6γεβ οὗ 411} [ἢδὲ δοὲ ἴΠ66, δηὰ 
ἐβδρὶ Ης 5επηά ἔδεε ΔΙΝΑΥ ἰῃ ΒΟΏΟΙΓ δηα ρέδορ, 
δηά Ὀγίηρ ἴδε Ὀδοκ ἴο υ5 ἰῇ ροᾶςδ τε ῖΙΪ 
ἀϊς.᾽ Ο(ρ. Βεῖε ἴδς ἰδηρυδρὸ δπὰ τβουρμί5 
οὗὐἨ Ϊαοοῦ ψβθη ϑεηάϊηρ Βεοηϊαπηη ἴο (ἴδ 
Ὁ Κηονγἢ) οβδερὰ (Ὁ η. ΧΙ ]. 12,14), 

4. Καῤδαωαθῆ Οὔ. 11]. τό, ποίδ ; οἱ ἢἷβ8 οἴδογ 
Ὠδῖηδ, ΑΖΑσίαϑ, 866 Ὁ. 12, ποῖα ; δηὰ οὐ [δ6 
τηϊβϑίοῃ οὗ 118 ΒΘ ΘΓ ΒΘΙΡΟσ, ορ. Υἱ. 7, 8. 
Τοῦίαβ “πον ποῖ μα ἘΔΡΠΔΟΪ τᾶ δῇ 
Δηχεὶ οὗ {πὸ Τοτὰ οὗ Ηοβῖβ. (Ηδεδ.): Βα 
ΒΑ ὑοίογε ἈΪπὶ 5ΙΠΠΡΙΥῚ ἡμυεπερε «“δ'επα} 
ἄμ, “ἰαπίεγι ῥγεοίποείη, οἱ φωασὲ ῥαγαίρι 
αὐ α»ηδιμαπάμη (Νυ.). ΤὙΠα σοηγεγβδίίοη 
νος [Ο]]οννεὰ δορά, δοοογάϊης ἴο ἴδε 
ΟΠΒαϊ]ά., Ψευἷς., δηὰ [ἰ414, ἴῃ} : “ Ηδ (ΤΟ 45) 
ἀϑικοὰ πὶ ([ῃ6 Αηρε]), ἔσοτηῃ ψἤθηοα ατί 
ἴζου Ηε ((8ς Απγρεῖ) δηβνεγεὰ ἢ ἰπὶ 
(Τοῦδί45), ἔσοπι ἴδε σμ] γε οὗὨ [58γδοὶ, οπς 
οΥὗἩἨ ΤΥ Ὀτγείδσγεη. ((δμαϊά. ζρ. {δὲ [(δῖδ, 
ἐς δἔὼα Τογαεὶ δαίγιωη ἐωμογίρη ὐεηὶ δμς, μὲ 
οῤετεγ). ὙΠῃῈ Ηδῦ. 8 ΔρΡρΡΑγΘΏΓΥ δος ἰῃ 
τηδκίηρ ἴΠ6 Αηρεὶ Βγεῖ δά ἄσεββ Το οῦϊδΔ5: κ ΤΒΘη 
ἴδε Απρεὶ Ξδι!ὰ ἴο Τοδίδβ, ἔσομι ἤθποα ἃτῖ 
ἴδοι, γουης πιβη} Απᾶὰ Τοδίδ8 δηβννογοά, 
Ι πὶ οὗ 186 σὨ]άγθη οὗἉ [5γα6]. ΤΏθη Τορδίδβ 
8βαϊὰ, ΜΥ Ἰογσά, Κπονεβὲ ἴποιι δον ἴο σὸ τ ἢ 
τὴς ἴο ΜεάϊΔ}" ἄς. ονουξ πηθη ἢδγτα 56θῇ ἴῃ 
1}}}5 τη δοῖεν δη 1Ἰυδίτδίίοη οὗ [86 σιυϊάϊηνς βδηὰ 
οὗ Ῥγονίάδθηςθ. Νο ϑοοῦοσ δὰ ΤΟΘΙ48 ρῸΠΟ 
ουὔξ οὨ δ΄58 ἀπΠῆουε ϑρασοῖ, [ἤδη ἢδ πιεῖ οῃ6 
ψγἢο σομηδηοά ἴῃ ΠΙτη56 1} [26 ΠΟΟΘΒΘΑΤΥ 402]}- 
Βοδίίοηβ οὗ ἰγυβινογί 685, ἔδυ] Δ  Υ ἢ 
τ τοδὰ ἴο δὲ ἔγανεεά, δηά ““γοίβευγ 

1{γ. 
Τῆς δρρ οδίοη οὗ ἔπε νογάβ “ ([ 8π1}) οὔθ 

οΥ̓́ΤΩΥ Ὀτγείδγθη " (ἐσ. ΕΥ̓͂ ΟΒαἸά., ἀῦονϑ) ἴο δῇ 
Αηρξεὶ (ἀρρ]εὰ Ὀγ (ῃς Οτεεὶς ἰοχί, ΕΒ. Υ,, ἄζς., 

20 ΚΑ 



2οὔ 

ἴο Βαρεϑὴ δηά Κποννεβὲ δου [ἢοβε 
Ρἰδςεβ ψψε]] ἡ 

6 Το σοι τς δηρεὶ 844, 1 ψἱ1}} 
ο στ ἐπθε, δηὰ 1 Κηονν τ(Π6 ὙΑΥ 
γγῈ}}: [ογ 1 δανε ἰοάρεά νι οὐ 
Ὀγοῖῃεγ δθδεὶ. 

η Τπεη Τορίαβ 84 ιῖο Ἀΐπὶ, 
ΑΓ ἴογ τὰς, {11 τ6}} πὴν ἔδίδοσ. 

8 ἼΠεη ἢε 8Αἰά υπίο ἢϊπι, σο, ἀπά 

ἴο ΑΖατίδ8 ἰῃ υ. 12) 845 Ὀδδη ἰΓοδβυγοα ἃ5 σοἢ- 
γεγίηρ ἴα δεδυτα!} Ὀε]εΐ τηας [Π6 ΑὨρο]5, 89 
“530η8 οὗ Οοά, ἂὸ {ῃ6 Ὀγεϊῆγοη οὗ τῆδη, δηὰ 
“ἐ οἔ [6 8οῃ8 οὗ 13.2ε]. ΤὍΤἢε ἀεϑοοτ ρύοη οὗ 
Ἀδρῆδοὶ ἴπ ἴδ6 Νυϊχ. 845 ἡμυεπὶς “ῥοπάς 
(ερΡ. 186 “ρζκπάᾶον ποϊϊςοὰ ἴῃ [υὐϊτἢ χ, 4) 
18 ΌΓΓΒΟΥ ἸΔΚθη 85 8δῃ δ] υίοη ἰο [δὲ ϑ0πὴ6- 
τὨΐϊηρ πιοτὸ [Δ ΠΊΘΓΕ Πυμλδη ὈΘΔΌΪΥ νυ ἢ 
Ἰγγδάϊδίοβ [86 σουπίδηδηςοε οὗ [86 1η εἶοβε 
ςοιητηηΐοη ΜΠ ἴῃ Μοκῖ ΗΟΙΥ (ςρ. Αςῖβ5 
Υἱ. 15). Ὑβε ἔξεϊϊηρ οὗ ΤΟὈϊξ ου Πεαγίηρ οὗ 
[86 8υςοδβ5 οὗ ΤΌΡΙ48, σεῦ ψφις αὐρρεῖγ αἰ 
ΓΖ (οἶδ. ΄. 1ο), ἐχ ποῖ ΟἿΪΥ 
““ποπάον, Ὀυΐϊ τῆαϊ ΠΟΙ ἀνε σης Ὀονν8 
(86 Βεαγί 1 "νουβὮρ. 

6. ΤῊΙΒ ἰ8 τηυςἢ οχραπάεδάα ἴῃ 5οῦα οὗ ἴῃς 
Μεγβιοηβ: ἐδ. ΟΡ. (ῃς ΗδΦΡ., “ Αηὰ ἴπ6 Αηχρεὶ 
βαϊὰ, Υ68, 1 Κηον 41} [ἢ ννᾶγ5, δηά ἴη Μ.οάϊδ 
[πᾶν Ὀδοη ἃ μιυσδῖ ἴῃ ἴῃς ἤουϑθ οὗ ΟἿΓ 
Ὁγοῖμοῦ Οδδθδοὶ, ψῆο ἀννο! οῖ ἂδἱ δρεϑ, ἃ 
εἰν οἵ Μεαϊΐᾳ, δηὰ 1 15. 4 ἵννο ἀδυβ᾽ ἸΟΌΤΣΤΙΘΥ 
ποτ Αρδαίδηϊβ (Εοὐδδἴδηεσ, ςΡ. 1ϊ. 7) ἴο Ἀαρε5, 
δῃηὰ Ἀδρζοβ ἰ5 θυ} οὐ ἃ τηουπίδίη, δυῖ Αρθα- 
(Δπ|8 18 Ὀ0}} οὐ [6 ρῥἰδίη. Ὅῇο ΔΙῚ οὗ 
ΑἸοχδπάσοσ ἴμ6 Οτεδῖ ἴοοῖϊζ ἴδῃ ἀδΔΥ5 ἴο σοπηρᾶ55 
(Π6 ἀϊδίδποα ἤοσε δηθὰ 845 ἃ ἴὸῪ ἀἰδΥϑ᾽ 
᾿ουγῇου (Αστίδη, 1}. 20) ; δπά [86 ἀϊβδγθηος 
15 βΒοδγοϑῖν ὀχρίδίηθά ἤθη (Π6 πηογοιηθηΐβ 
οὗ υηϊπιροάρα ἴγάνο! ]ογβ ἀγα οοηίγασίοα τ} 
ἴβοβε οἵ δὴ δῃοσίηοιβ δηὰ ΠΥ οαυρρεὰ 
ΔΙΤΩΥ͂ (866 ἰχ. 1, ῃὨοΐ6). 

ΎΠο ϑἰαϊοηθηΐϊ, “1 αν Ἰοάροὰ στ 
Οα0461" (ςρ. 1. 14), ᾶ5 θδθθη ἰτοαϊοὰ 85 
ςοπίδιηϊηρ 4 {ΠῚ νης Ηδδῦ. χίϊὶ, 2 οτυ- 
Ῥμαϑίζεβ: “""ΒῈ ποῖ ἔογρει Ὁ} ἴο δηίογίδίη 
ΒΌΓΔΗΡΟΥΒ: ΤῸΣ [ΠΟΓΘΌΥ 8016 πᾶνε οδίογιδιηθὰ 
ΑΠρεῖβ υπδύγαγοβ." Οὐ. Οδηῃ. χίχ. 2. 

η͵ 8. αν. ἴῃς Ηεῦ. (ν νος ἴ[π6 ΟΠ Α]ά. 
δηὰ [1χ14 ἀζτε 6): “Ὑδοη Τοδίδ5 5414 ἴο δίπι, 
ΘίΔΥ οὗ ([Ὦγ Κιηάη685 ἃ πιοιηδηΐ, 8Δηἀ 1 ν1}} δὸ 
δηὰ ἀφοΐαγα [πῸ πηδίζεῦ ἴο τὴν ἔδίδεγ, ἔἕογ 1 
ἀοδῖτο στθδΕΥ τθαῖ ἴου β8ῃουϊάεβὶ σὸ σὴ 
τὴς, δηὰ 1 ν}} εἶνε ἴδε ἴῃς νναροβ8 οἵ [86 
ἸουγηοΥ. Απά δε 5δ]α ἴο δΒίπι, ὁ ἴῃ Βᾶϑοίο, 
ἴον θοῃοϊὰ 1 νγαὶξ ὑπῈ}]} ἴΒοὺ ςοπιοϑὲ Ὀδοῖκς ἴο 
ΠΟ, Δη4 ἴΔγ ποῖ. ὙΒοη Τοδὶδ5 οδπιε δπὰ 
ἰο]ὰ 15 ἔα Βοσ, βαγίηρ, 1 πάνθ ἑοιπά ἃ σοοά 
τηδῃ οὗ οὐν Ὀγεϊῆτγοη (ορ. συ. 4) ἴο ρο ἢ 
πι6. Απά ΤΟῦὶ 5], (4}1 Ὠΐπη ἴο της, {πδῖ 
ΙΤὨΔΥ κΚηοον οὗ νϑδίὶ ρμίδοα (( αὶ, δηὰ 

ΤΟΒΙΤ. ΜΡ. [ν. 6---1ο, 

[ΆΓΓΥ ποῖ, ὅο Βς ψεπῖξ ἴῃ δπά βαϊά ἴο 
ἢϊ8. δῖ εῦ, Βεμοὶά, 1 μανε ἰουπά οπς 
Ὡς ἢ Μ}}}1 ρὸ ἢ πε. ὙΤΒεπ δε 
8414, (211 Ηἰπὶ υπίο πηθ, [δὲ 1 πιᾶῪ 
Κπον οὗ ψἢδῖὲ {γῖδε ἢδ 15, πὰ νυ ῃεῖμογ 
ἢ δε ἃ {Γυϑῖγ τΔη ἴο ρῸ ψ ἢ [Π 66. 

9 ὅ8ὃο δε οδ]᾽εὰ Βῖπι, ἀπά ἢε Ἵδηιὸ 
ἰη, Δηά τῆ 6Υ βαἰιτεὰ ομα Δποῖθοσ. 

1. ΤΏδη Τοῦδῖς 8418 ὑπο ἢϊπι, 

Πα, “ἴδ. ) 6 ἰβ, ἀπά ψμεῖμοῦ μ6 δὲ 
ὈΞῪ (ΟΚ. πιστός; [[14, Μάεἰ 5) ἴο 5ὸ 
ΜΝ {πε6.. 

Θ. ἐδ ταἰμἠεάά οπό αποΐδοῦ) Τδ6 [ΟΠῚ9 
οὗ [ῃς ““ Ξξ2ἰυἱαϊίου,᾽ δῦϑοπὲ ἔγοπι ἴῃς ΟΚ. δηὰ 
ΕΝ, ΤΑΔΥ 6 Ξυρρ εά ἔτοπι {πε Ηεῦ. δηὰ 
Ομιαϊά., ψιὰ νος ἢ (6 Ψυὶς. δηὰ [14]4 5ιιὺ- 
δίδπεαΥ ἀρτεο, [ἢ αἰ δοτίηρ ἴῃ ἱπαϊν!ἀυδ] ἐχ- 
Ργεϑϑίοῃβ: “Απῃὰ Βδρῆδοὶ ψεπὶ ἴο Τοδὶ δηὰ 
δα! ἃ ἴο Ὠΐπι, Ῥοᾶςε (ψαμάΐωρι, Ν Ὸ]Ρ. δηὰ [14]2) 
Ὀε ἴο ἴδε (ςΡ. Οξεῆ. ΧΙ. 21; [πιὰρ΄. νἱ. 23), 
ἴδου τδὴ οὗ σοά. Βιυΐ Τοδὶ 54ἰά, 1 ἴξ 15 

οὐ ψΊ πιο, ὮΥ θη διδῖἢ 4}1} {Π|5 Ὀ6- 
θη πὸ ἢ ἔοτ ἰἴ 5εὲ ποῖ 86 ᾿ἰσῃϊ οὗἨ μϑάνθη. 

ΤΟ βουπά οὗ ψοτσάβ 1 ποᾶσ, Ὀυϊ [6 πιδη 1 
866 ἠοῖ; 1 51 δὰ ἴῃ ἀΑγῖζπθβθ (σἰεῖ ὑπογ 
ἤὉ ἱμίερ υἦυοι, 1414). ὙΤΒΘη {Π6 ΑὨροὶ 
βαϊά, Ηὸ νο δαίῃ ἀεργνοὰ ἴπε6 οὗ Πρ ἢϊ, 
1.6 838π|6 588}} δα] (πθς ((μδὶά., " Οοά 15 80]6 
ἴο 864] {π]ὴ6 δγθ65᾽), ἕογ ἴμου γί ἃ τ ϊθουβ 
τΔῆΏ. Απά ΤΟΌΙ δηβνοσεά δηὰ 5αἱὰ, [,εἴ τῆς 
1μοτὰ 5Ξ41Υ 8.6. (Τὸ υϊς. δηὰ [(Δ]4 κεῖνα (ΠῸ6 
ΑηροΙ 5 δῆϑννοσ (05: Τογέὶ απίρηο οηίο; ἱπ 
}᾽οχίπιο δὲ μὲ ὦ 1)ε0 ἐμγέγς.) ΤΏ ΤΟΙ 
βαϊὰ ἴο ἢΐπι, ΜΥ Ὀγοΐδογ; ΠΥ βοὴ ΤΟδίδ8 
βθθκοῖ ἴο γὸ ἴο Μεάϊα. Οδηβί δου ρὸ ἴο 
Μεάϊα ((Βὲ Ψυῖς. βρεοῖβοβ, “ἴο Οδθβϑεὶ δὲ 
Ἀδροβ᾽)} (δηβί ἴβου ρὸ νὰ Βἰπιὶ δηὰ 1 
Ὑ}}1 γίνε ({866) [ΒΥ ννᾶζοϑ (ΟΡ δοοογάϊης ἴο 
τῆς 1ἴλ12, ἢ σγοδίογ νυ αἱγ τυϊϑάοπη οὐ 
Το 8 ρασί [ορ. Εἰ. Ν. ν. 14], δ: ῥοῤογί: ἱγὲ 
εἰργ ἰ}|9 εἰ ἀφάμεεγε ἐἰμρπ, ἀαδὶι εἰδὲ τπιογοεάξηι 
ἑμα». ΟΡ. [8ὲ  ]ρ».). Απά (πε Αὔρεὶ ςαἱά, 
Ὗρδ, 1 οδηῆ; ἴοσ 1 πον 4}1] {πὸ ψψαγ8, δηά 
δανα τγανογβοά 4}} [ἢς θουηάδλσγιθϑ, δηά κῆονν 
[δ τηουπίδιη5.ἢ 
ΤΟ ΝοΠεγΔθ]ς Βεάδ, σοπιπιεητηρ ὑΡοη 16 

οοηίΐγαϑί Ὀεΐννοοη [Π6 “ ρϑδςὸ" οὗ (π6 δηροὶϊὶς 
5δυϊοη 4δηἀ ἴδς “ἀλγκηθϑο᾿ οὗ Τορθιῖ 5 
δεῖυδὶ ἴδ, Βηἀς5 ἢοτα ἃ ἰγρε οὗ (γι ϑι β νοσκ: 
ἐΟυγ]μοσγά ΌΥ [86 τηϊγαοΐοβ Ὡς ἢ Ηδ ντουρπς 
ἴῃ (ἢς ἤεϑὶ δῃεννοὰ ἴο {π6 [ἐνν5, ἔγοτι ὑνβοτη 
Ης ν»ᾶβ ἀδβοεηάδὰ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃ ἤοϑβῇ, ἢονν 
Ης ἩΗϊπιβοϊξ ἰ ἴῃς ϑοη οὗ Οοά δῃηὰ [πε Δηρεὶ 
(186 Μεβϑθηροῦ) οὗ ἴπ6 ψ1}} οἵ Ηἰβ Εδίδοσ. 
Το οπε Ηε ργοοϊαϊπιοὰ ἴδε Ἰοὺ (χαμάξει, ἙΡ. 
(86 Νυ]χ.) οὗἩἨ ενεγδδίηρ βαἰναίίοη, βαυϊηρ, 
«Ἀδρεηΐ γε, ἕογ ἴ86 κίηγάοτα οὗ οᾶνθῃ 18 δἵ 
᾿δηὰ .᾿ δηά ἴο ἴῃοβε ψο ἀσβραϊγοά οὗ οδίδίῃ- 
ἴῃς ΒΕΔΥΘΏΪ ᾿ρς Ηδ ϑδἱὰ, “1 δηλ πὸ 1ἰρῆς 



Υ. 11-ῷβ13.} 

Βτοῖβεσ, β8ῃενν πες οἵ ψῇῃδῖ {τἰῦε δηά 
ἔλτΑΤΥ ἴδοι Αγί, 

11 Τὸ ψβοσὰ δε 58αϊά, ᾿οβὲ δου 
8εεὶς ἔοσ ἃ {Πῦ6 οἵ ἔπι Ϊγ, οὐ Δη Πἰγεά 
ΙὩΔΠ ἴο ρῸ ψ ἢ ΤΥ βδοηὺ ΤΒΘη 
Τοῦδῖς δ] 4 υπῖο δἰπι, 1 νου] Κπον, 
Ὀγοίδοσ, τὴν Κιπάγαά δηὰ ἡδηδ. 

12 δε δε 5414, 1 δὴλὰ ΑΖαγί88, 

ΤΟΒΙΤ. ΜΡ. 

(ἢ βοὴ οἵ Αηδηΐδβ ἴῃς ργεδῖ, ἀπά οὗ 
[ὮΥ Ὀγεῖῆσθη. 

12 Τμεη Τοδῖς 8414, ἼΤΒου δγί 
νγεϊσοπιθ, Ὀγοῖῃογ ; Ὀ6 ποῖ ΠΟΥ͂ ἈΠΡΤΥ 
νυ πλ6, θεσδιιβε 1 ἢδνε δπαυϊγεὰ το 
Κηονν ΤΥ {τίρε δηὰ τὴν ἐἌΠΏΙΪ ; [Ὁ 
ἴδοι γῖ τ Ὀγοίῃοι, οἵ Δηὴ Βοπαβῖ δῃά 
δοοά 8ἴοοϊς : ἔοσ 1 Κηονγ Απδηϊδ8 δπὰ 

οὗ [ἢς ννοτά. Ηδ ψ80 ο]]ονεῖι Με τυδικοῖδ 
ΠΟΙ ἴῃ ἀδυκησθβ, θυϊ 5}4}} δανα ἴδε ᾿ἰχῃς οὗ 
ΙῚ Ἂν 3 , 

11. οἱ ἐδοι “εεξ φ".ἢ ὍΣ πηοδηΐηρ 15: 
“19 “'ὸ'Ἢ ἃ αυεβῦοῃ οὗ {(γδὲ οὐ ἔλθ γ)} [5 1 
Ὡοΐ ΓΑΕ ἃ υεβίίοη οὗ ἤπάϊηρ βοπια ἰγοὰ 
ΡΕΙΒΟΏ ἴο ΡῸ ὙΠ (ὮΥ 5οὴ ἡ" ὍΤπυ5, Ουἱά 
πέεόθ46 δ, 16 “Ωγ φέπ τινι, “σεἰ ἐγίδαρῃ 
»μεαδ ἡΜεγωπαγίωρη ἀἰφοίαεγαι; φόπ εἰ 
Ζγδανι γπεαγε ἐμ φμαγς 8 (11Ὰ18 1) ΟΥ, τῆοσα 
ἴσου, σης ΤΣ τιεγεοηαγ δ, απ ἐρηιρη 
γπετγοοηαγρη ἢ (νὰ}5.) ΤΌΘ ΗθΘΌ. γοηάογίην 15, 
“ Ὠοϑῖ ἴδοι 5{Π1 σηχυγο, ἤθη ἴδοι ἢαβῖ ἃ 
Ὠϊγοά πλδὴ ἴο ρΡὸ ἢ (ΠΥ 5οη δοοογάϊηρ ἴο 
[ὮΥ νυ 15} ΤὙΠεβὲ Νογβίοηβ, τορεῖμοσ ἢ 
τῃ6 (Πα]ά., ““ ἈΔΡἢΔ6] σά ἴο πἶτῃ, [1 δὰ ἠοῖ 
τς ἴῃ [ὨΐΪΏ6 ἐγοθ8, ρὸ δηὰ βϑοὶς Δῃοῖποσ τηδῃ 
ὙΠΟ ΤΩΔΥ κὸ ψῈΠ (ὮΥ 80η," 50 Π΄ οἰ Θη ἘΠ ἐχ- 
Ῥἰδίη [Π6 8θη56 οἵ ἴδ 6 Οτθοκ ἰοχί. Τα ρεῖυ- 
Ἰδῆςθς δἰἐγθυϊοά ἴο Ἐδρἤδ6] ἴῃ 86 ΟΠ δ)]ά. 15 
ΘΟΌΣΒΕ ἴο ὃ τη0}18ῆ6ἀ ΌΥ ΤΟΙ, νῇο 88 γ5 ἴο 
᾿ἴτη, “ ΜΥ ὑχγοίδοσ, Ὀ6 ποῖ ργονοκδρὰ νὰ πὴ 
[δῖ 1 188 ἴο ἵζηονν οὗ ἃ σευ ΔΙ ΤΥ ΤῊΥ πᾶτης," 
ὅκα. (866 «ἷβο Ε'. Υ., Ὁ. 13). ὍΤΠα σοηγοσ- 
βδϊίοῃ γϑο}}15, δηὰ 5 βεσθαρβ βυρρεβίθα ὉΥῪ 
ΒΊΟΝ ῥᾶϑϑᾶρθβ 48 Οεδη, χχχὶδ 29; [υάζ. 
ΧΗ, 18. 1, ἴον οὐ [86 Αηροὶ ἀϊβοονοῦβ ῃἰπι- 
86} (χί!, 15). 

ϑοιὴθ φοιηπιθηΐδίουβ ἰηνοῖρἢ δραΐϊηϑί τῃ6 
ἔγαυὰά δῃὰ ἔβἸϑεβοοδ ψθῖοἢ (ΠΟΥ ἀἴβοονοσ 
ἴῃ 1818 βδεοσϊοη. Α γιοῦ οχρίδηδίίοη οὗ 15 
ΡΘΟυ ΑΙ 68. 15 τπδῖ νυν ἰς ἢ ποΐθ58 ον “ ἴδς 
ΠοΟΠΟΘΑΪπεηξ οὗ ἃ πᾶπὶθ 18 οὔδ οὗ ἴδε 
ἔεαίυτεβ οὗ [86 υυτὶτηρ8 οδ]]οὰ Α ἢΔ. 
ἴῃ τι}8 Κιπὰ οὗ ᾿ἰτογαΐασε, ποῖ οἱ ἀϊά τῃς 
ΔυΙΠΟΥΒ 4551:1π|6 ἕο ρηθαὰ Ὡδπιθ8, θυ. ἔδηςίξυϊ 
ΠΆΤΟΒ Δηα ΟἸΤοιπηδίδηοεβ ϑνογα ἰηϊγοἀυοσοα 
Ἰηἴο [Π6 ἡδιγαίγοϑ, συ τςῖ ΔΟσΌΓΔΟΥ Ὀείηρ 8ο- 
ςουηϊοα ἱπηπιδίογιδὶ, 50 Ἰοηρ 85 ἴῃ αρϑίγαςϊ 
ῬΓΙΏΟΙρΡΙ 65 ἱπουϊοαῖοα ᾿ψόγε ἴσυθ. Ὑπυ5 [ἢ 
ΑἼΡΕΙ ΤΔΥ͂ Ὀ6 5πιιρροβεὰ ἴο ὄἜχρῦοββ ἴδε νἱθὺν5 
οὗ {86 διιῖμοῦ οἵ (ἢς Βοοκ οἵ Τορὶϊ, “ ο 
ὨΟΐ ἐπα Ό γε ΟἸΟΒΕΙΥ ἰηἴΟ ΤΥ Πᾶπια, ΟΥ̓́ΤΠ 6 δέγιεϊ 
ΟΠ οὗ (Πς ἀοί8:15 οὗἁ ΠΥ βίοιγ. [,εἰ ἴξ Ὀς 
ΘηΟΌΡὮ [παῖ ΓῺ ΡυΓροϑα 15 γοὺ πλοσὰὶ δηὰ 
βρ᾽ τ] οἀϊβοδίοη, πὰ (Πδξ 1 4πὶ ϑεηΐ ἴο ἀο 
γου ρμοοά, ((βδυγίοη.) 81. Αὐυρυπιίίπο [85 
ἴῃς [Ο]Ἰοννης σοπιηϊεηΐ (΄ ϑεγηι ὧς Τοδί4 ἢ: 
“« ΑΖΑΥΪΔ8 5 πα ϊξ (Αηρεῖιι5, 866 ὑ. 12) 
...) ὯΟΩ ἀἰϊχῖί, Ερο δι ΚάρῆηΔ61 Αηροὶαβ. 
(ὐοἶανῖς ἴῃ Ῥσΐπιο ποτηΐηθ ἀϊμπιίδΐοθῃι, ἢ ἵδοογοῖ. 
Ἰοοδίοσὶ (οσσόσοηλ... ϑογναΐδ οϑῖ ποχηϊηΐβ 

ἀἰϊγηϊα5, υἱ ροδίγετηὸ τηδρηϊτο οἰδγαβοεγοῖ 
ἀϊρηϊλι!5.; 

15. ΤὮδ πᾶπὶὸ ΑΖατίδϑ ση6805 “ [6 μοῖρ οὗ 
[186 1,οτὰ;," δηὰ Απδηΐδ8 “16 ρσᾶςθ οὗ [6 
1, οτὰ ;᾽ δηὰ {Π686 πδηη65 3Υπ10 0126 [6 ρυγ- 
Ροϑα οὗ {86 Απρο}β στηϊϑϑίοῃ. Βεάδ οδαγδο- 
{6 501 Δ}}}7 8668 σοτηδίηδα ἴῃ {πε 1 ογὰ [6505 
16 «διθυΐεβ οἵ (686 πδπ]ε8β. Ηδθ αυοΐίεβ 
186 Ῥϑδὶπιῖβῖ, “ὙὍὙΒου γί ΤΥ ΒΕΙΡΕΓ δηὰ 1106- 
ταῖοσ, Μδακὸο ἢο ἰοὴρ ἰδγγγιηρ (5. χὶ. 17), 
δηὰ (6 Ενδηρο βι, “γε ὈεΠεϊὰ ΗΪ5 βἴοσγυ 
..... ὅ0}} οὗ στάςβ δηᾶ (τ " (δῖ. [ὁ8π 1. 14), 
ἴη Π|υπιγαϊίζοη οὗ 5 ΡοΒ:ΓΟΏ. 
Το Αηρεϊ, ἴῃ [86 ΚΟΠ6585 οὗ ἃ σωδῇ ἡδιηδὰ 

Αζατίδβ, δοςογηρδηϊοὰ ΤΟδί88 (ΑἸ Βμδηδϑῖυ5). [ἢ 
[πὸ 4ϑϑιζῃημηθηΐ ἴο δἰπὶ οὗ (ἢς Ὠδηλθ δπὰ οἣδ 
Τοῦ οὗ [86 βοὴ οἴοῃπε Κηονγῇ ἴο δῃὰ δϑίθοηθα 
ὃγ Τορὶϊ (Ὁ. 13), ἴδετε μᾶ5 θεεὴ βουρῇέ ἴο δὲ 
ἃ τοοορηϊθοηῃ οὐ Πς ρατί οὗ (π6 δυΐπογ οὗ [Π 6 
ΟἰΣΏΣΥ δηά ΠΟΙ η655 Ῥοβϑῖθ]ς ἴο ἴ6 δι πΊΔῃ 
τᾶς. Ὑμὺβ Βοάς 5665 ἴῃ [86 Αηρεὶ [ἢ6 
τοργοβοηϊδέοῃ οὗ [πε Ὁ Ἰν]Π1Υ οὗ ΟἿΣ ϑανι ΟΌΓ, 
δηά ἰη Τοθίδϑ, ΗἾ5 δυχηδηΥ : 1υ5ῖ 45 ἴῃ (δς6 
ΒἰβίουΥ οὗ 186 βδογίῆοθ οἵ βϑλδς, ραϊγϑίϊς 
Ἔχροβίτίοη ἀϊἰβοογηεά ἴῃ [6 γπὶ {86 δυπηΔη ΠΥ 
οἵ Ομσίϑῖ, δῃὰ ἴῃ [5286 μι πιϑ6 ] Ὁ [6 ΤΟΙ οὗ 
ΟἸγίδι. ὍΤῶιδ Αηρεϊοϊορίςοαὶ ἰοδοβίηρ οὗ ἴπ6 
Ῥᾶβϑᾶξε ἷ8, πβονγενεσ, ἃ ἀενεϊορπιεηΐ ὑροη [παῖ 
οὗ 186 οσδηοηΐϊοδὶ Βοοῖβ ψΏΙΟΝ Παγσγδῖοβ ἴδ6 
ΔΡΡοδγδηςοθ οὗἁὨ ἡδηιθ- ας ΑΠρ6]5 ἴο τηθῃ, 
θυῖϊ ἀοεβ ηοΐ δϑϑῖρτι ἴο δηρεὶῖὶς δεΐηρβ (ἢς 
ΠΔΙΏ65 ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟΏΒ Οὗ ΏεΏ. - 

ΤὮο Ηθ. Πογο, δηὰ ἴῃ ὖ. 13, δ ἀς5. δῇογ 
Απδηΐδβ (βοσὰ ἰξ «4115 Η δηδηθ]), “οὗ τῆς 
ἔλτοἱγ οὗ 186 γσγεδῖ δϑῃοιου ἢ} " ((2]4., 54}- 
ΤΑΪΥΔὮ), ἃ πᾶπὶα ἴο Ὁ6 σοπηῃροϊοα ψ| {Π6 
ϑδϊπλοῃ, οὐ ϑ4ἰπια, ἴῃς ἀδβοθπάδηϊς οὗ [υ δὰ 
(Ευζὰ ἵν. 2ο; 2 Οἤγσοη. ἰϊ. 11). [πίοδὰ οὗ 
“ὁ 56 Ιου " τς ΟΙΚ. Π48 (ν. 132) Σεμεῖς ΒΟΥ. 
δῃηά [1414 ““ 8δη)2 125 " (Π0 δ. ἢ πᾶῖηο 15 βίνθῃ 
ἰῃ ἴὰς νυ]ραῖο), ἃ πᾶπηθ ςοτηπιοη διηοηρ ἴῃ 
Ῥυίοβίβ δηὰ 1,ενϊῖ68 (6 9. 1 ΘΒ γοη. χνυ. 8, αἱ; 
ΕΖΥΔ Χ. 21, 31; Νεῆθμι. χ. 8, χὶ. 15). Ιη 
οἰ ΠΟΥ οα86 “ 5μεϊοση ἢ "ΟΥ̓ “ ϑαπιδίδβ " ννου]Ἱά 
οοημηοοξ ΑΖασίαϑ ἢ ἃ τεσορηϊζοὰ ΓἈΠΊΠΥ 
δηά {{|δε; ἃ Ὧ0 51|8}} πιδίίεν νΏΘη 50 ΤΊΔΗΥ͂ 
ἙΆΤΟΪΙΥ οὐ {εἴθα] τερίβίογβ ἢδα θθθη ]οβὲ ἰπ Ὄχίϊα 
(ορ. ἔΖτα 11. 62). Το 5 τη νγ8 βαςἰϑῆβά : 
“Τδου γί οὗ ἃ ξοοά δηά μοῃουγδῦϊο ἔσαν ἢ 
(Η Ὁ... 

18, “: «αὐε «υεριὶ ἱοσεῖῥεγ}) Οὔ. ΤΆΔΤΡ. τοί. 
ποίθ. Τί “ΟΥΤΟΣΓ Οὗ ΟἿΌΣ Ὀχοίγθη ἢ 18 δχ- 
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]οπδῖδαβ, βοη8 οἵ [μαῖ ργεδὲ ϑδηγχαίδϑ. 
4 (Β. τ. 6, 448 76 χεηΐ τορεῖῃεγ ἴο [εγυβαίεπῃ ἴο 
᾿ Ὑγουβἢἷρ, ἀπά οἤεγεὰ τῆς ἢγβίδογη, 

δηά [Π6 τα η1}8 οὗ τῆς ἔγυι 8; δηὰ {ΠΟΥ 
ἢ ςμ. 1.4, γχεῖε ποῖ βεἀιςεὰ νυν ὅτῆς εἴτοσῦ οὗ 
᾿ ΟἿΓ ὈγοίὮγΘη ΠΥ Ὀτγοΐδεγ, ἴδοι τί 

οἵ ἃ ροοά 5ἴοςκ. 
14 Βυῖ τ6}1 πιε, τν παῖ τὑγᾶρεβ 384]} 

1 ρσῖνε τπεεὶ τοὴδ᾽ ἐδος ἃ ἀγδοῆτα ἃ 
ἄγ, δηὰ ΓΠ]Πρ5 ΠοΟαββΆΓΥ, 48 ἴο ΠλΪΠ 6 
οὕ ϑοη 

1ς Ὗ6λ, πιογθονεῖ, ἰἔγε γεΐυγη 8δΐδ, 
[νὉ}} λάἀ Ξοπιειίηρ; το ΤΥ γγᾶρε8. 

16 80 {πε} ψέῖεὲ ν76}1] ρ]δαβεά, 
ἼΠεη 844 ἢς το Τ᾽ οδῖΔ5, Ργερᾶγε τἢγ- 
861 οσγ τῆε Ἰουγηδυ, πὰ β6ηά 
γου ἃ ροοά ᾿οὐγηογ. Απᾶ ἤδη ἢ 8 
800 λα ρῥγεραγοά }} {πίηρβ ἕογ τῃς 
ἦουγπεγ, ἷ5 ἐλΈμετῦ βαιά, ὅσο που ἢ 
(8 τηδη. δπὰ Οοά, νῆϊς ἢ ἀννε δῖ 
ἴῃ Βεάνεης ὑσοϑρεγ γοῦγ ἸοιγηοΥ, δηά 
τῆς δηρεῖ οὗ Οὐοά Ικξερ γοῖι σοπιρδηυ. 
580 {ΠῈῪΥ σγαπῖ ἔογῃ Ὀοῖι, ἂπὰ τῆς 
γουηρ πηλπ᾿ 8 ἄορ τ τ δτη. 

17 Βυῖ Απηᾶ ἢ18 πιοῖθογ ψερῖ, 
δἂηά εκΔἰ4 το Τοῦ, ΝΥ Βαβὲ δου 

Ρἰδποὰ Εγ ἴῃς Ηεῦ.: “ὙΠεβς αἷά ποῖ 5Ξ(Γαῦ 
δΟΥ [86 βίδηρε ροάβ οὗ ἴα ἰδηά (ΒεΑδγ]οη) 
Ἐκ οὖγ Ὀγείδγθη."» 

14. Το “ ἀγλοῆτλ᾽ τηρηϊ[ἰοηρὰ ἴῃ [δ 
ἐ ἀβολί δι (ςΡ. αἷἰδο 2 Μδος. ἵν. το; Χ.' 20; 
ΧΙ. 43) ννγὰ8 ἴδδί οὗ 186 Ατς ἰδίοηξ ᾿ς ἢ 
οδιης ἰηἴο δἰπγοσῖ υπίγογβαὶ 056 ἴῃ [η6 Ὁπη6 οὗ 
ΑἸεχδηάογ (Β.0. 318), δηὰ νεϊρῃεά δϑουΐ 67:2 
δταϊῃ8 : [5 γ8]116 ννᾶ8 ἃ γδοϊΐοη τόσο τη οἱ. 
Τῆς δῖον Δὶς ἀγδοῆπι (Β.Ο. 27) τνεϊρῃεά 
1655, δηά 115 ναὶ νγᾶβ δδουῖϊ 841. Το ΗΘΡ. 
ἴοχὶ ι.565 ἃ τγογὰ υνῃϊος οχργοϑϑοβ ἴῃς ἐουγίἢ 
Ραγί οὗ (6 ϑδογοά 53}6ἶκεὶ (ϑιϊνθσγ), δηά ἴῃ 
ΠΛΟΏΘΥ͂ γᾶ]11.6 εα114] ἴο [Π6 ἰαΐοῦ Ατὶς ἀγδοῖγα : 
τς ΟΠαἰά, τννοσὰ 15 οὔθ ἔουηά ἴη ἴμο Ταϊπιυά, 
δηά οαυϊναϊοηξ ἴο 84} ἴῃς Ηδςῦ. οοἷῃ (866 
Βυχίοτ 5 [,οχ. :. τ΄; ϑομύγεν,3" ΡΡ. 34) 35). 
ΤΟΙ 5 ργοροβδὶ πᾶ  Ὀε ἴδκεη, {κε ἴμδῖ οἵ 
[Π6 τηλϑῖοσ τὼ [Π6 Ῥάγδθὶςε οὔ [6 ἸΔΟΌΓΟΓΒ ἴῃ 
[π6 νἱπεγαγὰ (Μαῖϊ. χχ. 2, 13), ἴο θ6 8ῃ ΟἹ 
οὗ ἃ ἔδιν ἀδγβ ννᾶ}68 ὉΓ ἃ ἔδιγ ἀδγ᾽5 ψοσκ. 

αηπδ ἐδίπρ, Ἰξοσσσαγ, ας ἰο τηὴηδ οαυη 405" 
ΟΡ, Ομβαϊὰ, “δηά (Ὡγ ἴοοά ἴπε 5δπ|6 85 [ὉΓ 
ΤΥ 50η." 

16. ἐγ γε γείωγπ “4)] Τῆς ΟΚ. ὑγιαΐί- 
. γοντες ἸΏΡ]165 “ Πεδ ἢ "ἢ 85 γγ}6}} 25 τἤετα βαΐείγ. 
Το Ηδῦ. δηὰ (μα. μαγα ἃ ρῆγαϑθθ ἸΏΟσΕ 
δογΡίυ ΓΑ] δηὰ Οσίθηίδ): ἐν. (ΗΕ 60.) “1 τῆς 
ΗΟΙΥ Οπε (]εβϑθὰ ἰ5 Ηε !) Ὀσίηρ γου δδςῖκ ἴῃ 

6." ὙΤΠ15 [πουρδΐ, 45 νν6 1} 85 ἰδηρίιαξο, 
15 ΔΚΟΏ ὉΡ ὈΥ ἴῃ 6 Απροὶ, ψνῆο τϑρ] 65 [ἃςο. ἴο 
{Π656 ἴοχίβ, [π6 Ψ ]ρΡ.,) δηά 1414 (ἢ ΠΟΥ 
αἰ εγθηςθ5)}: Κ Εδαγ ποῖ, ἔογ 1 ψΨ1}} γο ψ τ} 
ΤΥ 5οῇ, δηά νγὲ 5}}4]} ρὸ ἰῃ ρεϑᾶςθ, δηά νὸ 
8}}4}} τοϊυγ ἴῃ ρϑᾶοε: ἴο ψνμοἢ [π6 [{4]84 
δα 8, φυορίαηε υἱα μα “51. Εἰ Ἰδοδὲς ἀκεὶξ, 
Βεπθ ἐν ἄσε, 7)αἰεγ, οἰ εοπίησαὲὶ εἰδί. ὙΒΣ 
ΟΚ. «πὰ ΕΝ. ἃγὲ δἷοηε ἴῃ {ποῦ σϑδάϊΐηρ 
(σ. τ6), “80 16 Ὺ ννοῦα νγ6}} ρ]θδϑθά," 22. τὶ 
ὑρρρὶ Του] ἀρτοοηθηΐ 848 νν6}} 45 τ ἢ δας 
οἴδοσ, 

16, Οοά “εἐπά γομ ἃ φορά ἡοωγπς 7) ΟΚ. 
εὐοδωθείητε; 11. ““ΜΑΥ γοὰ μᾶγα δοοὰ 
ἡουγηεγ." Τῆς ΕΝ. ΡιουϑΥ ἰηίγοάπςε5 τἢς 
πάις οὗ Οοὐ ΠῸπ ἴδε ποχί ϑθηζθηςο. 

ΤΗΣ ῥγάγογ οὗ ΤΟΌΪτ 18 ἴΠ}8 αίνθῃ ΟΥ̓ 6 
ΟΒαϊ]ά. (ςΡ. [1414) : “ ΜΥ 8οη, ρσοραγε {πγ86] ἢ, 
δηὰ ρὸ οὔ ἴδ6 ἰΟΟΓΏΘΥ ὙἹ (ὮΥ ὈΓΟΙΠΘΥ ; ΤΩΔῪ 
{[Π6 Οοἀὰ οὗ Βεοάνϑθῃ ᾿ἰοδὰ γου ἴἤθγα ἴῃ 6, 
δηὰ βοῃὰ Ηἰβ8 Αηρεὶ (ςξ Οξη. χχῖν. 7), δηὰ 
ὈΓΟΒΡΟΣ ΥΟῸΣ ᾿ΟΌΓΏΘΥ, δηά Ὀτίπρ γοὺ Ὀδοκ Ἰη 
Ρεᾶςε. ΤῊ νεγβίοη δηὰ με Η οὐ. ἸΔΥ 5ῖγε58 
οὐ (ῃς δεεῦ ἴῃ συδτάϊδη Αηροὶβ (οΡ. 8. 
χΟοΙ. 11). 

8ο ἐδὲγ «ὑεπὶ 5.1] ὙὍὙῆθα οἵδπεν Μειβίοηβ 
{ΠῈ Ἢ ΟΒδ]4., (414; ορ. Ψυἷᾳ.) ῥγείδος 186 
δρασίυσγε ἡ] ἢ ϑυςῖ ννογάβ 89-- Αηα ΤΟΙ45 

κιβδοὰ ἢἰβ ἔθου δηὰ ἢ18 τῃοῖθοῦ ; πὰ {ΠΟῪ 
β8δα ἴο ἢΐπι, Οο ἴῃ ρεᾶσθ. Απὰά θυ βεῖ οιυΐ 
ἴο ρο." [Ι1ὰ [8686 Νογβίοηβ ΠΟΤῈ 18 ΠῸ πηθῃ- 
τίοη ἤογα οὗ ἴῃς ἄορ (8εε χὶ. 4, ῃοῖθ) ; ἴξ ΤΏΔΥ 
ῃᾶγα Ὀδθθη ἰπβογίεα ΌΥ̓͂ δῃ εὐϊῖογ ννῃο, Βηάϊηρ 
ἴῃ ἢ]5 τοχί [Παἱ [6 ἀορ ννὰ5 ἢ τΠδη δὲ (86 
τοῖυσῃ, νυν ἱϑηθαὰ ἴο δοσουηΐς ἔογ μἷβ οχίβίθησθ. 
ΤὮο Νυΐϊς. οὗ τἱ. 1 σοδὰβ εαμὶς “φομδΣ ἐπ: φεῦ 
(ἀε. Τοδί), ννογάβ δϑβεηϊ τοὶ ἴῃ6 οἴδοῦ 
τοχῖϑ, γεῖ ὑροη νος Βοάδ Ἰουηάβ ἃ σμαγδο- 
τογίβεις σοσηπιθηῖ. ΑΘ οὐγ [,οτὰ Πδά σοσης 
ἴο 8ᾶνε σῆθη, ΠΟΙΪΥ ῥγεδοῆοιβ [οϊ] οννεὰ Η!8 
δῖορβ ἰπ Ῥυγβυδηςο οὗ Η!5 Ἰη]πηςΈοη, “’ Οογς, 
ἴοδοῦ 411 ἠδϊϊοηβ." ὄαπε: συοσαρμὲ ἀοείογες, ἢΣ 
ΤΟΙΆΆΓ ΚΒ, Ὀδοᾶυϑε {ΠΟῪ ἀείεηα [Πε Βοπῖο, 508- 
βίδηςα, ἀηά 5ρί γί] ψνογὶς οὗἩ {Πεὶγ ἘουηαοΓ 
ἔγοτῃ ἴδε {πίονοϑ δπὰ ἴῃ 6 νυ]ὰ Ὀεαϑίβ, 2.6. ἔγοσῃ 
ῃοΐδδη βρὶ 5 δηα Πεσϑῦςδὶ θη. Μεάϊαναὶ 
565 88} [15 ΡΌΓΡΟΞΒΕ βυρρ] δὰ ἴῃ (ῆς ἔοιιπάδ- 
ὕοῃ δηά αἰπὴβ οὗ 186 [ϑοτηϊηΐοδπ ( οηεὶπὶ 
εαπε:) οτάον. 

ΤῊϊ5 Ββίοσυ βυγηἶϑ 68 μα οὗ [πὸ ἔδτν ἴπ- 
βίδῃςοϑ ἰῃ ννῃϊοἢ το ἴΠ6 ἄορ 18 δβϑϑϊρηθὰ δπιοηρ 
Ἐϑίθγῃβ 1ῃδί ροβδιοη οὗ Πα θ ΕΥ̓ δηα οοπι- 

ἰοηϑδῖρ 80 σϑδά!Υ δοοογάθα ἴο [ἢ Δῃ1π|4] 
γΥ Νν εβίεγῃβϑ. [ἢ ϑογρίυγε [ἢ ἄορ 15 υϑ0} }}}7 

ἀοβρίβοα : ἢθ 15 υῃσϊεδη δηά ἃ τη Γ6 ΒΟΔΥΘΠΡΌΓ 
(ςρ. τ Κίηρϑ χίν. 1ἱ, χχὶ. 24; 2 ΚΙΠρΒ ἰἴχ. 36; 
Ῥ8. Ἰἰχ. 6, τ4ᾳ; ἴϑἃ. ᾿ἰχυϊ. 2; [6γ. χνυ 3); 86 
18 με ὮΡΕ οὗ Δῃ ΦΏΘΠῚΥ ΟΥ οὗ δ ἤεοῖ υτα ΠΥ 
(Ρ5. χχὶ!. τό, 2ο; 2 ϑ88πι. ἰχ. 8: 2 Κίῃηρβ 
γ11. 13). Ὑεΐ ἅγε ἴἢεγο φορά 4081 165 δἔ(Σ1- 
δυϊοά ἰο Πἷπι, 845 συδγάϊδη οὗ ἤοοκβ ([οὉ 
ΧΧΧ, 1), δηά 85 ἴῃ6 νυνδίομοσ οὐδὺ βοπηθ8 (588. 



ν. 18--22.] 

86ηἴ ΔΥΔΥ ΟΥΓ 50η } 15 ὃς ποὲ τῆς 
8.2 οὗ ουὖν Πδηά, ἴῃ ροίηρ ἰῃ δηὰ 

οἷ δεΐοτε υϑὲ 
ἐζείποί χ8 ΙΒς ποῖ ρΥΘΘΑΥ ἴο ΔΔἀ πιοηαυ 
«ἀἰάρά, ἐμέ ΤῸ ΤΏΟΠΟΥ : δυῖ ἰεῖ τ δε 245 γεῆιβϑε ἴῃ 
με ἰμει Γεβρεςξ οὗ οὖν Ἑ“Β]]ά. 
ἡξῳξ οι 19 'ἔογ τῃδῖ ψΠΟΒ τῆς 1 ,οτά Πδίὴ 
ἰσηῖας δίνεῃ ὃ το ᾿ίνε ἢ ἀοῖὶ βυῆςε υ8. 
φραλ 20 ΤΒεὴ εαἰὰ ΤΌδΙς τὸ Ποῦ, Τάκε 
με ἴο ἐξα, ΠΟ ΟἌΓΕ. ΤΑΥ͂ 8[516Γ ; ἢ 5}2]} γεϊυγη ἴῃ 
εκῤτοίεε, δα ἰεῖγ, Δηἀ [Ὠ]Π6 γ68 8881] 8εε ἢ ]η}. 

Ἰνΐ. 10); δηά [18 νναϊομῆι!} Ἰηπϊηςς 15 οὶ ουὐΐ 
οὗ ρίδος μοσο, βοσα [6 Ηἰϑίοσυ ὑἱᾶςθβ (ἢ 6 
ςοπιδηςετηθηΐ οὗ ἃ ΡΟΙΙ]ΟΙ5 ἸΟΙΓΏΘΥ. 

17. ἐς δὲ ποὺ ἐδὲ “7 ἢ ἐ.6. ΟὟΥ 50" 
Ῥοσί (1 Κίηρβ χυῇὶ. 21; 58. χχχυὶ. 6: Ηοῦ. 
ΧΙ. 21); “ἴῃ μοίΐηρ ἴῃ δῃά οιἭδΤ Ὀείοτο 8,7 
ἦ.ς. ἴὴ Ἰἰνρ ἢ ὺὑ8 δηᾶὰ ἴῃ αἰϊεηάϊηρ ἴο 
ΟἿ Αδιτβ (οΡ. 1: 88πηι. χχίχ. 6: Αςῖΐβ ἱ. 21, 
ἴχ, 28). ΤῈ υϊρ. ἰδῆς δἷοῃς ἴῃ 118 τϑη- 
ἀοτίηρ οὗἉ [656 ἰαϑὲ τνοσάϑβ: Βρομίμρε Σεπεοΐμες 
ποείγς ἐμ εἰ ἐγαπερισ αὶ ποῦ. Τῆς 
[δ]4 ἀρτοος ἢ (ἢ 6 ΟΚ. ἀαηά ΕΝ. ΤῊ Ηεοῦ. 
(“ον ἀϊάσκε βου ποῖ ἔδδσ ἴο βοπα δυνδύ [6 
γουης τηδη, ἔοσ ἢ6 18 [Π6 8οη οὗ οὺγ οἱά δξε,; 
ἄζχο.; ΤΡ. ἴα ΟΒαϊά., “ἔογ πὲ 5. οὖ οΟἠἱγ 
800 Ἶ ΡΑΓΑΡΉγΑ565 ἴῃς [βουρῆς [δας [86 5ιδῆ 
ἴοσ [6 ἀροᾶ ραγϑηΐβ ννὰβ (μδΐ δοῦ ψῇο νου 
Ὅε ἴο ἴπεῖλ τυμαΐ ἃ [οβορ δηὰ 4 Βοηϊαιγῃ 
μδά Ὀεεη ἴο Ϊαοοῦ (δξη. χχχυῖϊ!, 3 ; χ]ῖν. 20). 

18. Βε πο 3γεεώγ (57 ὙὍὙΒδ πιοδηΐησ οὗ 
τὰς Εἰ ὟΝ. 15, “ ΝνΒαδῖ 15 γοὺυγ ροϊά νὴ Οδῦδοὶ 
(ν. 20) [ἢ σοτηραγίϑοῃ 1} ΟἿΣ 500 ὃ ϑΌρΡΡΟΞΘ 
[δι γου ροξ ἴῃ6 ΣὩΟΏΘΥ, ν}}}} (Πδὲ σοτηρεοηβαῖθ 
ἔογ [ἢς 1058 οἵ (δε βἰδῆῖ οὗ οὔὖσ δαπά "" (ρ. 
[86 Υἱροζοῦβ ρδύδρῆσαθε οἵ ἴδε Μυϊγαίε: 
Νωρπφμαηι ἡ σε ἐφέα ῥεοσιιίῶ, ΚγῸ σμα »ελσἐσχὲ 
ερρ} δι πείεδαξ ἐπὲηε ποδἰς ῥαωβεγίας ποείγα, 
μὲ ἀξυϊδίας εοριριηαγερης ὧος φμοά αἱάεδαρημς 
“ίμρν ποείσιση. ΟΟτητηθηΐδῖοῦβ ἅ,Ὸ, ΒΟΥΕΥΟΓ, 
ἀἰδαρτεοα 85 ἴο ἴπε ἰοχὶ δηά [πο Ἰηϊεγρσγοίδίοη 
οὗ :μάϊνάυ] εχργεβϑίοηθ.Ό ὍΤῊδ τοδομίηρ οὗ 
τυ. τ αῃηὰ 1οὸ 18 σοπάεηβοα ΕΥ̓͂ ἴῃε ΟΠα]ά. 
δῃᾶ Ηδ68. ἰεχίβ ἰηΐο ἃ ἕενν ννοσάβ, “" Οοά πδίῃ 
Κορί υ8 νιίπουΐ (πὸ σλοηοΥ,7 “ νἰτπουῖ {παῖ 
ΤΩΟΠΟΥ Οὐγ Οοὐ Μ11}1 Κεορ υ8 «αἷϊνε. Βιΐί 
ἴδεγε 15 Ποὺ στουηά ἔοσ ἀἰβρυΐηρ [6 ἱπίορτ 
οὗ [6 ΟΚ. ἰοχί, 
᾿ ΤΕ δε υλσ λή " οἰ Ἐν ἴω ο ούλὰ " 
περί ) 18 οὗ βοζὴβ ἀἰ που γ. 6 5816 
βίος ες ὰ απειουδπην ἴῃ 1 Οογ. 
ἵν. 13, ογα (ἢ6 Ψυΐ». 458 [Π6 δῦ ψοσζγὰ 
}ιυχανιεπία 85 15. υϑεὰ Ὀγ ἴῃς (414 Βετε (Νωπ- 
φυαῦι σοὶ ῥεσωπία ἐ||α, “τἀ ῥωγραγιεπέο “[}). 
ΤΕ ρῥῆγαβο, ἴδκεη ἴῃ 1018 8685, ΜΟΙ] πδδῃ, 
“ΟΟυπί ΓΔΟΠΘΥ 85 ΓΟ 156---85 ΒΟ ΘΠ] Πρ υἱΓΕΥΪΥ 
ἴο θὲ τεὐεςϊοά --- ἢ σοΟΙΏρΡΑΓΊ5ΟΩ 1 ὙΟῸΓ 8018 
116. Οὐδοῦ οὐἱῖοβ ρῖνε ἴο περίψημα ἃ 56η56 
εαυϊναϊοηΐ ἴο περικάθαρμα, ἃ Μοτὰ ιιεἃ ΕΥ̓ [86 

4420ε.--- Κοί. 1. 

ΤΟΒΙΤ. ν. ΥνἱΙ. 

21 ον τΠ6 ροοά δηρεὶ ν}}}}] Κεερ 
Ἀΐπη σοπηρδηγ, ἃπὰ 5. ἸΟ ΓΠΕΥ 584] 
ὯὍδ ρῥγοβρεγοιβ, δῃηά ἢς 38}]}] σεΐυσγῃ 
8δΐα, 

22 Ἴδη 886 τπηλάς δἂη ἐπα οὗ 
ννεερίηρ. 

ΓΗΑΡΤῈᾺΒ ΓΥἹ. 
4 7724 σ»ρε διάάοίδ 7οόίας ἐο ἑαξε δε σε, 

ἀεαγί, ακα σα ομέ σα ελ, τὸ αμα ἴο "7 
͵ϑαγα 2:26 ἐαμσάξεν οὐ Αἰαρσμεῖ; τ6 σπά ἑεαελ- 
σὰ ἄσοιο 9 ἄγέσε 1.ὲ τυϊεξεα ερέγέξ ατύαγ. 

1ΧΧ. ἴῃ Ῥγχον. χχὶ. 18 858 ἃ γδηβία! ἢ [ῸΣ 
4. γηϑοῃ :᾽ δηᾷ γϑηῦογ ἴΠ6 Ρῆγαβο, “ Αἀά ηοΐ 
ΤΩΟΏΟΥ ἴο ΤὩΟΠΟΥ ; δυὲ ἰεξ ἰξ Ὀ6 ἃ ταηϑοπὶ 
ἔογ οὐγ “ἢ 1]ἃ,᾽ 2.5. ΟΟηδίάογ [ἢ6 ΤΠΟΠΕΟΥ͂ ἰεθηΐ ἴο 
Οαῦδε] ἴο δὲ ξοϊά γου ν}}} ποῖ γθοϊδίτη. αοιης 
ἴξ 6 ἃ γδηϑοῖῃ ραϊά ἴὸσ [86 ργοβοσνδίοῃ οὗ 
{86 1 οὗ ἴῃς 1.4. ὙὍΒ6 ϑεῆβε οὗ “ Ἅγδηβοη᾽ 
15 πουρῃξ το θὲ ξυρροτγίεα ΌΥ ἴδε [ο]]οννίην 
Ῥγδοῖίςθ. [ἴ νγᾶβϑ ἴδε οὐυδίοηλ δ Αἰ θη5 ἴο 
ΤΈβϑοσα οογίδίη ΟΣ ]638 ροβοηβ; δηά, ἴῃ 
ς856 ΟΥ̓͂ ρίαζιιδ, ἔδηιηθ, οὐἠἨ ΟΙΒΟΣ νἱϑιἰδτίοη 
ἔγοπι ἤθάνθῃ, οδϑὲ ἴῃσπὶ ἰηίο [6 568, ἰπ [ῃ6 
Ὀε]1οΥ (δῖ {π6 βϑδοσίβος του]Ἱὰ οἰθαηθθ ΑΥΤΑΥ 
ΟΥ ψῖρε οδ 186 σης οὗ [86 πδίίοη. Τδε 
δεῖ ᾿γἯΔ8 Δοσοτηρδηϊδα Υ̓͂ [6 ἱῃνοσδίοῃ, τὰ ἰ- 
ψημα ἡμῶν γενοῦ. ΤΠ 656 ΡΕΓΘΟ5 ΨΕΓΟ οἰ δά 
χαθάρ α, τ δι ῆὰ ἐστ, περιψήματα, κιτιλ. 
866 [1}ἃἕΔΔἃ4Φ δηὰ δοοῖξ, [,6χ. 5. σ. κάθαρμα.) 
158 56 286 8 ποῖ, ποννενεσ, βυρροσγίεα ΌΥ̓͂ ΔΩ͂ 

Μεγϑίουβ (οΡ. [214 δπὰ ϑγσγίδο), δηά ψοιυϊ]ά 
866Πὶ ὈΠΗΩΘΟΘΘΘΑΥ ψΠοη [πο 56Π 56 
“ἐγρίιδε᾽᾽ ρίνεβ δὴ 1η(6]}}510]6 τηθδβίηρ ἴο [ἢ 6 
Ῥᾶ5858 56. 

4Ο. Τοῦ δηὰ Καριθὶ (811 {ΠΕΡ υγῖνοβ 
Αππᾶ δηά Εάμπα (ςΡ. Υἱ!. 16) “ 5ἰβίθσβ," ἴὴ δο- 
οογάδηςο στὰ της Ηδῦτενν τηοᾶς οὗ 5 
ψ ςοῖ υϑοὰ συκῇ ΤΟΙΤΙΩΒ 45 “ ὈτοΟίΒΟΥ, “ 5ἰϑίοσ 
ἴοσ 411 εἷοϑα γϑ δ πϑμρϑ; Ὀθοδι86 411, θεΐηνσ 
4“ οὨ]άγοη οὗ ΑΌγαματη," νγοσα Ὀγοΐδοιβ δπὰ 
δἰβίειβ ἰῇ [ἢδΐῖ ἈΠ οὗ νος ἢ ἢ6 νγᾶ8 (6 
ἔουπάεοῦ δηὰ μοδά. ἴξ ν}}} θὲ σεπιοιηδογοὰ 
[Παῖ “ 5ἰϑῖθν ἢ νγδβ ἴ86 {16 σίνθῃ ὈΥ ΑὈὔσδῃδχη 
ἴο ϑαγδῖ (Οδθη. χχ. 2, 12; ἊἽρ. Δαάϊξοηβ ἴο 
ἘΞ ΠΟΥ χυ. 9). Οτοῦυϑπ δά ά5, “ 5ῖς (ἢ γβδηϊ 
(τοοδηΐ σοη͵υχεβ 81.838) αυιοα εοάεπι ἰάνᾶςῸ 
Τορξοηϊϊ βυηΐ (1 ΟοΥ. ΙΧ. 5). 

ΤὨς οἵδε ογϑίουβ τοδὰ “86 ψν]}} ρὸ ἴῃ 
Ρεδος ("σαίσις, Ν ΕΣ. απὰ [[4]4) 85 νψ6]] 85 “" ἢ 
Υ}}}} τεϊυση ἴῃ βαξείγ " (οὗ “ ρϑᾶςο : ἢ “αἰυι). 

ΑἹ. 1δὲ βοοά αηρόΠ Νοῖ 5. ΠΡΙῪ “δὲ σοοὰ 
Τασββϑοηροῦ," δυῖ [Π6 δηροὶὶς θείης ψβοῦὶ γεῖ 
“6 Κπονν ποῖ᾽ (ἴο θὲ δὴ Απρεϊῖ, υ. 5). ὦν. 
[ὃς Ηοῦ. “Ὑε 1 ογὰ οὖν Οοὰ ψ]]] Ξεπά Η18 
Δηροὶ νὰ δΐη," ὅζο., δηά (6 Ὀοδυῦ δ] 
ψογάβ οὗ ἴῃς ψυϊξαῖε: Ογεάο ἐπῖρε σμοά “445- 
φείωμε Τεὶ δοπῶ δοριδέμγ εἰ, οἰ δέπε ἀμροπεὶ 
ογηρΐα αὐγοῶρε σι »όΓπίγ, α ὩΣ σὨΡ2 
ξαμάϊο (απ, 1418) τευεγίαϊμν αὐ πος. 

Ρ 
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ΝῺ 458 τῇεὺ ψεπί οἡ {πεῖν Ἰουγ- 
ΠΕΥ, ἴΠΕΥ σάπια ἴῃ τ ἐνεπίηρ 

ἴο ἴῃς τῖνεγ Τιρηβ, ἀπά πεν ἰοάρεά 
{Πεγα. 

2 Απά ψδεη τΠ6 γουπρ; τηΔη νεπῖ 
ἄονγῃ ἴο νγᾶϑἢ μἰπιβεὶῆ ἃ ἤ8ἢ} ἰεδλρεά 
οὔξ οὗ τἢε σίνει, δαπὰ ψουἹά πᾶνε 
ἀενοιιγοά ἢίηΊ. 

2 ἼΠΕεη ἴῃς Δηραὶ 5414 υπῖο Ἀΐπι, 
ἼΤακε τὲ 3}. Απὰ τῆς γουηρ πΊδῃ 

ἐαε, κατέ Ἰα]ὰ Βο]ά οὗ [δε 5}, δπὰ 'άγενν 1 ἴο 
ἐάε ἑακά, Ἰληά. 

4 Τὸ ψβο τε δηρεὶ 8414, Ορεη 
τῆς ἤβῃ, δηὰ ἴδκε (πε ἢεαγὲ δηά τῆς 
Ἰΐνεγ δηὰ {Π6 ρᾷ]}, δηά ρυΐ τπεπὶ ἃΡρ 
βδἔεϊγ. 

ΤΟΒΙΤ. ΓΥἹ. [ν. 1----ὃ. 

5 δὸ ἴῆε γοιπρ' τηΔη ἀϊὰ 245 {Π6 
ΔΏΡ6] ςοπιηδηάεά Πϊπὶ; δηὰ ψ ἤθη 
{Πεγ Μιαά τοδϑίβὰ (6 ἤβἢ, {πεν ἀϊά 
εδὲ 1 : {πε ΠΟΥ δοῖἢ Ψψεπέ οὐ τἢεὶγ 
ὙΥΑΥ,, 1}}} (ΠΟῪ ἄγον πεᾶγ ἰο Εςβαΐδηδ. 

6 ἼΠαη τδ6 γουπρ' πηδη 64 ἴο ἔπε 
δηρεὶ, Βτγοίδεγ Αζαγίδβ, ἴο ψῇδὲ υ8ὲ 
8 1η6 Πααγ δπὰ τῆ6 ᾿ἴνεσ δηά τὰς 

οἴ τῆς 88} 
 Απὰά ἢ 5414 υηἴο Πἰπι, ΤΟυςΒίηρ 

τῆς Βεαγί δηά {πε Ἰίνεσ, ᾿ξ ἃ ἀδν] ογ 
Δῃ ΘΝ] βρίπς (του ]6 δηγ. γγχὲ πχιϑῖ 
ἸΏΔΚΕ ἃ ϑιηοϊε τβεγεοῦ δείοσγε τῆς 
ΙΏΔΠ ΟΓ ἴδε ψοηιδη, ληᾷ [6 ΡΑΓΥ͂ 
8.411 θ6 πο πιοσζε νεχεά, 

8 Α8 ἔογ {ἢε ρδ]], ἠὲ ἐς σορά ἴο 

ΟσΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΓΥἱ. 

1. δὲν εαριδ. .. 10 ἐδὲ γέυέγ ΤΙισγὶ 4] 1.6. 
ποῖ ἴο {π6 ΤΊ ρτΙ5 Ῥσόρογ, ὈυΓ ἴο οπε οὗ [8 
Ὀγάηοῆοβ. τοῦς ᾿νε δὲ ΝΙΠοσθἢ (1. 22), 
ὙΠΟ νγᾶβ δἰϊυαῖε οὐ (Π6 δαϑὶ Ὀδηκ οὗ {Π6 
Τίιρτβ. Ὅς τοδά ἰο Εσςδαῖδηα (Η ἌΡ δ 
ΤΔΏ δΑβ ΑΓ 5 ΔΟΓΟ85 [6 ΠΡΡΟΥ Ζαὺ (Ζαό ,4|)α 
δηὰ 186 ἰονεῦ Ζαῦ (Ζαὸ ἡ αἢ, Ὀσΐῃ οὗ 
ὙΠΟ ἢ τ Ὀυ ΑΓΙ65 ὈΟΓῈ 4150 ἴῃ πᾶπὶς οὗ ἢ 6 
ΤΊ τί (ορ. Ηεγοά. ν. 52). ΤΠ ἤδηλο “ ΝΊηονθ ἢ" 
ΤΩΔΥ δ6 ἴδκοθη ἴῃ (5 ΒΟΟΚ ἴο ἱποϊιάς ηοῖ 
ΟἿΪ ψνβδὶ 5 ἢονν Κῆοννὴ 85 Κοιυγυηκ, δι 
4ἰΞο Νιιγυά ((δίδῃ, θη. χ. 11) ἀπ ϑαγροῃ᾿β 
(1. 15, ποῖθ) ρσεαῖ οἵ υγ-ϑαγγυκίη (ΠΟΠ- 
Ρ]οϊθὰ Β.0. 7γο6; τηοά. ΚἈογθαραα). Α8 ἀδθ- 
βοσιδοά ἴῃ ἴῃς Βοοῖ οὗὨ [οηδὶ (111. 2), “ ΝΙηθ- 
γΟ ἢ νγᾶ8 Δη Ἔχοθοάϊηρ ᾿τοδί οἰἵγ οἵ ἤγθο ἀδγϑ᾿ 
ἸουΓΠΕΥ ἢ (ὁ. ἴῃ ἃ οἰγουϊξ οὗἉ 90 τη 1168, δοςογά- 
1 ἴο βοπιθ, 866 δοισγδάογ, "16 Κοη- 
βοδγι ἤδη υ.. ἀ45 Α.Τ΄᾽ 3 ρρ. οό, 448 ; δοοςοτά- 
ἴῃς ἴο οἴδειβ, ἔτοπη οηδ ἴο εἊπά). Τε 
ἀϊδίδπος ἰγανοσϑοά Ὁ Τ᾽ οῦίδα δηά [Πἢ6 Απροὶ 
Ὀεΐογε {ΠΕΥ σοδοπεὰ τπ6 ΖΑΌ ΤΩΔΥ ἴπυ5 ννο]]} 
δαγτα Ὀδδῆ ἃ ον 8 ἀδγ8 ἸΟυΓΠΕΥ͂ οὗ ᾿υννθηίῦ 
ΤΩ 168. 

ἃ. ψατγίοιι8 ςοπ͵]εσίαγοβ πᾶνε Ὀδθη ρυΐϊ ἴογ- 
τνναγὰ υνἱἴἢ τοίεσθηςθ 0 [ἢ6 5ροςῖ68 οὗ [86 Π58. 
1 δοόηῖα ἴἴ ννὰ8 ἃ 864- ἢβϑἢ οὗ ([Π6 βῃδγκ 
«τῖδο : ἢ οἴδογβ, ἃ πἜβῃ -ιναῖογ ἤϑἢ, συ σἢ 48 
[6 ΡΙΚα οὐὁἨ Ξῃδά (58ε6 Εχ!Ζϑοἢ 6). Οτοῖλιιβ 
ςοηδοϊυγοά 186 δίρροροίδπιι8, Νόϊἀεκε {86 
οὐοσοῦϊθ. Οατὔςθ πᾶνε ἔτ ΠοΥ σἤοβθη ἃ 
ἴαγο δ (ὐυἷς. 2ινεὶς ἐρερηαηῖ δ) ΟΥ̓Δ 5π|8]]} 
οὔθ δοςζοζάϊηρ 85 [ΏΟΥ δᾶνα ἴο]οννοὰ [86 
ΕΟΝ., Οκ., Νυϊ,. Ὧ4πηα [1218, ογ΄ ἴδ νεῦΥ 
ἀϊβεγοηῖς τοδάϊηρ οὗ [86 πον]γ-ἀϊβοονογεά 
Ομαϊάδθε ἀπά δοιε Ηεδ. ἰεχίβ. Ασςοσγαΐηρ 
ἴο ἴς ΒΟΥ. ἄς,, [6 ἤ5}} αἰἰδοκοὰ Τοδίδϑ : 
186 τιοάς οὗ αἰίδοκ δείης ἀεβογ θεά Υ ἴπς 
1141, εἰγειρῤίοχιΣ σαὶ ῥεάεε εἶα; βέπε ῥμδ- 
γωρ ἀευογαυεγαί: ὉὈυΐ δοοογάϊηρ ἴο {πὲ 
Ομαϊάθε 4 ὑοῦ ἀϊδεγεηξς (δηρ Βαρρεηρά: 

“«ΤοΡίγγδαῃ (ΤΟΡἰ45) τὴ ἴο ἴδε σῖνοῦ ἴο 
γΔϑἢ 15 ἔδεῖ, ἀηὰ ἃ ἤϑ᾽ι σδπιῈ ϑυάάδη)γ οὐἱ 
οὗ (Π6 Τοῦ δηά ἀενουγοὰ πε γουηρ πηδηβ 
Ὀγοδα. Α Ηεῦγτεν ἰοχὶ Κηονῃ ἴο Βοςβατι 
(. Ηϊεγοζοίςοη. 111, οἰ, χὶν.) δηά {παξ δάορίεοὰ 
ὈΥ Ναυθδιοσ ἄρτθ ΨΠῸ (15 γεδάϊησ. [{ 
['Δ5 σογ[δ ΠΥ ἘΠ 6 τηοσγιῖ οὗ ἐχρδἰηΐηρ παΐογαῖν 
Δῃ οΟἴδπεγισίβε αἰ ΒΊςυ] ράβϑασε, ἰβουρῇ Βοοβατγί 
οἰϊεβ ραββϑᾶρεϑ Ὁ ΠΙΟΝ δβδίση ἴο (6 οἰωγως 
βυβηοϊεηΐ θοΪ 655 ἴο αἰίδοκ δηΐπια]5 δηὰ τωθη. 

Τῆς Ομα]ά., Ηδςρ.,  υϊρ., δηὰ [1114 δαὰ 
[δὲ “ἴΒς γουηρ τηδη ογεὰ ουξ :᾿" ἐχραυεσοόης, 
εἰαπιαυϊλ ὕοος παρηα, ἀΐεενς : Πονεῖπθ, ἐπα 
τα» ( ]ς.). 

4. 1δὲ ῥεαγί απά 1δὲ ἔξυεν ἀπά ἐδε γαίῃ 
Τῆς Ηθοδ. δηά (μα). τηθηοη [Β6 Βοατέ δηά 
[86 5.811 οηἿγ. Ὑε οὐ͵εςξ οὗ ἴπε δάνϊος “ρυξ 
[6 πὶ ὉΡ 5ϑέεϊν "-οχραἰηθὰ τῆοσο ΔΙ ἴῃ 
οὐ. 7, 8 (ἴδε ϑιιδοίδηοε οἵ ννῃΐϊο ἢ 18 ρίνθη 
Βοσα ΌΥ ἴδε (ΠΔ] 66) --- ΠΑ Ὺ Ὀ6 ρσίνοη ἴῃ ἴδ 6 
τνογ5 οὗ (Π6 [141], στ δρἶνγι πεοσιαχὶα ὅκε σα 
γπραϊϊοανισηῖα τα (ορ. 6 Ψ αἱρ. ἀπά ΗΘ68.). 

δ. ἐδὲν ἀϊ ταὶ )] ὍὨΒ6 ΟΠα]ά. δα 58, "ἢ 
Ιεῖ 186 τοπιδίηάθσ οἡ πε σγοδὰ ἢ (ρ. [86 
Ηεῦ.). Ὄῖ5 ῥγεβοηΐβ οὔθ σοπάογίηρ οὗ δῃ 
οτἱρίηδὶ ἰοχὶ τι οἢ (μΠ6  αϊρ. δηὰ [τὰ υηᾶοσ- 
βἰοοα αἰ ογθηῖγ. ὍὙθεβθε τοχίβ τᾶ πὸ 
τη ὔοη οὗ ἴΠ6 τηρϑαὶ, δυΐ 5ἰαΐο παῖ δθῖοῦ 
τολϑίίηρς ρᾶσί οὗ ἴΠπ6 ἤϑῇῃ, “δεῖ ἐμίογερι ἢ ἱα. 
ΤΠ Ψυΐϊρ. οοηζίηυεβ, χέογα “αἰδογεσί, φμα 
“ἰὐεέγεηΐ οὶς σμοισσιο ῥεγυεπίγερ ἱπ Ἀαρε!. 

Θ. 2ο «υῥαὶ 152] (ΟΡ. τς Ηδεθ. ““νδαῖ 
Βοδιηρ ννἱξ ποὺ Ρεσίοστῃ ἡ ἢ δηά [{414, φωοαῖ 
γερησ»» ἐ::. 

7. Ἰγομδίε. .. Ξ ΙΪῺ ([δ6 ΟΚ. {τς 
ΒΑ 6 ψογὰ, ὀχλῇ . . . ὀχληθῆῃ.ς ὙΒΕ Ε᾿ Υ.. 
δηὰ ΟΚ. δὲ δίοης ἴῃ σεξεσγίηρ ἴῃς ἰαϑὲ νογὰβ 
οὗ 1Π18. σεῦγϑὸ ἴο κ18)6 ῬΑΓΥ νοχοὰ." ΤΒῈ 
Οἴδβοσ ογβίοἢΒ ΔΡΡΙΥ ἴῃθηὶ ἴο [Π6 60]} ϑβρί γι: 
6.5. ΟΠ Δ]ά. ““ἘποΥ 11} ἤθε ἤτοτα ἢΐπὶ ; " Ψυ]ε. 
εἰὐγα πολ ἀεοεάδαέ αὐ εος. ΤῈ Ηθοδ. δηὰ 
ΟΒδὶ)ά. οπιῖ 411 τηεηοη οὗ [6 νγοπιδῃ. 



1 Οτ, ἑελε- 
γέξανες. 

46. 8. 

γν. 9--12.} 

ΔΠΟΙηΐ ἃ πδη πὶ μαῖ τυ Ἔη 6885 ἰῃ 
ἢ18 αγεϑβ,) ἀπά ἢς 5821] ὃε ἢεαϊ]εὰ, 

9 Απά ψῇδη ΓΠΘΥ νεῖ ΟΠ] ΠΕΔΓ 
ἴο λδροϑ8, 

ΙΟ ΤΏ δηραὶ δὰ ἴο {Π6 γουῃρ 
ἴλη, Βτοῖμογ, ἴο ἀδὺ ννὲ 8}4]] Ἰοάρε 
στ Κδριεὶ, το 15 ΤΥ Τουϑίη ; ἢδ 
αἶϑοὸ δίῃ οὔθ οὐἱὺ ἀδιιρῆτζει, παπχϑὰ 
ϑαγᾷ ; 1 ν}}}} βρεαῖ ἴογ δε, τῆδῖ 586 
ΤΏΔΥ ὃ6 ρίνοη ἴΠ66 ἰογ ἃ Με. 

ΙΣ Εογ ἴο ἔδεε ἀοτὴ τῆε "στρ οὗ 
ε ΤΕ ΒΙΣ ἢαῦ ἀρρεγίδί ῃ, δθδίηρ τῃοιι ΟΠΪγ τὶ οὗ 

Ποῖ Κιπάγοά, 

ΤΟΒΙΤ. ΓΙ. 

12 Απὰά τἢε πιαϊά ἰ8 ἔδιγ δηά τυνῖβε : 
πον τῃογείοσα ἤεᾶγ τε, δπὰ 1 νἹ]}} 
ΒΡΘᾺΚ ἴο πεῖ ἔμεγ ; δπὰ ψῃθη να 
τεΐυγη ἴτοπὶ βδρεβ γε ψ}}] ςεἰεθγαῖς 
(ἢς τηλιγίδρε:; ἔογ 1 Κπον (δαὶ Κδ- 
συαδὶ ςᾶπηοῖ ΠΊΔΙΓΥ ΒΕΓ ἴο Δἃποῖδεγ 
Δοςογάϊηρ ἴο ἴδε ἰδνν οὗ Μοβεβ, δὲ 
6 54} ΡῈ συ γ οὐ ἀεδί, δθε- 
οδυδα (Π6 Πρμὲ οὗ ἱπῃογιίπος ἀοίῇ 
ΓΑῖΕΓ ἀρρογίδῃ τὸ πες (ἢδΔη ἴο ΔηΥ͂ 
οἴου. 

12 ΤἬρη ἴΠ6 γουηρ τηΔη δηβυνεγεά 
(86 δηρεὶ, 1 πᾶνε δεαγὰ, Ὀγοῖῃεῦ 

8. ευδέίϊ!επει4] ὅ66 1]. το, ποῖθ. Τ6 [418 
οχρ αἴης [86 υϑὲ οὗ ἴῃς »4]}, σά “"Μαρμάμ,ρι 12 
ἐρεῖς οεμδογερ σιασμΐ. ΤὮδ οἤδοϊ οὗ ἴΠε 58]] 
ρου ἴπε ογε ψουἹάὰ δὲ [πα οὗ ἃ 5ἰἰπιυϊδηῖ. 
ὉὍπῈ}1} τεσθηΐξ πιεβ ἴῃ Ῥοσϑῖα οὔθ ΟΤῈ ΤῸΓ 
Β]ΙΠἀη688 σΔυιϑεά ΕΥ̓ ̓ ἰηΠδπηπλδίίοη οὗ [6 δγ65 
ΜᾺ5 ἰοιπά ἴῃ (86 86 οὗ [815 πηρδῃ8 (566 
Β[5561}8 ποίς ἐπ οεο)δ. Νὸο 5υςῇἢ δρρὶ!οδέιοη 
ψουϊά, Βονγονοσ, θ6 υϑοα πονν ΟΥ̓ [6 5Κ1||6ὰ 
Εὐυτοροδη ρῥῃγοϑϊςίδη ἴῃ ἴπ6 ς456 οὗ ΕἸ ὈΣΟΡρΘΔη8, 
Δηά Ἰουςοτδ οὗ βονεγαὶ γϑαγβ᾽ βίδησϊην 15 δ] ἃ 
ἴο δ6 ᾿ἱῃΟυΓΔΡΪ6 ΕΥ̓͂ ΔΩ͂ ΚπΠοΨΏ ΤΕΠΊΘΟΥ (ςΡ. 
Ουϊζθεεϊεῖ, Ρ. 197). Τμὸ δοαϊηρ οὗ Γοῦιῖ 
δἴοσ εἰς γϑαγβ᾽ ὈΠΠΠ655 (χῖν. 2) 5 υἱεννεὰ 
85 ἃ τηϊγδοΐθ, ἰοννασ 5 ΓΟ ἢ νγὰ5 ρ]οδλϑθά 
ἴο ὃ01ε855 16 Π5Π 8 ρ8}] 85 ἃ πηθ8}8 (566 χὶ. 12, 
Ὡοΐο): δηά 85 ἃ πηῖγδοὶθ 11 ν1}} σοιήραγε ἢ 
(86 υδε οὗ πιοϊδίοηρα οΟἸΔΥ͂ Ϊη Δποῖμεγ σ4856 οὗ 
δ ηάπε55 ([οδη ἰχ. 6). 

ἴῃ τροΥ Δ] ἸΖίηρ (ἢ6 58.ΟΓὙΥ, ςοπηηηεηΐδίοῦβ 
ανα 56θεῃ ἃ {γ ᾿πρ 16 ἴῃ 6 586 οὗ [Π6 
Ὀπῖοτ Ὀυζ 5[ἰγιυϊδίίηρ δηά ουγαῖνο ρσΧοΟρ ΓΙ 685 
οὗ ἴῃ μα]], νυνὶ ἢ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 8ἰδίθα ἴῃ με ννογάβ 
οὗ ᾿ἰϑίϊυ5, ““Οογροσγα 8 διςιο οἴ σογγερίο 
ἀἰνίηδ, 4υδηλν8 Δπιδγα 5ϊηξ ΠΟΠΊΪΩΙ σΑΓΠΔΙΙ, 
ἰδήθῃ δρεγίιηϊ οσι]οβ τρθη[ 15. δ1ΠΊ}1ΑΥ]γ [ἢ 6 
ΒΏΟΚΟ ἴτῸπὶ ἴπ6 δηΓΓΔ1}5 οὗ [ἢ6 δῇ (νυ. 7) [ιὰ5 
Ὀδοη ἰδίκθη ἴο ὃς ἰγρίςδὶ! οὗ ἴπΠ6 ἰποθηβα οὗ 
ῬΓΑΥΟΙ Μὶοδ, πε Τοδα5 ῥγαγοά, ἄγου 
ΑΥΑΥ ἴδε ““ νεχίηρ " 601} Βρ'γξ ; ΟΥ̓ 5 ΠῚ} 108] 
οὗ ἴπαὲ ἀθδίῃ; υπΐο ᾿υδίδιϊ ἀδϑῖσα ἴῃ [Π6 ᾿δ86 
οὗ Τοῦϊαβ, Ὡς}, ργοϑοηῖ ἴῃ [86 πραγ οὗ 
ϑδγδ 8 [ΟἸΤΏΟΓ Πυθθδηάβ, Βα ρίνεη ᾿Αϑιηοάξιβ 
ῬΟνΤΟΓ οὐ ποῖ. 1.,45[1γ, ἴῃ ἤϑῃ, ΟΥ̓ ψγοβθ 
ἀεαῖι Τοῦ δηὰ ϑδγὰ ψγεγα ἀο]νεγοα ἔτοσὰ 
ΠΟΙ͂ ϑϑνυεσαὶ 1118, ας Ὀδθ ργεϑεηϊθα 845 
ΤῊΥ5ΓΙΟΔΙΥ ἔογεβῃδάονίηρ. [6 ΟἾγϑε ΠΟ 
“ ἘΠχοιιῇ 88 ἀοαῖῃ οὐ [Π6 οἴο88 Βαίῃ ἀ6- 
δἰγογοὰ ᾿ἰπὶ 1μδὲ δαά {ῃε Ρονγεῦ οἵ ἀραίῃ, 
Ἔνθ [π6 ἀδυ, ἀηα παι ἀοἸνογοα ποθ πὶ νῃοῸ 
τυγουρὴ ἔραν οὗ ἀθαίἢ ννοσα 411 {Πεὶσ 1 Ἐπ] 6 
βυδήεςῖ ἴο θοηάαρεο᾽ (ςρ. Ηεδ. 1. 14, 15). 
Βεάε (566 " )1οῖ. οὗ (Βσιβῖ. Απεαᾳ. ἡ “. ν. ΕἸΒΗ) 
ΘΧργεβϑοα [ἢ}5 ΠΥ ϑίεΤΥ ἴῃ ἴῃ6 ΤὨΥΤΊΘ: 

ἐς ῬΙςο5 5515 
ΟΠ βία οϑὶ ρδϑϑι3.᾽ 

Ῥγοῤίπφμως. 

9. 2ο Καρε5)] Ἐαΐδποσγ, Εςδαΐδπε (οΡ. συν. ς, 
12); 80 {Π6 ΟΚ. Β, ΗοΡ., ΟΒαϊά., δηά [(4]8. 
Εςδαΐδηθ νγὰ8 ἴδε οἸΥ ἰὴ οι Καριοὶ Π᾿νοὰ 
(νυ. το: {ἰϊ, γ). 

Ἀδριιεὶ, 88γ95 Βεάρ, βἰδηάβ ἴοσ ἴῃς Οδπί 168 
ψβοπὶ (6 ] οτὰ νἱϑιϊιοὰ ὈΥ ΗΪ8 ρῥγεδοῇουβ. 
Ετοπὶ ἢἷβ τάς Ηὄδ ψουἹὰ ἴδκο Η!8 βροιιδε, 
ἴπ6 Οδυγοῖ οὗἉ ([Π6 Οοης 65. ΤὮς ἡδῖὴς οὗ 
ϑαγδὶλ 15 πιἰἰὴρ ἴον ΗἾἶβ σδβυσοῦ ; ἴοὸγ 88 ποῖ 
ϑάγδὰ [Π6 νἱέδ οὗ {Π6 ραϊγασοῦ ΑὈτγαδαμλ, δηὰ 
Ὀοτγ ἢἰπὶ (Π6 δοὴ οἵ ργοχηΐῖβθ, 1.5. ἴῃς ἔτεα 
ῬθορΪο οὗ {π6. ΟΒυγσοῖῇ } 

10. ἐγ εομε}] ΟΚ. ενής σου; Ὀείζογ, 
“ΠΥ Κἰπδιηδη : ἢ οΡ. [6  ὌΪΡ. δηά [1α]Δ, υἱν 

ΤΙΘ Ηθρρ. δηὰ ΟἋμαϊά. γσχοδά, 
Ἰηδίοδα οἵ τοϊδ οηϑῃ!ρ, “Ὁ Π6 ἰ5 δὴ οἱά 
τη ΔΉ." 

οπθ οπἷν ἀσωσδίεγ})͵ ἀρ. Νυΐχ. δηὰ [ἰαΐδ, 
πέφμε »ηασομίμρ πόαμὸ ζρρείπιαρε τὐἰΐαρε δαδεὶ 
αἰδαε ῥγαίορ οαρι. Ἴῃθ ΨοΓϑοΠΒ ΑῪ 5[Γ6 55 
ΡΟ ϑασαὰβ ὑϑδυίγ, ὑοΐ οἵ ΤᾺ δά οὗ 
σδαγαοίοσ. 886 15 ἡ α “ῥεείοσα (Ἰῖα14); “ ΙΓ 
οὗ ἔοσα " (ΗεὉ.). “ΗδΥ ἔδλίπον ἰονεῖῃ ΠΟΥ 
ταυςἢ" (( 214.) ; εἰ φικεοιπφμς ῥοσσεά ἐἰὶ 
ἐγαάεὶ (11414). “586 185 84 ροοά ννοζηδῃ ἃπὰ 
ξεασεῖῃ Η θαυ 6 38) ; γε οἰ δοπα σας 
εἰ εοποίαὐῥἑέέα (Ἰ1418): ςΡ. Ὁ. 12. 

11. δὲ τίσ (ἀρ. ἴϊε Νυϊρ. εἰδὲ ἀεδείμ 
οι σμδείαηα ἐδ) εἰ οῤῥογίεέ δαηι ἱξ 
ἀεοίρεγς οοη 9671. 

15. γσωπ7 ὁ, ἀερα!}}] Ὅῆα ἰᾶνν οἵ Νιιηι. 
χχχυϊ. 6, ἄς., ργοβου θεά [δὲ δᾶσγὰ 5ϑῃουἹὰ ὃς 
τηλιτίεὰ ἴο οἠθ οἵ Ποῖ Κἰπάτεά, δυξ ἰξ 58γ8 
ποι ίηρ οὗ [ῃ6 ρΡυπίβῃτηθηΐ οἵ ἀδδί ΚΠ 
ὍΡΟΩ ἃ ἔδίμον οὐ συδγαϊδη ἰη οὯ56 οὗ ἀΐβοδε- 
ἄϊοποα ἴο ἴ!ε [νν. Τἢς ννογάβ “φυ} 7 οὗ 
ἀρδίῃ "ἡ τὸ δβοπέ ἔἤοιῃ ἴε Ηεῦ., ΟΠδὶά., 
δῃὰ Νυϊν. ΤΠΕΥ͂ ἀγα σοηβιἀογοα ΌΥ 80Ππ|6 Δη 
ἱπτογροϊδιίοῃ ; ὈΥ οἴδειβ, δὴ 11} υ5ϊγαῖοη οθ 
(86 τφογίβπι οὐ ἰδῖον [υἀλίϑηι ; δηά ΌΥ οἴ 615, 
45 ἴΠ6 Ἰοραὶ Ῥυῃιβῃπηθηΐ ἔογ ὁ  οϑῶν γονθρ ον 
ἀϊθουθοάϊφηςο "ἴο [86 {μἂνν ἰαἰὰ ἄοννῃ ΟΥ̓ ῥγὶθϑί 
οὐ Ἰυάγε (Ὀευῖ. χυῖϊ. 12). ὙΠ Πἰπι δ! Οἢ 458 
τοραταβ “ἐτηδίζογβ οὗ σοῃίγουθυϑυ, ἱπηροβοὰ Ι͂ἢ 

Ρ2 
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ΑΖαγίαδβ, [μδὲ {18 τηλὰ ἤδίῃβ Ὀδθη 
σίνεπ ἴο ϑενεη τηθῃ. ὙΠῸ 4]] ἀϊδὰ ἴῃ 
τε πλδγγίδρε σἢδπΊθοΓ. 

14. Απά πον [πὶ τῆς ΟὨΪγ 8οη οὗ 
ΤΥ ἔδίμει, ἀπά 1 δπὶ δίταϊ, ἰεβῖ, 1{1 
δο ἰπ υὑπἴο δεῖ, [1 ἀϊΐε, 25 τῆς οἵδεγ 
Ὀείογτε : ἔογ ἃ ψὶςκεὰ 8ριγις ἰονεῖῃ 
ἢεῖ, ψ σὴ Βυγίεῖῃ πὸ θοάγ, δυΐ 
ἴΠο8ς6 ννῖοἢ σοηϊα ὑπο ΠΕΓ: ΨψΠοΓο- 
ἴοτς 1 α͵βο ἔεαγ ἰεβὲ 1 ἀϊε, δπὰ Ὀγῃρ 
ΤΥ ἔλιΠει 8. δπά ΓῊΥ̓ τηοῖμει᾿ 8 [1 
Ῥεσδυβε οὗ τὴς ἴο {86 ργάᾶνα τῖτἢ 
ΒΟΙΤΟΥ͂ : ογ {Π6} ἢᾶνε πο οἵδεγ βοῃ 
ἴο Ὀυγγ τΠ6π]. 

15. ἼΒεη [86 Δηρεῖ 8414 υπίο ἢἰΐπι, 
Ποβὲ ἔθου ποῖ γειηθίαδεγ [ἢς ργεςερῖβ 
ὙΠ] ἢ τὰν ἔδῖδογ σάνε τἢδς, [μὲ ἴδοιι 
8ῃμου ἀδϑὲ ΠΊΔΙΤΥ ἃ νΐς οὗ τπῖπα οὐνῃ 
Κιπάγεά ὃ νυν βεγείοτε ἤεᾶγ π6ὲ9) Ὁ ΤΥ 
Ὀγοῖδεγ ; ἔὺγ 886 858|8}} ὃ6 ρίνεπ {868 

Πευῖ. χνίὶ!. 8, 5θδβ ἔδίδὶ ἴο 118 ἰδϑὶ ἰη- 
{εγργείϊδίίοη. Νυπ. ΧΥ, 30, 31) 158 ΤΏΟΓΟ ἴο 
ῖιε ροϊηϊ. 

18, 4:4 Ομία ἀκανιοπίωρη οεοδ ἐ]]ον 
(ὕυς.λ ; 

14, α ευἱεξεάί “ρ'γ Ἠδοῦ. «δηά ΟΠ δ]ά. 
τοῦς ἀεῇηιεὶγ, “ Αϑιμοάσιβ, [ἢ Κίηρ οὗ [ῃς 
ἀετηοηβ. (ὐοτηπηεηϊδίογβ 4υοΐς ἴΠ6 ΦΌΠονν- 
ἴῃς Ραβϑϑᾶρὲ ἔτοτὶ δῖ. Αὐυρυκξηο (ς εἰνϊϊαίς 
Ῥεῖν τρα ρα τὰ ἴῃ 1]υκιγδίίοη ε 1815 Ὀεϊϊοῖ: 
“« Ογοθοστίπιδ ἴϑηηδ ἐδ... δ ναποβ εἴ Ῥβη68 
... πρτοῦοβ βρο Ὄχϑ 556 τυ] οτίθυ5, εἰ 
ΘΑΓΌΠῚ δρρείί556 ἃς ρεσγορῖϑϑε σοῃουδίίυπι ; εἴ 
ηυοϑάδληι ἀξ πΊΟηθ5. .΄.. δϑϑϊάυε δῆς [1π|- 
τουπάϊεϊδηι οἴ ἰδηΐδγε οἱ εἤΐϊσεσε, ρ᾽υγε5 (2165- 
΄4ὸ «βϑονοσδηῖ, υἱ μος πορᾶσε ἱπρυάθηία 
νἱαοδίυτ.ἢ πος ΤΣ 

20 δωγ7 δερ:] ΟΡ. ἷν. 3, .. [[λ14 δἀάϑβ, δὲ 
2οσάεαὲ ῥατγεάίαίονι ἰδογη. ὃ 

16. γορπεριδεν ἐδε ῥτγεζεριὶς Φ᾽ .. ΟΡ. ἷν. 12, 
11. ΤΠ6 οὐ)οςίίοη, “πον [ἢ6 Αηροὶ, ψδο 
ν 18 ποΐ ῥγόβϑοηῖ δἱ (86 πῆς ἴΠε56 τνοσαβ 
ἍΟΓΟ βροΐζθῃ, Ἴοῆς ἴο ἴπ6 Κηομν]εάρε οὗ 
{ποηλ,᾿" 18 Σδῖθμοῦ ἴοο ὑγοβδῖσ.. ἀρασζί ἔγτοϊῃ 
ΔΩΥ͂ ϑιρροβίοη (δὶ ϑυρεσπδίυσγαὶ Κηονν- 
ἐπὶ ες νν 48 ρτδαηίοα ἴο Οοὐδβ Αῃρεὶϊ, ἴμε στηδίϊου 
ΠΙΩΔΥ ΜῈ] δᾶνεὲ ὕδθοῃ ἀϊβουβϑοὰ 
Ἀδρθδεὶ δηά ὙΤορῖὰ5 “45 ἴπεὺ ψεηΐ ὁπ 
ΤΟΙΣ ἸΟΟΓΏΘΥ "ἢ (νυ. 1). [ἴ νὰ5 ΤῸ 5. τυῖδαι 
τηδῖ δὶ5. ΟἿΪΥ ϑοὴ ϑῃοιϊὰ τρΔσΎ, Ὀερεῖ 5008 
(Ξε6 Ηεθβ. ἰοχί Ὀεῖονν), δῃὰ μεγρεϊιιδαῖες [Ποῦ 
ΓΆΤΑ ; 6 ἱπηροβεά Ὡροη ὨΪπὶ οπ6 ΤΣ ϑι ΓΠ Ο[]Οἢ 
ΟὨΪ ((ν. 13). Ὑοδίδ8 τουβῖ ἢανὸ [δ] [δὲ ἢο 
ἱτηροάϊτηθης ἴο ουῖ Πῖ8 ἔδίβου 8 νυ] 5ἢ 
εχίβίθα ἴῃ [ῃς σᾶ56 οὗ ϑαγὰ (υ. 11); δηά (ποτε- 
ἔοτε ἴἴ ννδβ [6 Αηρε  δβ οδ]εςὶ ἴο χεηονε τυβαῖ 

Ὀοένθθη 

ΤΟΒΙΤ. ΥἹἱ. [ν. 14-- 17. 

το να ; δηά τρᾶκε του ἢο τοοκοη- 
ἱπρ οὗ τἢς 6ν]}} βρίγίς; ἔοσγ (ἢ]58 βδπὶς 
Ὠἰρῆς 5}4}} 886 δε ρσίνθη {ἢδ6 ἴῃ 
τηλιΓίδρα. 

Ι6 Απά ψβεπ δου 8}4]11 ςοπὴς 
ἱπῖο τὴ6 πιδγίᾶρα σμδρεγ, ἴδοι 
8031 τὰκε τε ᾿28ηε8 οὐ ρεγίιπηβ, ΤΟΣ 
δηὰ 5}4}}5 γ᾽ ὑροὴῦ τἢεπὶ βϑοπῖς οὗ 
με Πεαγῖ δηά Ἰίνεγ οἵ τε ἢβ8}, δηά 
80] πιδκα ἃ βίηοΐα ψν ἢ ἴξ: 

17 Απὰ τῇῆεα ἀδν!] 5}8}} 5π|61} [ξ, 
δηὰ δε δνγᾶγ. ἀπά πονοῦ σοπια δρδὶῃ 
ΔΩΥ πιο : διυῖΐ ΨΒεη ἔβου 588] 
σοπθ ἴο ἢδῖ, σγίϑα ᾧἃρ δοῖῃ οὗ γου;, 
ὯΠᾺ ΡῬΓΔΥ ἴο (οὐ ψ Ὡς ἢ 18 πιεγοῖδι], 
ΠΟ Μ}1} Πᾶνα ΡΠῪ οἡ γου, δπηά βᾶνε 
γου: ἔδαγ ῃοῖ, ἔογ δῆς 18 δρροϊηϊεά 
απο ἴπε6 ἤομὰ τμ6 Ῥερὶπηΐηρ ; ἀπά 
(δου 5841 ργεέϑεγνε ἢεῖ, δηά βῆς 58]]} 
δο σι τἢε6. Μοτζγεονεσ 1 ϑιρροβε 

πηροάϊτηοης ἀϊὰ εχίϑὶ (νυ. 14. Ηες δογζδη 
ὑπ ἴο ἴῃς Ηδῦγονν) ΕΥ υγρίηρ πἰηὶ ἴο 
Ο 8 ἀυϊγ ἴο Οοά δηά πιδηὴ: “ἔδασ [86 

1 οτά, δηὰ γειθδεῦ Η τὰ (οΡ. υΐξ., ἰη Αἀάϊ- 
(ἰοηΔ] Νοίε) : δηὰ ταοιπθῦοσ [6 οοτϊηηδηδ- 
ταθηΐβ οὗ [ῃγ ἔδίμον ἢ ὅζςο.; δπά ἴἤεη ἀεϑοσγδοα 
[86 τηθδηβ ἴο δε οι ρ᾽ογοὰ ἔοσ ὀχογοβίηρ ἴῃς 
61] βρί σις (υ. 1:7. 866 ποῖδ δῖ {πῸ εηὰ οὗ [86 
οδδρίοθυ). 

17. »γὰν 1 ὙὍὙΒὲε ἰδηρύδρε διὰ οσγάεσ 
οὗ [06 Οτεοοκ 15 55. 8}Ὲγ ἀογοηῖ; βοήσατε 
πρὸς τὸν ἐλεήμονα Θεὸν, καὶ σώσει ὑμᾶς, καὶ 
ἐλεήσει. ὍὙΠε [ἴ4|4, Ηεν., ἀηὰ (ΟΠΒδὶά. ἄστεος 
νὰ τς Εν Ψο: τὰυ5, “΄ ΡΓΔΥ δηὰ δϑὶς ἔογ 
ΤΆΓΟΥ ἔἤοιῃ Οοὐ, ΥΒο διαῖῃ οοπιπιδηδοά 
ὌΡΟΩ γου Ηΐς5 Κιηάηοββ ἀπά ΒΟ Μ|}} γίνε 
γου ΒεδΙηρ " (( δ] 4.) ; “ῥγὰΥ δηὰ βυρρ!!ςδῖε 
"6 ΩΝ ἐκοῦ Ηε νουϊ]ά οοπιπιδηά Η!5 κιηὰ- 
685 ΔΠ4 Ποδηρ ὕροῦ γουῦ (Ὀο18), δηὰ ποδὶ 
μεν" (Ηεὐτεννς ΠΡ ΤΟΝ ΊΠΟΗΙ 

ῤῥοϊμε μηΐο ἐῤε Οἷ. ἧτο νη 
ΤΑΊΠΟΥ “ ῥσγοραγοά᾽" (τ. Μεαῖί. χχν. τς ΤΩΝ: 
ἀφππαα. Τῆς Ηοῦ. “τηοοῖ ἔοσ τηεθ6᾽" ἰ5 
ἃ Μοιὰ υδεὰ ἴῃ Ἐμοῦ δ, 9, ἔοσ ἴδὸ 
“Ἰοοκοὰ ουἱΐ," δεἰδςϊοά τηδλίθηβ οὗ [86 ἔυΐυσα 
40 66ῃ. 

ἔδομ “δαΐ! ῥγέεγυς (σώσεις) δὲγ)] ΤὨΐδ 
(οΡ. [6 συν. ἐκ ἐδζανε σαπαδίε) 15 οχρίαϊηθὰ 
Όγ ἴ86 ΟΠ), “του 5041} ἀοἰϊνεσ Ποῦ ΤΟ 
1ῃ6 ἀοιηοῃ;" δηά 5111 ξυσίμοῦ τηοάϊδοὰ Ὁ 
186 ΗδὉ., ὉΥ τ(δῖηθ μδηὰ [πὸ 1,ογά 
ΒΆΥ6 ΒΕΓ ἔγοτῃ ἴπε Βαηὰ οὗ (Πδ ἀσιηοη. 

εὐάγεη}] ἩὉ. ““βοῃβ :᾿" 50 [{214, νης ἢ 
δὐά8, εἰ ἐγαπὶ ἐὐδί σοὶ 3αΐγές, 83. δἀάϊοη 
Ἐχργαβϑῖνα (αἶοσ ἴμε Ηδῦγονν σπλδηπετὺ) οὗ τπ6 
οἰοϑεϑέ ΕΙηβηΡ, ΟΥ̓ ΡΕΓΒαρΡ5 ἀδρίοϊης ἴδ 
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τΐηρβ, ἢς ἰονεά Πεῖ, δηά ἢἷ8 ἤθατί 
νγὰβ ᾿εεςζυλ!ν Ἰοἰπεά ἴο Πετ. ᾿ ΟΥ τάπν "πεν. 

ΒΑΡΡΥ͂ ὈγΟΙΠΕΙΙΥ 16 τ μῖς ἢ 5μου]ὰ 6 [86 
δ|οβϑίηρ οὗ 86 ὈΟΥ5. 
ῥεαγ 1ῤε:6ς ἐδίπρ] ΤΕ [414 τοδάβ, Ἐξ 

αν μά! 56} Ἰοῤῖἷας σεγηηοηος Καῤῥαδεὶ ἀπρεϊὶ, 

“ΟΓΟ εὐ ἐς οὐ ἀφ ἀἄογο τορπὶπίς 
»αϊγὶς ἐἰδως, δασὶξ εονά οἶμα, ΨΆΘΥΘ σΟΓῸΡ 8 
δζαίη ἃ ἴογτῃ οὐ [δα εἰοδβοϑίὶ γον ρ (οΡ. 
βῆ. ΧΧχ, 5, 12). 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ Τὸ7ἡἼ ΨΕΒΚΒΕΒ 12) 15) ΑΝῸ 16. 

14. Ἐοβοηίῆαὶ (Ὁ. 1τό, ἢ. 2) τεῖεσβ ἴο [8ε 
Ταϊπλιάϊοαὶ Βαθα Βαίδγα (ΡΡ. 120", 1215) 88 
(εϑεγίης (μαζ ἴῃ ἰδίεν πιο ἴῃς Ἰὰνν οὗἩ Νυπι. 
ΧΧΧΥ͂. 8 νν)αῖιϑ ἠοῖ οσοηϑίἀογοά ΟὈ]ραΐοτγ. [ἢ 
80, ἴδ6 τυνογά5 “συ Ὁ οὗ ἀδαῖ "ἢ ἀγθ ἰῃ κἴσοην 
ςουτγδαϊςοη ἴο δυς ᾿ἰδίοσ ορίπίοη ; δῃά ἢε 
Πηὰ5 ἔα οτγἱρίη οὗ [86 5ἴδθυποῦ οοάβ ἴῃ {πὸ 
οβοτίβ τηδάβ γι ἴο ὑτίης ἀδουξ σγϑαίεσ 
δι Γοῖη655 οἵ ἰδυηγ Ὁ. ὙΠς Απιογϑδηβ, οἢ 
[86 οἴβογ βδηᾶ, ἀρρεαδὶεά ἴο ἵννο δοςερίβα ἀθεὶ- 
δίοῃϑβ, (4) ἴδδῖ (πὸ ᾿πη]υηςοη οὗ Μοϑε8 ἴο [86 
ἀδυρδίογβ οἱ Ζο ορμο δα ννᾶ8 Ὥθυθσ, ποῖ συ 
δὲ [86 πιο, σοηδιἀογοα 48 ἴανν, θυυιΐ ΟὨΪΥ 45 
βοοά δάνϊςο; δηά (6) ἴπδξί (μαΐ [ἴηἸυηοσίϊίοη 
ΔΌΡΙ]Ιεἀ ἴο ἴῃς {τδε5 ἀυτίην [ἢς Νπάογίηρβ 
ΟἾΪΥ, ἂηὰ ποῖ ἴο ]Ἰαΐε {{π|58. ΝονογΠ6 1655 
[ἴῃς Μοβδαὶς σι} ϊ]α ννᾶ8 ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ ΓΔ Π1}}168 5(ΣἸΓῪ 
οὐβεσνεά, δηὰ πλοῦ Ἔβρϑοῖδι! υ---β ννὰ8 ἴο θ6 
οχρεςῖεά---ἰῃ Ῥαϊοσιηο. 

16. ΤΙ νυϊραῖε ργεβθηΐβ δὴ δηζίγοὶυ αἰ ἔεσγοηΐ 
τοροσί οὔ πο ΑὩρξο] ̓5 οοηνογϑαίίοη ἢ Τ᾽ ΟΌΪ45 
(υ. τς, ἄς); ἃ τεροσί 50) οἸ ἜΠΕΪΥ ἱπιογοϑίίης 
ἴο δεᾶγ αιοίδιοη δηὰ 5οραγαῖθ ᾿οσηπιθηῖ :--- 
16. Τμπς απροίμς Ἀαρῥαοὶ αἰκὶξ δε: «μα! τὸ, 
εἰ οεἱεπάαηε δὶ φμέ σωμπὶλ φιδμς ῥγαυαίεγε 
}οΐε:: ἀἐπηιοπίμη. 17. Ηἰ παπῖφμο χμὶ σομ  ρ ἐμ 
Πα «ὠμδοῥίμπέ, εὖ δωρ ΑἹ “6 εἰ ἃ “μῶ »ιοηίό 
ἐχεϊμάσηξ εἰ σις ἰῥῥάιηλ ἰἑα σαεοηΐ, οἰσμξ ἔφμες 
εἰ »πωίμς φμίδις πο "1 ἱπιοϊρεές (ΠΡ. Ἐ58. 
ΧΧΧΙΙ, 9), ῥαδεὶ ρῥοϊετίαίερι ἀαηιοπδπ σεν 
ἔο5. 18. Τμ αμίοι, ἔμῦε Ὡοοοῤεγς ἐαηι, ἐπ- 
5741: ομῤίοιΐμγι, ῥ6Ρ 176, οἶδέ οομέϊμοης ἐ110 
αὖ σα, εἰ πἰδὶ αἰῤμά πρὶ ἐπ, ογα!οπίδις υσεαδὶς 
ΟΜ ἐ. 10. ρα ἀμΐδηε ποοίδ, ἱποοηο ἡδοογδ 
2σεἷς, ιφαδίν ἀαησιοπΐμηι. 20. ϑεομπάςα ὕεγο 
ποεῖφ, 15: εοριωι αίοηφ αποίογι Ὁ βαϊγίαγοβαγμ,ι 
αὐρμ γί... 121. ΤΟΙΣ ἀμίερε ποείθ, δεπεαά ς- 
“Ομ 671 σοπσεμεγία, μὲ ΜΠ δὰ υοδὲς ῥγΌΟΓ ΕΜ ΗΓ 
ἑποοίμγιει. 21. Τγωαρααοία αἀμΐεηι ἐεγΊΩ ποοῖδ, 
αοερὲθ, οἱγρίποηε εἰν ἑοῦ Το» δὶ, ἀηιογέ 
ον τιασὶς σμαρε ἰἰδιάϊιο ἀμεῖμα, ὦ ἐπ 
σογίπ «Αἀδγαῤι δεμεάιεἐίοπενε ἐπὶ Πὰς οοησε- 

Ταῖθ ξ|ο58 ἱ]Ππιϑίσαῖϊεϑ ΟῚ ἃ οδαγδο- 
τογίβῃς οὗ [6 Νυϊχαΐθο 'ἰῃ ἀνε! πρ τοτὲ 
1ἢληὴ [6 οἵδε ψογβϑίοηθ ὩΡΟΩ [ἴδ6 ζσὸ- 
Ἰισίουβ σχαῖμοῦ τῆδη πε ρἢγϑίςδὶ οἱοτηθηΐῖβ οὗ 
[ἢς ἀε]νεγδηςς ᾿ογοϑβδάονθα, ΕἸ Ρἢ 4518 15 
Ἰαϊάὰ ὑροῦ ἴδε τῆς ᾿πἰοπύοη ἢ ἩΒΙςἢ 
τηλττίασε βδου ]ὰ υπάοτγίδκοη, δηά [ῆγοα 
ηἰρ ἢ ἴθ᾽ σοητηρησα 8 δη]οϊηθά, δοςοπηρδηϊοα 

ὈΥ ργαγοῦ. ΝΠ βοιῖα [Π6 ραββαρὲ 18 Δἢ δ ῦο 
οἵ [6 δβαγίηρς οἵ Οἢγίβί : “" ΤῊΪ8 Κιηά (ἐε. οὗ 
ἀεπηοηΐδοδὶ Ϊ0η}) σδῆ οομθ ἔστ ὉΥ 
ποιδίηρ θυξ ΌΥ ῬΓΑγΟΓ δηά ἔδϑίίης " (Μαῖῖκ ἰχ, 
29). ὍΤΠο [2156 Ἔβπχσηδίο οὗ τηδιτίαρε (υ. 17) 
δηϊοσίδιποα δ ἴμοϑ6 “ψἘΠῸ ἰἰνὸ νπουΐ Οοά 
ἴῃ ἴὴ6 ποῦ], δηὰ “ἦν ῃοθα Οοά [5 {ποὶς 
ὈΕΙΪγ, 15 τεδυκοὰ ἴῃ ἰδησυᾶρα ψὩϊο νἹ]]} 
ΤΟΟΔ]] (μαῖ οἵ ἴπ6 Μαγτίαρε ϑεγνίςς ἴῃ [6 
Βοοκ οὗ οιμμίοη Ῥγαγοῦ: “ Μδίσ ΠΙΟΩΥ .... 
ΔῊ ΠΟΙΥ οϑίδίαε ... 18 ἢοΐ ΟΥ̓ ΔΠΥ ἴο δ6 
Θηϊογρβεδ ποῦ ἰἌκδεη ἴῃ πδηὰ υπδανιϑθαϊγ, 
ΠΡ ΒΕΥ, οἵ ἐμο δι ἢ ἴο 54{|5Ε τηθη᾿ 5 σῶγηδὶ 
Ιυϑῖ5 δηά Δρροι 65 ᾿ἰἶκα δγυΐο Ὀεαϑὶϑ (πδὶ πάντα 
ὯΟ υηάογείδηάίηρν. Ῥτχονίηςϊδὶ δηὰ ᾿Ὠ)᾽οοεβδῃ 
οὐϊοῖβ ΒανςῈ εηἀοανουγοά, δῖ παίῃ γα! γ ἴῃ ναΐῃ, 
ἴο τπῖᾶκο δἰηάίηρ [ἢς ἴἤγοο ἀδγϑ᾽ σοηίίποηος οὗ 
ΜῈ οὶ [ἢ 15 6 δεῖ [86 ὄὀχδιρὶςε (νυν. 18). 
Μξεη ἴουπὰ [ἴ δδϑβίεῦ ἴο ἀρρτεοίδίο ἴῃς 1: ξοησ 
αὐϑίίηεοηςε οὗ ΑἸεχίυβ οὐὁἨ τὲ οὗ (ἢ 5 ΠῚῪ 
ΠΕΣ δηά ΠΕΣ δυβθδηά (8ε6 Ουϊθετεῖ, 
Ῥ. 111). 

Μογε ργδοίίοδὶ νγᾶ8 1Π6 δάνϊὶςς οὗ ἃ οᾶποῃ 
οὗ (86 (τὰ Οουης οὗ Οδγίπαρε: “Ουπὶ 
δοσοροσγίης δεπεαϊοϊ!ομοπη, οδάθηλ ἡοςΐε ὕΤῸ 
τουογοηςία ἰρϑῖυ5 ὑεηράϊοϊοη8 ἰῃ νυἱγρίηϊ- 
ταΐθ ρεστηδηδδηΐ" (ςρ. Ἀδυβοῖ 2. 1); δαυϊ {Π15 
τοβίσγαϊηΐ, ἔουηάδα οὐ τοβροοῖ ἔοσ [π6 ϑδογα"- 
ΤΩδηΐ, ΠΥ ὃς 8414 ἴο μᾶνε δε στ άγανσῃ 
ὈγΥ [86 Οουης!! οὗ Ττεηξ ἰῃ ἔδνουσ οὗ δῃ- 
οἴου συ]ο, νος ἢ βυρρεβίοα σοηίοββδίοη δᾶ 
τοοοθρίίοῃ ὑοΐίοσγα δηὰ ποῖ δϑοσ τιδιγίαϑο: 
“ἐ δαδαηςῖδ ϑγηοάυβ οοηΐιρε8 ποτγίδίυγ, υἱ δῃ- 
τοφυδῖλ Τοηϊζγδῆδης νεὶ ϑαϊϊοπὶ ἐγίάαμο δπῖ6 
Τ ΔΓ ΠΠΟΠΪ σΟΠΘΌΓΊ ΔΕ ΟΠ ΘΙ 808 ρεσοδίδ ἀ}}}}- 
Βεηΐεῦ εοπἤϊξοδηζυγ εἰ δὰ 855. Ε μσί σας 
δδοσζδιηδηΐυση ῥὶς δοςοάδηϊ." ὙὩΤῇδ πυτῦεῦ 
ἐγίάμο ΥΑΔΥῪ ὙΜ6ῚΪ Ὦδγα Ὀδεη βυρροκίοα ΟΥ̓ [6 
ΠΌΠΙΌΟΣ παιηθὰ ΟΥ̓ 6 ΑὯρεὶ ἤεσγθὺ. ὉὍδὸ 
Βοοὶς οὗ (ὐοπιπιοη Ῥγάγεῦ (1549--ἰ604) ἴπ- 
αἰἴγες  δυρροτγίδα ἃ ϑἰπλ}}αγ σεν οὗ τεσεϊνηρ, 

ὉΓΘ ΠΊΔΓΓΙΑΡΟ: “ ΤὮΘ Πον- ΔΙ οα ΡΕΓΘΟΠ5 
((λς ϑᾶπηθ ἀδΥῪ οἵ [ΠΕΡ πιδυτίδρε) πηυϑῖ γεοεῖνο 
[τΠ6 ΗΟΙΥ Οοπιπμυηίοη. ΤΤςε Βαϊϊΐοη οὗ 
1662 Ὀοῖι τοιπονοὰ {Π6 σοτηρυ 9οσίης655 δπὰ 
τιούϊβεά {ἢ6 {πὲ οὗ τεοθρίίοῃ : “1 18 σοῦ- 
νοηϊοηΐ (δι (ἢ ἡδνν-Τ]Δ ΤΙ α ΡΟγβοηβ ββου ὰ 
τοςεῖνο [ἢ6 ΗοΪΥ (οτηπιυηίοη δἵ ἴῃ {ἰπ|6 οὗ 
πο ῖγ πιαιτίαρο, οὐ αἵ (6 ἢἤγβξ ορροσζυ 
αἴογ πον τηδυτίαρο.ἢ 

Μυςὰ ἀϊβογοηςθ οὗ ορίηίοη οχίϑίβ 49 [Ὁ 
ταῖ 15. πιθδηΐ ΌΥ (Πς “ σορυ]δίο βδηςίογιπι 
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ρδιΠ Αυομαγαπι" (ν. 2090) Ετοηὶ (πα οοπίοχῖ, 
ςοηίίηδηςσα οὗ βρϑοΐδὶ κίηα 15 [πβουρηῖ ἴο ὃς 
τηοδηῖΐῖ, δηὰ βοπὶ ἢᾶνς ἴουπά (ἢϊ5 ἰῃ [ῃ6 
ναϊτης οἵ [Δοοῦ ἔογ Ἀδομοὶ (Οεη. χχῖχ. 20). 
ΟΙἰδοῖβ σοηβιάον ἴΠ6 ἰδηρυαρε ἴο 6 ΠΊΘΓΕΪΥ ἃ 
τηοάς οὗ ὀχργοδϑίηρ ἴΠ6 ῬΑΓΔ11ε] Ὀεΐσνεθη [ἢ 6 
ςοτηπιαηϊοδίίοη ἴο ΤΌ ΒΥ ἀῃ Αηγεὶ οἵ ΒΑΡΡΥ͂ 
ταλυτιεὰ Ἰἴἶὸ δπὰ ἴθ σοπι πιο δίίοη8 ὈὉΥ͂ 
Απροὶβ ἴο Αὐγάδμδτη, ἴϑδας, δηά |δοοῦ οὗ 
τυ ]η655 ἴῃ {πεῖς πνοδάεά 116 (ΟΡ. Ὁ. 22 
δηά Οεη. χχὶϊ. 17, 18 ᾶἅς.). Ηἰ5 πιᾶττίαρο, 
1|κὸ τοῖν, τνουὰ δ6 ρ᾽θδϑίῃρ ἴο Οοά, «πὰ 
Ὀ]εββεὰ ὉγῚ Ηἰπὶ (Ἀ εἰ15.}). Ορ. 1: Ρεῖ. 11. 
57) 7. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΓΙ]. 
ει Χαρμοὶ ἐε οίλ 7Τοδίας τολαί λααά λαῤῥενεα ἐο 

ἀξς ἀσμρλίε: 12 ἀπά ρίυείλ λὲν ἐμ »εαγγίαρε 
μη ἀΐνε. 157 ,δλε ἐς ερπευενεαΐ το λέν εὐλα»ιδεέν, 
αν τοεεῤείλ. τ8 “12 σιοίδεν οονεΐογέείΛ ἀόδγ. 

ΝῺ σψβεη {ΠΕΥ̓ σοῖς οοπιθ ἴο 
Ἐσδθαΐδηθ, ἘΠΕ οᾶπι6 τὸ ἴα 

Βουβε οἵ Κδριεῖὶ, δηά ϑδγὰ πιεῖ {πθπι: 
Δηά δἴϊεσγ {πε} [24 βαἰιιϊεά οὴς δη- 
οἴμεσ, 886 Ὀγουρῆς τπεπὶ ἰηἴο τ}6 
Βιοιδ6. 

2 Ἴεη 84 Βδριοὶ το Εάηδ ἢΪ8 
νι ῖίε, ον {κε ἰ8 {818 γοιπρ πιλῃ ἴο 
Τοδίς τὰῪ ςουβίη ! 

ἜΟΒΙΤ. ΥὟἹἿΙΙ. [ν. 1:--. 

16. Αἶοσ ([Π6 ψογάς, “ψ ῆθη ἴῇου 5.141 
οοπλα ἰηΐο (ἢ τηλυτίαρε σπδηθογ᾽ (ἢ Πεγ), 

(6 Ομαδιάθε δὰάβ ἽΝ 20 Μ2 Ὁ 3 
πλοῦ ΠῊΠῚ ΠΏ, 106 α5ὲ ἵχο νοτγὰβ οὗ 
ὙΠΟ ἢ δοῖης (οΡ. Κδιυϊοη, “ ΕἸπΙοϊ τα ρ,᾽ υἱ. 5. νγ.» 

Ῥ. 215) νου ]α δεν ἰηΐο ἼΣΙΕΥΣ ΠΠΠ, “ ᾿Ἰπϑϊοδὰ 
οὗὁ ἰποθηβε." ὙὍμὲ δἰζεγαϊίΐοη 8 ργδςῖς δ! 
ἀἰθθαστεὰ ὃγ [6 Ηεῦτοενν ΠΡ) ΠῚ ΠοΓα 
(φ. νἱϊ!. 2, Ηεδ.) δηὰ [6 Ομδιάδθε οὗ υἱῖ. 2, 

ΓΝ) ΤΠ. ὙΒεβθα Βυ ΠΟΙ ΘΏΓΥ αἰοσὶ (ἢ6 
οοττοοίηθθβ οὗ 1ῖῆ6 τεοδάϊηρ. Ορ. Ὁ. 1:82; 
Νόϊάσκο, ’ Μοπδιβθοσιοδζ, υ.. 5. νν.) Ρ. 50, Ὦ. 

2 Δπά Βδριεὶ] δβίκεά τἢθπὶ, Ετοιη 
ψνῃδησα ἃγὲ ἀρ Ὀγεί γε ἡ Τὸ ψ Βοῖὴ 
ΠΕΥ 5414, νε δῖε. οἵ τὴῆ6 βοηβ οὗ 
Νερβιίβαϊίπι, νν ῖ ἢ ἅγα σαρῖνεβ ἰπ 
Νίηονε. 

4 ΤἼΠεη ἢς 8α]4 το τῃεηὶ, ο γε 
Κπονν Το οὐ Κπϑιηδη ἡ Απά μεν 
5814, Ὗ ε Κπονν μϊπ|Ὸ. ὙΠ εη 8αἰὰ ᾿ς, 
18 ἢς ἰπ ροοὰ Βελῖῃ ἡ 

5 Απά {Πεγ 8414, Ης 18 Ὀο(ἢ αἷΐνε, 
δηὰ ἴῃ ροοά ΒοΆ] : ἀπά Τ Οδἰ43 8414, 
Ηε ἰ5 τὔγ ἔδιδε. 

6 ΤΒεη Κδρυοὶ Ἰεαρεὰ ὑρ, δηά 
Κιββεά δϊπι, Δη4 νερῖ, 

ΓΗΑΡΤΕΒΝ ΥἹΙ!. 
1. Τίιε [1 ἐχραπάβ ἴπθὸ ἤγϑξ βοηΐθηςε: 

ΕἸ εἰν επί σεπὶ ἐπὶ εἰυαίρηι Ἐοδαίαπαρ, ἐἐεῖ 
«ροῤία: απρείο: “χαγίας ἤγαίεγ, ἐμὲ ριὸ υἱαρε 
γεοίαρ»ι αὐ Καχωραείοηι. 

ϑαγα »πεῖ ἐδεορ} Α τηθοίίηρ ἰκὸ ἴο ἴπδὲ Γὸ- 
οογάοα οἵ ΕἸιοζοῦ δπὰ Ἀοῦοκδὴ (Οθη. χχὶῖν. 
15 “4.}, οὐ οὗ [αςοῦ δηὰ Ἀδομοὶ (Οθφη. χχίχ. 9). 
ἼΔΠο ΟΚ. ἰεχὶ δπὰ Εἰ Ν. ἀγὸ δἱοηθ ἰῃ 118 ἀθ- 
βηϊΐο τηθηϊοη οὗ ϑᾶτα. Τῆδ ΟἿΠΟΥ γεγβ ἢ 5 
τοαοπίοη ΟὨΪΥ (δε πηρεῖηρ ἢ Ἀδριοὶ. ΤΠ 
[πὸ (δαὶ ά. (ςρ. ἴ6 Ηεδ.): “Απηά {ΠΟΥ ᾿ςΑπὶὸ 
ἴο ἴδε ἢοιιδε οὗ διθὶ δ Αρρθαδίδηϊβ, δηὰ {πῸῪ 
ἐουηὰ ἢϊπὶ ΟΥ̓ ἴῃς ἀοον οὗ ἢ15 ἢουϑε (“εὐεπέθηι 
ἐπ αἱγίο, εἰγοα οὐδίωρι ἄορ πως, 1414), δηὰᾶ 
[Π6Υ οα! υἱεά Ὠἷπὶ (ΕΠ. “ ἀϑκεὰ δἴϊζοσ ἢ15 βεᾶςθ οὕ 
νγοϊσε ᾽)." ὙὉὙ6 ῥΙυγαῖ, “ὃς (ὦ.5. ΤΟ Ϊ45) 
βαϊυϊοὰ 26 ε»ι," ἴῃ ἴπ6 Εἰ. Ψ. δηὰ ΟἷΚ. ἰοχίϑ, 
ἐπι ρ} 168, Βοννευθσ, [86 ῥγθϑεῆοθ οὗ οἴμοσβ θ6- 
5:468 ϑδγζὰα, ΥἱΖ. δρυςὶ δηά άπ. Τῆς Ηοῦ. 
ςοπίίηυο5, “ Δηὰ πε (Άδυ6]) 5α]υϊεὰ (Ποπὶ 
δζξαίϊη. Απὰ δὲ 5214 ἴο ἴμεπὶ, ὁ ἰηΐο {δ 
Βουδε ἴῃ ρϑᾶςθβ. ἀπά 1ῃ8ὺ ψεηΐ ἰηΐο πε 
Πουϑο : (6 σουγίοϑυ δοσοπιρδηγίην ἴῃς ἰδϑῖ- 
πατηθὰ αςῖ Ῥεΐηρ 5ρθοῖδ!Υ ἠοϊεά Υ ἴμ6 [14], 
Εἰ ἀἐκὶϊ Κασωβεὶ: Βεης σαἱεαΐῖς, 7Γαϊε:, ἐπίγαἹο 
σαἰυὶ εἰ «απὶ; εἰ ἱπάμχὴ ἐ ͵ο. ἐπ ἀογεμνι σα. 
ΤὨς Ψυΐϊξ. Βογὸ ἰ5 ἂἴ οηςε δτίείογ, ἀπά ἴῃ τη 6 
ϑεςομαᾶ οεἰδιιϑα ϑυΡΡΙεΙΘΠ ΔΎ ἴο ἴῃ6 οΟἴμεΥ 

εχίβ : Ϊηργεσοὶ σωπὶ σμΐορι αὐ Ἀαρωοίρνε, εἰ 
σι σοὶ ἐος Καρσωεὶ ερ αμάϊο. 

Δ. Ἐάμα)] ὙΠῸ πδπὶς βρη βεβ “ ΠοΙρς. 
ΕοΣ 1018 1685 ΦὩΠῚΠΔΓ ἤδηηθ τῇς Ψαΐ,. δπὰ 
Ια βανε “" Αηῃδ; ῬοβϑιΥ ἔγομη ἃ ζηΐβ- 
τοδαϊηρ οὗ ἃ ναγίδηϊ τοχί, ἀηδῆ. 

7 εοισ]η)] ΟΚ. τῷ ἀνεψιῷ μου. [414 Δπὰ 
γυϊνς. εοπεοόγίπως; ἀρβηρά ΤΟΥ ΡΘΏΘΓΑΙΥ ὉΥ͂ 
[6 ΟΒα]ὰ. δά Ηδςῦ. 45 “"Τῦῦ Ὀγοίμογ." πη 
΄. 4 ἴδε Ε.. Ν. ““ Κιηβπίδη " Γοργεβοηΐβ 86 
“ Βγοίπο ἢ οἵ ἴδε οἴμεν ΨΝογβίοῃβ. 

8, 4. Αςςογάϊηρ ἴο τῆς ΟΠδὶά., Ηοῦ., δηά 
[Ιἴλ]α, 1 ι5 Εάηα ννῖο 8515 [656 4φυξβίοηβ, ποῖ 
Ἀδριεὶ. Τα ἀϊβεγθησε 15 πο αἰ συ] γ. ὙΠΟ 
ΔΏΒΥΝΟΥ ἰῃ τ. 3, “ ἢ, αὐὸ " ὅζχο., [28 ὕδοη 
γΑΥΪΟΙΒΙΥ υηάεογβίοοά 45 τεχαγάβ {πὸ Αηροὶ: 
ὠρῳωδε μον ἴο 90:16, ὧδ νγὰ8 Ὠοΐῖ ἱποϊιιάοα, Δηὰ 
(ἢ6 ΡΙυγαὶ νγᾶβ τ ΓΟ ἃ ἤσυτε οὗ ϑρεεοῆ: 
Δοσοσάϊρ ἴο οἴδεῖβ, [6 ἰδηρυᾶρο οὗ ν. 12 
Ρεπ5 οὐς ἀεβοσοά 45 “ οὗ (ἢ γ Ὀγείδγθη," 
ἐ... οἵ ἴδε «Ἑδ]άγθῃ οὗ 5γδοὶ, ἴο 6 βόσγὸ ἀθ- 
βογ δε 845 “ οὗ [Ξε βοῃ5 οὗ Νορῃιβδ πηι. 

δ. ΟνΡ. ἴδε [[Δ]14,.ΕῈ 16 ἀἰκὶξ, Ἑογε 9 σα 
ΕἼ δ ἀἰκεγε: Ἐογί οὐ εἰ υδυΐ. Τωπε 
ΤΡοδίας ἀἰκὶΐ : Ῥαΐεγ νι οὐ ἀξ φμο φωξγίς. 
Τῆς ΨΌ]Ε. τεδάβ: ὥσηφιο μία δοπα ἰοφμέγο- 
ἔωγ ἐξ εο, οὐχ αηρείμς αὐ Καριοίρηι: Τοῤία: 
Ὧδε φιο ἱπίεγγορᾶς, ῥαΐογ ἐσέδ ει. 



Ια ἐνεῖ- 
ἐκ, γα», 
ΟΥ, ἐα»εὖ, 
7υηϊυς. 

ν. 7--.-12.} 

7 Αῃηὰά δὈ]εββεὰ Βίπι, δηά βιὰ υηΐο 
δίπι, Το ἀγὲ πε βοὴ οὗ δὴ δοηδϑῖ 
δΔηὰ ροοὰ πιᾶὰη. Βυῖ ψῆεη δε ἢδά 
Πεαγή τῆλε ΤοδΙς νγᾶ8 ὉΠ πα, ἢς νγᾶβ 
βογγουγῆι, ἀπὰ νγερῖ. 

8 Απά [πἰκενγίϑβε Εάηα ἢϊ5 νἱ δηὰ 
ϑαγὰ [ϊ8 ἀδυρῃίεῦ ψερι. Μογβεονοῦ 
{ΠΕ επίεγιδιπεά {παπὶ σμδογΆι]ν ; 
αηά δἴεσγ τῃδὲ τΠῈῪ πδα Κ|]]6ἀ ᾽8 τδηὶ 
οὔ τῆς ἢοςκ, {ΠΟΥ 8εῖ βἴογε οἵ πγεδῖ 
ου ἴῃε τ20]1.6.Ὀ ἼΠΕπ 8414 Τοδία8 ἴο 
Ελρῆδεὶ, Βιοῖδμεσ Αζαγίδϑ, βρεὰκ οὗ 
ἴδοβε Ἐῃϊηρβ οὗ ψῃῖοἢ δου ἀϊάδε τ} 
πῃ τε νγᾶγ. δηά Ἰεῖ τη !8 Ὀυβίπεθα Ὁς 
ἀἸβραῖο δά, 

86. μαῤεά Ὁ} ΟΡ. {δε [ἰλἷΔὰ οὔ σ. 1, ῃοῖς. 
Το ΟΠΒδὶὰ. δὰ ά5, “ διοὶ σάη ἰονναγάβ Ὠἰπλ 
(δες {πε Ηε.). 

7. 1δὲ “οΝ 9 απ δοπειὶ σπά κοοά »ια5}) ΟΚ. 
ὁ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπον υἱός---ἰῃ6 
οδαγαςοίοσ οὗ ἴῃ6 ρεγξεοϊ ῶᾶδη. Τε Ηεῦ., 
νυϊξ., δηὰ [1214 νΑΙῪ 5:1 ΜΕ (ἢ6 ορεπίηρ 
ὑνοσ 8 οὗ [15 γθῦβα: δΚ. [[4]Δ, εὐ εἰκὶ!: Βεηε- 
ἀϊεϊίο ἰδὲ “2, ΚΠ, φμοπίανε δοπὶ οἰ ορτίηι οἱγὶ 
 ίω α ε; τ }Ὲ τ86 ΟΠΑ] ἃ. Δρρ]165 ἴδε 
δ]εβϑίηρ ἴο (ἢς ἔβίΠον, “ ΒΙεββϑεὰ δὲ Τορδὶ, [Ποὺ 
δτῖ ἴ6 5οὴ οὗδ σρῃίθουβ δηᾶ ποηοϑί πιδη.ἢ 

ΤΙΣ ΟΒαϊάος δηὰ 1118 ᾶνὸ δὴ ᾿η ογοδίηρ 
δαάϊίοη ἴο ἴῃς 458 νγογάβ οἵ ([}}]5 νϑῦβο : “ ΤῈς 
μαπᾶβ οὗ ρίουβ πῆοῃ δἃῖὲ νεδΚοηθα ΒΟ ἃ 
τἱρῃίθοουβ τθδη ψῆο διδίῃβ ἀἄοπο αδἰπηιϑάεοαβ 
δηά ΤὨΔΗΥ͂ σοπηδηἀτηξης8 15 δι ΓΙ οκθη Ὀ]1η4 " 
((μαἹ]Ἱὰ.): Ο πη) εῖτας »αίογιρη, φμία ἐκεσοαίω: 
4: οἷν ἡμσίμς οἰ γαείεης εἰεοριοαγπας (1141). 

8: ΤΠ Βοβρ Δ] ΠΥ ἀοϑοσ θεὰ 15 ραί γι το μα] 
ἴῃ οδαγδοίοσ (ορ. Οςεη. χυῆὶ. 1--8), δηά ϑ0ς ἢ 45 
158 511}} ργδοιιϑεὰ διποὴρ ἴμ 6 Βοράοιϊηθ. [{ νγᾶβ 
ῥγοοράδα, δοοοσγάϊηρ ἴο ἴδε [1414, ὈΥ ([Π6 υδιια] 
Δ᾽ οη5 (ΩΡ. Μαγκ τνἱϊ. 2-- ; [οδη ΧΙ, 10), 
εἰ ῥοείφμαρι ἰαυέγωη (νάΥ. ἰοἱὲ σμπῆ), ἀἐδοιμόπιο 
«γμ αά εαπαπάμρι, [6 νατδηΐ σεπάθτηρ οὗ 
ψΥΠΐ οι, δο ΐ, 15 ϑυιρροβοὰ ΟΥ̓ Ουϊρνετ]εῖ ἴο πᾶνὸ 
Ὀδθη ἴδκθη Ὀγ ἴῃς νι !ραῖα 88 δὴ δϑθγενίδίίοη 
ἔοσ οομέὶ, ἰῃς τοηάογίπρ οὗ [δὶ Ν᾽ ογβίοη δοίης 
2οεέφμα αμέέηι ἰοομξὲ σωπξ. 

Τρε" «αἰά Τοῤίας ἰο Καῤδαεη Τῆς Νυϊραῖς 
οτοΐϊΐβ {Π|5 ΡΥΕΠΠΆΪΠΑΤῪ Τοηγεγβαϊίοη (ἴο υ. 
[1 4), Δῃὰ ψοδβ βγῆ ἴο [86 ροϊηΐ (υ. τ1 δ): 
Οἰρνφμε ῥογίαγειω" (Καρμοῖ) ἐος ἀεισμδοῦε αὐ 
2τγαμάδων, Τοῤίας απ! : Ηἰς ἐρὸ δοάϊο ποῦ »ιῶγ» 
ἀμεαδο πεέφμε δίδα»ε, πῖσὶ ῥγίωΣ ῥδ ΟΠ πῶ 
εοηῆγηιε:, εἰ ῥγον» ας ν»αῖδὶ ἐαγε δαγαρε, δἰλαηε 
“καρ; δυΐ [ἴ [5 πηουρρογίοά, δηὰ [86 πῃ θα Δ οη 
οὔ Ἀδρῆδοὶ ἰ5, ἰῃ βυςἢ πιδίίοβ, δοςοσαάΐϊηρ ἴο 
ῥησορόοιι (τῷ. Οεη. χχὶ. 21, χχῖν. ; 1: Κίῃρβ 
ἴϊ. 17). 

ἐδους ἐρίησε 9 «υδιο ἐδοι ἀϊά4ὲ ἐα|1} ἐ.ε. 
“ροησογηίηρ [δε ταδί οὗ ϑαγδὰ 53 ( ρας} 5) 

ΤΟΒΙΤ. ΓΙ. 

9 80 δε ςοπιπιυηϊςαϊεά [ἢς πιδίίεγ 
σἢ Ελριθὶ: δηά Βδριδὶ 4:4 ἴο 
ΓοῦΙΔ8, ἕαι δηὰ ἀγίηκ, δηὰ πιᾶκε 
ΓΆΕΓΓΥ : 

10 Εογ ἰξ ἰ8 τιθεῖ τπδὲ που 5Που]ά- 
ἐϑἴ ΠΙΔΙΤῪ ΠῚῪ ἀδυρῆϊεγ : Πανογί ἢ 688 
[ν1}1 ἀεοίαγε πὑπίο {πες [πε τγυτῃ. 

111 ἤλνα ρίνθη ΠΥ γϑε μι; ἴῃ 
ΠΊΔΓΓΙΔΡΕ ἴο βϑανθὴ πιθη,) ὑνῆο ἀϊεὰ 
(ἢδι πΙρῆς ΠΟῪ σδπια 'ἰπ ἀπο ΒεΓ: 
Πανογ 6688 ἔογ [6 ργεϑεηΐ δ6 ΠηΕΓΙΎ. 
Βιυῖ Τοδίδβ βαἰά, 1 νν}}} οδὲ ποιῃϊηρ 
Βαγα, 111} νγὲ ἄρτες δηά ϑυνεδγ ομὲ ἴο 
ΔΠΟΙΒΕΓ. 

12 αρυοὶ 8414, ΤΒΘη ἴλκε ΒΕΓ 

ἀδυρδίον, (πὲ 6 ρῖνα ΒῸῦ ἴο πὲ ἰο νἱξε ἢ 
(Ηεῦ., 50 (μα!ἀὰ.). 

10. “ἢ ἐς »ρι ΟΥ “11 15 θεῖον [δὲ 1 κὶνα 
ΠΟΥ ἴο ἴπθ6 (πδη (Δἴ 1 εἶνε ΠῸσ ἴο δηοῖδογ 
Βυπθαηά " (Η-ς.}. 

1 «υἱ!! ἀεείαγε. . . ἐδε ἐγ 2] ΤῊδ σοπηηθηΐῖ 
οὗ δῖ. Απηῦγοβε (5.66 δυβοῖ ἡ 1) ἰ5 ἴο {86 
Ροϊηξ :: ““ Ἀαφιεὶ ργαοῖρας ἔοστηδαι μοπεβίδι 5 
ἜΧργοβϑίζ, αὰἱ οοηϊεπιρΙαιίοης μοποϑίδιϊβ, συ η 
τοραγοίυσ, υἱ Π]14πὶ 8ι14πὶ ἰῃ σοπ)υρίαπι ἀατοῖ, 
γἱΔ φυοαὺς ἤ]15 ἤοῃ ἰδοοθαῖ, ἢ εἰγουπη- 
γοηϊγο Ρεοϊογοηῃ ἰδοοηάο νἱἀετείυγ. . . .. 
Τυδῖιβ ΥἹΓ Ρἱυ8 αἱἰΐθηῖϊβ {ἰπλθῦδῖ, δὲ πηδὶοῦαῖ 
5101 ἴηηι τᾶπεγε ἢ] ϊαπι, 4υ8πὶ Ρτορίετ 
ΠῸΡΌΔ5 6].8 ΟΧ ΓΔΏ6ο05 ΡΟΣ ΟἸΑΥΊ.᾽" 

11. ἐδαὶ πίρῥ)] Α58 ἴδε {ἰπὶὸ ψΏΘΩ ἴξ νγᾶρ 
Ὀεϊϊενοὰ [μαΐ ἀδιηοηβ δείδοκοὰ Ὀὑγίάθ δηάὰ 
Ὀγίδορτοοι (566 Ρ. 181; ΝΘΌΘΙ, Ρ. 246). 

,)ῶὋ΄ν δὲ ῥγεεπέ δὲ ᾽5|777)] ΟΡ. [ἰλἷἰὰ οἵ 
ὖ. 9, σ“μαυΐ εν εἰδὶ οὐδ δας ποοίσ.. ὕὍῃα Ηθρθ. 
τοδλὰς βού: “"οδὶ δηά αἀγηκ, δηὰ ᾿ἰθᾶνο {86 
τηδίῖοῦ δίοῃς ; ἐ. ἰεῖ ἴῃς πιαίίζεσ σεβῖ, ἸΔΥ 
αϑίἀθ δηχίθῖυ. 

Βωὲ Τοδία: «αἰά 5.1 Αἴεῦ (815, τῆς ψ!ρ. 
(58ε6 οῃ υ-. 8) ἱπίτοάιιοο58 ἃ σοηνογβθαζίοη δ6' 
ἔνεοη Ἀδριοὶ δηὰ ἈΔΡἢΔ6] : Ομο αμάϊο σνεγόο, 

. Ἀασεοὶ ἐχραυϊ,, ἐεἴσπε φμίά συεπογὶ ἐδ: σεβέοηε 
οἱγὶς σμὶ ἱπσγϑααὶ μη σά δαγὲ; εἰ ἐἰΉ7 ἙΩΡῚΣ 
πὸ ογίἊ εἰ ῥιῶς σἰρρε θῦ οοπέησεγεοί, ΕΣ εἰοη 
κι δοΓεΐ, εἰ πὸπ ἀαγεξ βείεπε ἰδίωι τοβοπεη, 
ἀἐκὶΐ εἰ ἀπσεΐμ : Νοἱῥ ἐγιότο ἀαγε δαρε ἐεὶέ, 
φμομίαρε ῥμὰς ἐρρπεη κιε ἀεδοξμ εοπήως Τὶ 
ἑμᾶ; γοβίεγεα αἰδμς πον ῥοΐιώξ ῥαδεγς ἐΐζαηι. 
Τυπο ἀἶχ Καρμο: οη ἀμδῆο φμοάδ Σ᾿ ει 
τές; εἰ ἰαεγγηριας γᾶς ἐπ εοποβεοίμ σμὸ ἀά- 
»ιῤσεγὶ, Εἰ ἐγεάο φμοπίαρε ἑάεφο "οὶ το επὶγε 
αὐ »ιε, τὸ ἐσία σομ μη εγε σοσπαλίοπὲ σι 
“εομμάμ)ι ἰεσοπ Μογεὶ; εἰ πμπὸ ποῖ ἀμδίρῃ 
ΞΖΈΓεγ 6 φμοά εἰδὶ εαηε ἐγαάαηπ. Ἐξ ἀῤβγεδεπάξης: 
ἀεχίεγα»ι ᾽ς “μα ὅχο. (85 ἴῃ ἘΝ. ο. 13). 

ἐμ} αὐε ἀσγεε απά “αὐεαῦ οπὲ ἰο ἀποὶδεγ] 
ΟΡ. ἴδε οοπάυςϊ οὗ ΕἸο ον (Οεη. χχῖν. 33, 49, 
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ΤΟΒΙΤ. ΜΙ]. 

ἔτοπι Πεποείογι ἢ δοσογάϊηρ ἴο {ῃς 
Οι, ἄστυ. ἸΤΠΔΠΠΘΙ, [ῸΓ ἴῆοι δῖ ἢοΓ σουϑίη. 

δΔηά 886 ἰ8 (Πΐηθ, δηὰ τῆς πηροι δι 

διό ν. 13. 

ϑαγᾶ, Δηἀ 886 σδηγα ἴο δεῖ ἔδίῃοῦ, δηά 
ἢς ἴοοῖϊκ ποὺ ὈΥ 186 Παπά, ἀπὰ ρᾶνε 
Ποῦ ἴὸ δὲ νὶδ το Τοδίδ8, βαγίηρ, 
Βεβοὶ, τὰῖκε μεῦ δῇεγ κἴῃς ἰἴδνγ οὗ τ μν Οοά ρἷνε γοὺ ροοά ϑ8υοοαβ8 ἴῃ 81} 

τη ϊηρ8. 
12 ΤΒδΩ με ΤΔ]]εἀ 8 ἀδιρπῖοῦ 

54). ΤΕ Ε΄ ΤΊ. κῖνος [ἢ6 56η86 σαῖπεν [ἢ Δ ἃ 
τγδηϑ᾽δίίοη οἵ [Ὡς ΟΚ. ἕως ἂν στήσητε καὶ στα“ 
θῆτε πρὸς μέ; ἴογ [6 σοΙΤΟΒΡΟΠάϊης τεηάεγ- 
ἴηρ 'η ἴὴ6 Ψψυϊρεαῖο, 58εὲ6 υπάοῦ υ. 8. Εογ (Π6 
ἔοσττηοσ δεῆϑε οὗ ἵστημι, τοίεγεπος 18. υ.50.8}}} 
τηδάς ἴο : Μᾶδςς. χΙ. 18; ΒΕ ΟΙυ8. Χ]ν. 21. 

12. Τα [1114 ρῖνεβ Ἀδρυο} 8 ἀῆϑνγοσ {Π1|5: 
Νε ἀωδίτευ, ΜΠ,  αείο φμοά υἷ. ΕἸ δίς ἀϊεϊὴς 
ααάϊεεῖ!, αἴσόη; ΤΙδὶὲ ϑαγγα ἀδεέίπαϊα 4: “65 
εμπάμοε ἡμδείρη ἰἰδγὶ Μογεὶ, εἰ 4ε εαἰο ὑμάϊ-» 
εαἰμρε αἰ εἰδὶ ἰϊαρε ἀαγ. «ροὶβέ “ΟΡΟΓΘΡΙ 
μαι, ὦ »ποάο ἐμ ἐς αἰ ἐς, εἰ ῥκσο ἑμα. 
“ΟΥΟΙ͂ σα: ἀαίμγ εἰδὲ ἐκ δοάίογπο δὲ ἐπ αἰφγ- 
πω. ΕἸ ορείπ: εαἰξ δὲπο ἀδῥοπαί οὐΐξ 
ῥαπε ποείφρε, εἰ γαείαξ υοδὲς γιδεγίεον ἀδαηε εἰ 
ασενε ὅχζε. (ἃ5 ἰὴ Ε. Δ΄. Ὁ. 12). ὙΤπε Ηεθ. 
δηᾶ (δ). σογτεβροηά νἱἢ [ῃ6 114 ἴῃ ἴδε 
(ογπ5 οὗ [815 Ὁ] 5ϑίηρ, 85 4130 ἴῃ ἴδ δρρ]οδίοη 
ἴο ΤοδίΔ5 ἀπὰ ϑαγδὴ οὗ (Π6 νοσάβ “ ὈγοῖΠοΥ ἢ 
(ΧΧ. ἀδελφὸς), “ 5ἰ5ῖοσ, δ8 ἀδδϊηδίίοηβ οὗ 
1(Π6 ΠᾺΡ τ ΙΔ ΟΠ ΞΡ ΤΊΟΓΘ δοσυγαῖε! Υ ἀεῆηοά 
45 “ σοιιδίη" ὉΥ Ε Υ.. 

εἶνε γομ φοοά σμεοεος ἐπ αἱ! ἐδίηρ.) ὍΤὨΘ ΟΚ. 
εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα ἰδ τοῖα ροβίξϊνο, 
“ὁ 5}4}} (1εΔὰ δη4) σῖνε γου" ἄτς.; δυῖ (86 
ργεοδνθ ἕοστῃ οἵ ἴῃς Ε᾿. '΄ 15 βυρροτγίὰ ὉΥ͂ 
τε οἴδοῦ Νογβίοῃβ--- [1212 (566 ἀῦονο), Ομδ]ά., 
δῃά Ηδῦ.: τὰ κάλλιστα ΔΡΙΕΪΥ͂ Τεργαβθηῖβ (Π6 
εἰσμοϑὲ σοοά ΟΥ Ῥγοβρευγ. 

139-16. Τῇς ἀεί81}5 οὗ [86 πιδιταρο-οοῦ- 
(τοὶ ἃγὸ ἰηϊογοβίίηρ, {818 Ὀείηρ ἴῃς οἱ εϑὲ 
τοοογάρά ἰηπίδηςσθς διιοηρ ἴδ6 [ενν8 οὗ ἃ τ τς6η 
ἐηῃογυμηοηξ οὗἨ σογοηδηΐβ. ΡΤΟΥΪΟΙΒ ἴο ἴπ6 
ΒΑγ]οηΐδη Ῥεγίοά [πε ἐβρου88ὶ ννᾶϑ ΠΡΕΥ 
σοπῆγπιθα ΟΥ̓ οΔἴ!8, δῃὰ δοοοπλρδηϊθαὰ ψἹ 
ῥγεβϑθηῖβ ἴο {πε ὑγίάς (Οεη. χχῖν. 22, 53: 
χχχίν. 12. ὍΠῈ ἱπβίσυμιθηΐ οὗ σονθηδηΐϑ 
(νυ. 14) οὐ “ ἀεϑὰ οὗ πιαιτίαρο " (Ὁ βαϊά., Ηεδ.) 
ΠΟΓῈ πλοπτοηθά (συγγραφὴ) δᾶ5 ἴῃ [6 (Βαϊ]ά. 
δηά Ηεν. Νειβίομβ 86 Ὡδηια Κεῤμδαῤ (τ. “8 
νυτϊείηρ ἢ. ΤῊ ἴοσιτη, στρ ΠΥ ἀεδηεα ὉΥ 
ΟΚ. Β βιβλίον συνοικήσεως δῃηὰ ὉΥ ἴπε (418 
δηὰ Ψυϊς. εοπρογίρεο ἐοηυσὶ!, 'ἴ86 ἀϑοὰ ΌὈΥ [86 
Ταϊπιυάϊδῖ58 ἔοσ τῆ ““ δε: ομιοης ἢ νος ἢ 56- 
ΟὐΓ65 ὈΓΟΡΟΓΟ ἴο ἴΠε τψῖΐε (566 1μοΥγ, “ (Δ]- 
ἀπῖϑομο5 ΟΝ ὀγίογυςἢ,᾽ 5. “.). Τ8 ΤΟΓα 
Βιυιδίη655- ἰκθ ἘΓΔηΒΔΟΙΪΟΏ ΠΊΔΥ͂ πᾶτε Ὀδθὴ ἃ 
Ιοββοῦ ἰοαγῃεὰ ἔγοιῃ [86 ἘεΥ δοκὸν ἀυτγίην 
[6 οχῖϊθ, ἴῃ ἃ ἰδυϊεῖ, ἀδίοα {Π6 πἰπτἢ γοᾶγ οὗ 
Ναδοηΐάυβ8, Κίηρ οὗ Βαῦυϊοη (Β.Ο. ς555--38)), 
ΔΙ] υϑίοη 18 τηδάθ ὈΥ ἃ υυἱἱα ἴο πο ἀοντΥ ἴῃ 
[πὸ ο]]ονγίηρ ἴοστῃβ: “" ΜΥ ἀοντΥ γγὰ8 ἢ 
Βιη-δυ-πδλίδη, ΤΥ πιυιρυαηδ. [1 δϑκοὰ ἴοσ 
ἰϊ, Δηά πο, ἰη ἴῃς Κίηἄποββ οὗ ἢἷ5 Βοαγί, βοδὶοά 

Μοβεβ, δπά Ἰολά δεῖ ἃνγὰὺ ἴο (ἢγ 
τοῦ. Απά δε Ὀ]εθθοά {ποθ ηὶ ; 

δηὰ οηϊγυβίοά ἰ ἴο τὴς ἴογ ἔπίυγε ἀΔγ5." 
ῬΓΘΒΟΠΕΥ ἃ ἀδυρηῖογ 15 τηδυτίθα : “1 δηὰ ΓΩΥ͂ 
Βυϑθδηὰ ἴοοκ Βἰη-δάἀάιυ-αηαγα ἴο 50 ηβὮρ, 
δῃηὰ ντοῖς ἃ 18 ]εϊ οἵ ἢΪ8 βοῃβῃϊ!ρ, δηὰ τηδάθ 
Κηονι ἴδ [6 ἀοντΥ οΟὗἁὨ ΤΥ ἀδιρῇῃςοῦ νγὰ8 
2 ΤῊΔΏΔ 10 8Π6Κε}5 οὗὨ 5:1νὲΐῦ δηά {Π6 διγηϊξυγο 
οὗ ἃ Ββουϑε" (΄ Τγδηβδοίοῃϑβ οὗ δος. οἵ ΒΙ0]. 
Ατγοδ.᾽ υἱῖϊ, ρῇ. 275). ὙὍ8ὲ δπιουπίὶ οὗ [86 
Βε ἘΠ οηθηΐς 18 οῖ ρίνθη ἴῃ ΤΟΙ [8 οᾶ56 (ςΡ. 
Εχ. χχὶὶ, 17 ψ 8 Ὠευΐ. χχῖϊ. 29), Ὀυΐ τ86 
ἱπηροτίδηςς δἰἰδοποὰ το ἴῃς αυδδίίοη ἴῃ ἰδίοῦ 
Εἶἰπλ68 18 ουὐἱάθηςθα Υ͂ [6 τηϊηυΐο ἀϊγεςξοη 5 
ἰαϊὰ ἀον ἴῃ ἃ Γεδίϊϑε οὗ [πῃ Μ|᾿ϑΠηΔἢ Βρες δ} 
ἀεγνοϊεά ἴο [δσ 5ιιῦ͵οςῖ, [τ ψι}} θῈ 5πυβηςίοης 
Βεγα ἴο ῃοΐο [Πδὶ 1 ννᾶ8 ἃ ἀδῆηϊία ϑυπι, ναγυ 
Ὡοΐ δοοογάϊης ἴο [86 οἰγουμπϑίδηςοβ οὗ [86 
ΤΕ Ὀυΐ δοοοσαάϊηρ ἴο ἴπ6 5ίδλίες οὗ [Π6 
γιάθ, ψ ΒοΙΠΟΣ 5806 “ΕΓ ἃ 5ρ᾽ηϑίεσ, ἃ νἱάονν, 

ΟΥ̓ ἃ ἀϊνοτοδά νοχηδη (566 δίϊοϊς “9 Μαιτίαρε ἢ 
ἴῃ δι 5 ὁ Ὠϊςῖ, οὗ ἴπ6 ΒΙ0]6᾽). [ἢ πιοάογῃ 
[ἰπ168 [}18 ϑοι(ἰοπιοηΐ 18 δοςοιηρδηϊθα ὉΥ͂ ἃ 
“ ἀςοά οὗ πἡὐαΝ ἴῃ ΜΟΙ ἃ οογίδίῃ βυπὶ 18 
πδΔηγθα 85 ἱογίεϊοα ἴο [6 οἴδεν βου] εἰ 6 Γ 
ἴδιϊ ἴο ρεγίοστω ἴδς ἀρτεεηθηῖ. ὙΤ8ὲ Κείμόαθ 
18 511}} νυγ το ἴῃ Ομ] θα, δηὰ .ἰ8, 45 ἃ συῦϊο, 
ὈπΙη6}]1 10 10]ς ἰο θοΙΒ ραγί65 (ϑ8ε6 Μ|1ς5, “ΤΒΟ 
Βγιεἶ8} [νν5,᾽ ΡΡ. 25--28).. 

18. δὲ Ἰοοῖ δέν" ὁγ ἐδε ῥαπδ Μυϊρ. ἀῤῥτε- 
οδρνέωι ἀεχίεγαρε δὲς “μα, ἀεχίγις Ἰοδίς ἰγα- ΖΣ:. 

ἰαάε δὲ αὔενρ 16 ἴαευ οΥ Μο:ε1] 866 
τηλῖν. τε. Τῆς υ86 οὗ [Π6 ψογὰ κομέζου ἔογ 
“ [Ἀἶκο ̓ (Δεγα δηὰ ἴῃ υ. 12) 18 ορροβεὰ ἴο [6 
ΥἹΟΥ͂ 5ΟΠΊΘΓΙΠ165 οητογίδϊποὰ ἴμδὲ [Π 6 τοηχονδὶ 
Ὑγ25 ΠΘΓΔΙΥ οΟΥ Βρυγαίνεὶν οἤἴεοϊοεά σψἱ ἃ 
580κν οὗ νἱοϊθηςθ. 

ἐεαδ δὲν τευ ἰο 227 7ἰδὲγ] ΜΝοτσγάβ 
αὐδοηΐς ἔτοιῃ ἴ6 Ηδςῦ. δὰ Νυὶς. Μεχβίοῃβ, 
Ὀυΐϊ ἴουῃά ἴῃ 186 Ομα!4. δηά 1ἴλ]Δ.Ύ. ΤῈ 
6β8θῆος Οὗ [86 ΤὨΔΓΓΙΔΡῈ ΠΕΓΕΙΏΟΩΥ͂ οοηϑίϑίοα 
ἴῃ [6 τοπιονδὶ οὗ ἴῃς Ὀχιάς ἔγοπι ΠΕΙ ἔλι ΒΟ  Β 
Βουδβο ἴο ἴδαῖ οὗἩ (δς δγάορτοοιι (οΡ. Με. 
ΧΧΥ. 10) ΟΥ οὗ 5 ἔδίΠοσ. 

δὲ δίοι εὐ δε] ΤὍὌθα Ὀοηράϊςοη νγὰ8 
εἰνθῃ διῆοηρ μα [οἸγ8, Ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΓΪΥ ὈΥ {δε 
Ῥτγίεβῖ, δυΐ, 88 ἤογε, ΌΥ̓ 186 ε]άεβί σεϊδίνα 
ἔΞ ΤΠῈ Μυΐ,. εἶνε [6 νψογὰβ οὗ 
ἰεβϑίηρ : ὕω “δγαξα», εἰ ες ]ραας, εἰ 

Ὅερμς “΄ἀεοῦ “σοὐξεοιμῦε “:}, εἰ ἐρ6 οοημπφαὶ ὐος, 
ἐηγιρίεαίψωο δεμοάἰοίοηθηλ σμαηι ἐπ υοδ. ΤῊ 
ὈΙ6βϑίηρ ΠΟῪ φψίνθη γ ἴῃς Ομδζδη, ΟἹ σῃἰηἰϑίοῦ 
οὗ [86 ϑογηαφροχιις (ες Μ|Ι15 ἢ δ., οσὐὁἨ ὑπάοῦ 
ΔΙΌ οΪς “ Μαστίδρθ᾽ ἴῃ δι Π8 ὁ Ὠ᾿ἸΟ ΙΟΠΔΙΥ 
οἵ Ομ γϑείδη ἈΠΕ. 1|65᾽), ἰ5 ἃ {παηκϑρὶνπρ 



τσ, 
ἐῤξεά. 

ε Δ, 14---18.] 

14 Απὰ οαἰεὰ Εάπα ἢΐ8 υἱέες, 
Δηά ἴοοκ ρδρεῖ, δηὰ ἐϊά τε δὴ 
ἰπϑιγυπηεηΐς ὁ. ἐσυεπαηίς, δῃὰ 86] 
1, 

Ις ἼΠοη ΠΟΥ Ὀερδη ἴο οδί. 
16 Αἤεγ Βδριοὶ ςΔ]]1εἀ ἢ18 τῖΐε 

Ἑάπδ. ἀπά 8414 τιιηῖο μεσ, ϑίβίε, ργε- 
ΡᾶΓΘ ἈΠΟΙΠΟΓ σμδλθοΓ, δηὰ Ὀγίηρ ΠΟΙ 
ἴῃ. ἘΠ ετγ. 

17 ὯΝ ὮΪΘΙ σε 886 Βαά ἀοῃς 48 
ἢς δαὰ διάάεῃ Ποῖ, 8ῃ6 Ὀγουρμέ ΠΕΓ 
ἘΠ Πεγ : ἀπά 8Πε ψερῖ, δηά 8πε 'σε- 

ἴο Οοἀ τλΐποσ ἴπδη ἃ Ὀ]6βϑίπρ ου [86 ΠΟῪ γ- 
τηλττιοὰ ραῖγ. [ἢ {Π6 530]ἜπηηιΖαίίοη οὗἁ τηλγ- 
τίδρε ἴῃ [6 σβυγοὶ οὗ Επραηά, (πΠ6 Ὀεη6- 
ἀϊςξοη---ταηεὰ Ὡροὴ δὴ οἷά σῃοθὶ (866 
.“Ὁϊςοῖ. οὔ ΟἸ γἰϑιίδη ΑπΈαυ 165, . 2.)-- τενογῖϑ 
ἴο πη ἴγρὲ βεσγὸ βρεςίβεά, Οης οὗ ἴῃ ἙςοΟἸ]ες8 
υδοὰ οροηβ ψἱἢ [ἢ6 βατῖα γογάβ: “ Ὁ Οοὰ 
οὗ ΑὉ Οοά οὗὨ ᾿5Ξ8δς, Οοἀά οὗ ΪΔςοῦ, 
1655 ἴπεβὲ ΤΥ βεσυδηῖβ᾽ ὅζο.; ψὯ16 [ἢς 
Ὀϊ]οβϑίην ψ Ὡς 1Ο]]ΟννΒ 15 οἢ τ ϑιϊδηϊζεα Υ [6 
ἱπῃνοσδοῃη οὗ ἴῃς Τ ΤΥ : “ Οοὐ ἴδ Ἐδίδοσ, 
Οσοά [ὃς ὅ8οη, δπὰ Οοά ἴδε ΗοΙΪγ ΟβοἌῖ, 
1655, Ῥγεϑεσυθ, δῃ Κεὸρ γου ἄς. 

14, (ῥὲὴ “εαἰεα 4 80 [141Δ: Τμὲ Ηδδ. 
δα άς, ““ Ὀεΐίοτε υυἱζηθ58.5. ἈΝ ̓ Π65565 ννουϊὰ 
ΠΕΣΙΔΙΠΪΥ Ὅε ρῥγεβεηῖ; ἤεποα [μ6 ΟΒδ]ά. (ςρ. 
16 Ψυΐ;.), “4ηὰ νυ]ἴμεβϑοβ 5ἰσηθὰ ἱ,᾽ 15 
᾿ΠΠΟΓΑΙΥ οογτεςῖ, Το ἀεεά οὗὨ τηδλιτίδρε νγᾶ5 
τοδὰ δηὰ μδηάθὰ οὐδῦ ἴῃ Ἐπεὶ ργεβϑοῦοθ. Τ86 
Ὠυ ΟΣ νγᾶ8 ἰῃ οἱὰ ἔπιοβ (Αὐτ ἱν. 2), ἰῃ [ῃ6 
ἔπιε οὗ 81, Απιῦσοθε (1)6 ἰαρβὰ ψιγρίη 8, 
γ.), δηὰ ἴῃ τηοάσγῃ ἀΔγ5 (Μ|115, Ρ. 26), ἴδῃ. 
Βεΐνθοῃ [6 Ὀείσγοῖθ] δηὰ ἴδε δου] τιλῦ- 
τῖλεε ἃ ρεσγοὰ οὗ Ὀσηθ ννᾶβ υ50.2}}7 δ] οννεὰ ἴο 
ΙΑρθθ. ἴη [86 ρδίσσομδὶ αρὸ [815 ννγᾶβ ἃ ἔενν 
ἀΑγ8 (Οεῃ. χχιῖν. 55); ἴῃ ἰδίοσ {{π|6ὸ5 ἃ ζ1}}] 
ΥΘΆΓΣ ἔῸΓ ΥὙἹΓΡΊΩ5 δηά ἃ σηχοηῖι ἔοῦ ᾿νϊάονβ; ἴῃ 
τηούοσγῃ {{π|65, οἷἱχ οὕ ἔπχεῖνα τοηΐῃ5. ὙΠ 
ἴδε ἙΑΥΥ ΟΞ ὔδηβ ἴῃς ρεγοα πῆρῃϊ δ6 ΔΩ͂ 
Ὀεΐνγεθῃ ἴΠ6 ποχί ἔουΓΥ ἀλγ8, ογ δ ξισίβοβί 
ἴπνο ϑςσθοῦϊης γεδῖϑ8. 

16. Τό 1δὲ» δοραη ἰο “α21)] ὍὮΘ ἔεαϑὶ ννᾶβ 
τοραγαθὰ 45 80 δἽβϑϑοηῖαἱὶ 4 ραγί οἵ ἴπ6 πιδτ- 
ΤίΔξε ΤΟΓΟΙΠΊΟΩΥ͂, [πὶ ποιεῖν γάμον δοαυϊγεά 
[86 ϑρεςοϊῆς τηϑδηΐϊηρ “ ἴο οεἰεῦταίο [86 ΙΏΔΓ- 
τίλσο ἴοασὶ." Το {86 ἔξδϑί ἔτεηά5 δηὰ περ ἢ- 
Ὀουγ5 εγα υ850.2}}0 ἰηνεἀ (Οεη. χχῖχ. 22; 
Μαῖϊ. χχίὶϊ. :τιο; ἴυκὸ χὶν. 8; [ομη ἱϊ. 2), 
δηὰ ἴδιο [ο5Ειν 168 ἰδοιοα ϑενεὴ (ἀξ. χῖν. 12) 
ΟΣ ὀὐδῃ ἴὈυσίοο ἀδγ8 (Υἱ11. 19). [Ι͂ἡ ἴὰπ6 
ΡΓοβεηΐ οδϑ6 (6 ἰηνιαἰίοη ἴο ποὶρΒΟΌΓΣΒ 
56Ε15 ἴ0 πᾶν Ὀδοη ὙΠ 6] ὰ (ςρ. Υἱϊ, 12) {1}} 
ἴῃ δοῖυδ] τε50}} τηδάς 1 ροβϑϑθϑὶς ἴο βισηγήοη 
τ. Τ᾽ “ὁ ΧΕΙ ΙΏΘΙΤΥ," δἀἀ5 (6 
Ηεδ. Μεγβίοη. ΤῈ γυϊργαῖς ἴουςμο8 ἴδς 
ἴδοῖϊ τῇοσγα 5Ρ ὙΠ ΠΔΙΪῪ : εῤυ αὶ σι, δεηεά!οσηδε 
ει. 

ΤΟΒΙΤ. 1]. ΝΙἼΙ. 

ςεἰνοά (ἢς ἴεδῖβ οὗ ἢεγ ἀδυρῆζει, δηά 
8αἰ4 πο ἢεῖ, 

18 Βε οἵ ροοά σοηίογξ, τὰν ἀδιρἢ- 
ἴογ ; τῆς Ιιογτὰ οὗ ἢδάνθη δηά δλγιἢ 
ρῖνε δες ἸΟΥ͂ ἔογ {18 ΓΗΥ 5ούγονῦ ; ὃδ6 
οἵ ροοά ςοετηΐογῖ, πιγ ἀλιρῃϊεΓ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΥΙΠ. 
Τοδίας ἀγέσειλ {ἦε τυϊεξεα φρίγ ἐξ στυαγ, ας 

ν τΡ ζαιράί, 4 Αεὲ αν λὲν τοῦξ γέ τῷ 
27αγ). τὸ Δαρμεὶ ἐλομρὴὰξ ἀφ τας ἀἐξαά: 15 
ὁμὲ ἥραῖηρ λίπε αὔέουεό, ῥγαΐεείά Οοα, το ανα 

α τυεα δ έρρ γΖαςέ, 

δε 
ζο 

16. δὲ»2.γ] ΕἘργ [815 ἘΠ|6 ἔὺΣ ἃ νγῖέε, ορ. νυ. 20. 
σποδοῦ οδανδεγ)] ΟΚ, “16 οἴδεν οἤδη- 

ὈΕΣ᾽ (τὸ ἕτερον ταμεῖον), Εἰ ΠοΓ 48 θείην 
ἀϊεγεηῖ ΠΌπι [πδξ υ50.2}}7 οσσυρίεα ὈΥ δαγδῇ, 
οΥ ἀἰδογοηΐ τῸπλ ἴπαΐ Τηλιτίαρο ΟΠδΙΌΟΣ 
τὶς Βα θδοη (Π6 σΒαιαθοῦ οὗὨ ἀθδιἢ (υ. 11) 
“ Πριῇρο 6 ἔιπποϑίὶ ἰοςὶ σοῃϑροοΐυβ δάσγδηλ 
δηρογεῖ" (Οτοῦιυ5). 

ὀγίμῷ δὲν ἐπ ἐδίἐρερ)Ὶ [1 'ντὰ5 ἴῃς ουβίομῃ 
διηοηρ [6 Ηδεῦγενβ (πὲ [6 Ὀτχίάθ βῃουϊὰ 
Ὀε ἢχϑί ἱπιτοδυςεα ἰο [πε ΤηΔΥΓΔρ  -ΟΠδι ΕΓ 

. Οδῇ. χχίχ, 23). ὙῈ6 βᾶτηδ οἰιϑίοῃλ ργθ- 
υδιὶοὰ διηοηρ ἴδ6 ἘοΙΏΔη8: 

44 Τατῃ Ἰ᾿ἰοεὶ νϑηΐᾶϑ, ΤΑΙ : 
χοσ ἰὴ [δαϊδιηο τἰδὶ ε5:."--ΟὙΑτύτῦ. 

17. “86 τερεξυεά δὲ ἐδαγς 96 δὲν ἀαιδέεγ} 
ΤΙ οὐυτίουβ τεηάδεγηρ οὗ Ε,. . τηδγρ. 15 ἀϊ6 
ἴο [π6 υὑδηῃϑἰδίίοη οὗ 4 σεδαϊηρ ἀπεμάξατο, 
ἰηϑῖοδά οὗ [πὲ υϑυ2}}}ὺ δαορίεά, ἀπεδέξατο. 
ΤΟ [(414 ϑγτηρδίῃ!265 ψ] [ἢ6 τπλᾶγς. τοποσ 
ἴης, ἐχίεγ οἰ ἰαογγγια. ὍΠ6 οἵδε ψουβίοηθ 
Βανθ ποίδίηρ σοστεβροηάίηρ ἴο 186 βθηΐθηρδ. 

18. δε ς᾽ χοοά εογυογ ΨΜοτάβ ἔσίοα 
τοροαϊοὰ, 45 15 ἴο ὑσχσίης ἄουθ]ς οοπξοτί. 
ΤΌΠΟΥ ἅγε αιοϊοά Ὀυΐ οὔσας ἰῃ ἴδε [,αἴΐϊη 
Ψεσβίοηβ, δηὰ ἅτε δὔβοηϊ ἔγοιῃ ἴδῃς Οἱ δ] ὰ. 
δὰ Ηοῦ. 

ὑυε ἐδεθ 100.) ΟΚ. δώῃ σοι χάρι». ΤΠ 
εὖν. ἴο]οννβ μῈ Μ55. ὙΠΙΝΝ τεϑὴ ρῶς Α 
ϑἰ τη δ ναυιίοἢ ὁσουγ8 ἰη ῬὨΠοΙοη 7, ΒΟΓΟ 
τε Α. Υ. δηὰ τς Ἀπδν. Ν. θοῖι δάορί ἵν. 
ἴῃ [06 Ῥγοβοηΐ Ἵδϑὲ ἴθ Ομ δὶά. δηὰ Ἤεδ, 
(εχίβ ἅτὲ ἀἰϊνἀεἀ ; (Π6 1ἴα14 δηὰ υρ. ἅγὰ ἴῃ 
ἔαλνουῦ οὗ χαράν. Τὺ ἴδ6 Νυΐξ. τοδάβ, 
Τοργεέπμς αἰ ἀεὲ ἰδὲ ραωαέμηε ΚΓο ἐκάϊο φμοάῖ 
ῥέγρεσα οι: ἴῃ6 ΟΒαϊά. τεηάοσίηρ 15, " Μὰ 
186 Οοὰ οὗ Βοάνθῃ (ἴῃς 1,ογά Οοὰ οὗ [5γδεϊ, 
Ηδ60.) 5βιενν Κίπάῃεϑβϑ ἴο ἴπ66 [15 ηἰρῃῖ, ἀπά 
ταῖο οὐδοῦ ἴμος, δηὰ ρῖνε ἴδε ἦογ ἴοσ ἴῃς 
ΒοΟΙΤΟΥ ἴδου μαϑὶ ῃδΔα ἴῃ ἔπης ραϑί ;" {πε Ἰδοῦ 
τνοσάβ οὗ ννῃ]οῖ ἀγὰ ἰὴ [86 ΗθὉ., “στδηΐ [866 
ΤΩΘΓΟΥ͂, δηά μάνα ΡΠ οἡ ἴδε Ὀεσάᾶι8ε οὗ ἴδς 
ΒΟΙΤΟΥ ἩΙοδ Βδῖδ ραϑϑεά οὐδοῦ ἴα υηῖο [815 
ἀδΥ. 
ἴδμε 1214 οἴσϑοϑ [6 νοῦϑς νν [86 τνοσάβ, 

ΕΣ ἐχὴ ἱπαάΐϊδ. 
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φιδ 

Γι θη {Π6γ Πδά βυρρεά, ἔΠεγ 
δγουρσις ΤΟδΙ48 ἰῃ ἀπῖο ΠΕΓ. 

2 Απά 88 δε νγεηῖ, Πα Γεπηεπιδεγεὰ 
δε νογάβ8 οἵ Βδρῆδοὶ, δά τοοῖς {δε 
4568 οὗ τῆς ρεγβιπγεβ, ἀπά ρυΐ ἴδε 
Πεαῦῖ ἂδηά τὲ ἰΐνεγῦ οὐ τῆς 85} 

᾿ΠΗΑΡΤΕΒ ΥἹΙ]. 
Δ. Ορ. νι ῖἢ [Πς ᾿πϑίσυς(οη5 ἴῃ νἱ. τ6. ΤῊΘ 

ΟΚ. «πὰ Ε. νοεγβίοῃϑ δἰοπε τηθημοη “ ἴπ 6 
85:68 οὗ [6 ρογίυπιε5.") [Ιπ [Π6 (ΠΒαϊά. δηὰ 
ΗςὉ. τῆς Βοαγί ΟἿΪῪ 15 “ ρυῖΐ ὕροη 4 ρδῃ,᾽ ΟΣ, 
δοςοοσαάϊης ἴο ἴπ6 [14]14 δηὰ Ψ]ρ., σ“ωρεῦ ἐαγ- 
δοπες υἱυσο. ὍΒο [414 τηθηςοη5 τδὲ ΤΟΙ 
“δ ἀὲ σασομίο φώορε ῥαῤεδαϊΐ κῸΡ δἰ ὕδεον" 
μετ; δοςοσγάϊηρ ἴο [6 Ψ υἱρ., ΤΟΙ υδοὰ 
ΟἿΪΥ ρῥαγίερε ἡεεογ. ὍἘ15 ψογβίοη ἢδ5 πῃ [86 
ἶλος οὗ «σεεμίο ἰἢς νψογὰ εα.:|411--.ι ἰδῖς 

ἴη ἀἰτηϊηυνε, υηογβιοοα Ὁγ ἢ Ο]οσβαγίθ8 
ἴῃ [8:6 54116 86η86 (ορ. Ἀδυβοὶ ἃ. 1). 

απά »ιαδδ α “»ποῖξο ἐῤεγεαυ!! }}) ὙΤδπα δυμὶ- 
καϊϊης ον αἰδιηξεςϊηρ ῥγοςθβϑδα νν85, Δοσοσγάϊΐηρ 
ἴο ἴῃς Ομαὶά. δῃὴά Ηεῦ., δρρ ιεὰ 4190 ἴο 
ϑ4Γ8 8 ρδιτηθηΐβ (ὉΡ. ΡΡ. 170, 182). ΤΠ δεῖ 
᾽5. (Δ Κεῃ ὈΥ̓͂ πηΔηΥ ((Ρ. ἴῃε Ἀ. (Ο. οοχηπιεηῖδ- 
ΤΟΥΒ ΒΕΓ) ἴο 5:5} ἴΠ6 ΘΙ ρ ογπθηΐ οὗἁ πηθδῃ8 
«ἰἰν Ὁ] ἀρροϊηϊοά ἴο οουπίογαςξ ἱηἤμπδηςεβ 
Ἰουπά ἕδίαὶ ἴο δ88γα᾿β ὑγευΐοιβ βυβΌδη68. 

Βεάς Πηάς ἴῃ (Π6 νδγίοιβ βίαροι οὗ ργε- 
δἴίοη Βεγὲ δηὐυπηεγαϊθά ἃ ἴγρο οὗ νυῆδί [πΠ6 

Ἡξανεῆὶ Βυίδοστοοιι γεαυϊγοα οὗ Ηἰ5 Βυϊάδ. 
ννπθη αἰοαΐ ἴο δοςορῖ ἴς Οδυγοῖ οὗ ἴ86 
ΘΟΕ 65, Ηθ ὑϊά8 ΠΕ ἤγϑεέ τοηουηςθ [6 
1) 6Υ]1}, 41} 15 νγοσκβ δηὰ 411 ἢἷ8 ροννεῖϑ, δηὰ 
πη σοηΐοβ8 δεῖ δ ἢ ἴῃ ἴῃ6 ΗΟΙΪΥ ΤΥ Υ. 

8. Τίαϊ]δ : Εἰ οὐον ρέσείσ ῥγοῤίδωϊῥ ἀκη»ηοηίμρ. 
ΕγΖϑομο δηᾶ Β͵55611 βυρροβε [μδὶ {πὸ ἔοιυϊ 
81η6}} ογεδίθα ὃγ [6 θυγηίηρ οὗ ἃ Πα! ἀδοαγεὰ 
Π5}}:}8 Πἴνεγ γὰ5 Δρργοργίδῖθ ἔοσ ἴῃς ὄὌχρυϊβίοη 
οὔ 4 ἔου!] 5ριγίζ, ἴηὴ σοηΐγαϑ ἢ (παΐ σιγοεῖ 
5Π16}} ψν οἷ ρτγορί τἰαῖο5. ἐπ Ὀεποῆςεηξ εἰ. 
Μυῃπβίοσ (' Οὐ. δας. 2.1) δητςὶραῖοβ δηά 
ΔΏΒΟΙΒ Β00 ἢ ἃ σἱονν, οἴπογννῖβα υηβυρροτγίοὰα 
ΌὈΥ δηγιίπρ ἰπ ἴδε ἴοχῖ: ““ Οὐοτηοάο ρΡοίυϊί 
ΟὐοΥ ΠΟΙΡΟΓΆ15 ἔπραγο 5ρίτιυστα ἢ δίςιξ δηΐτὰ 
᾿ξ θη σοπηθυσι ϑριγιΐυτα, πος ἔσυϑ Ἰααϊ 
ἰρβιπι, ἴἴὰ πες ἴσοϊουῦ πδαά6 οὐοΥ ρμοβϑυηξ 
1Πυπὶ Γοούδασο δὺΐ ἡδυδεδπὶ 11} ἕάσεγα." .Ηδ 
νου Βηά ἴῃ [18 βδίηοκο δηὰ 5π|6}} {86 
5Υ1Ώθ0] οὗἁἨ ΡγΑγΕΓ, “ 4 ᾿η5127 νΔροσΊ5 συ πὶ 
Ρεποίγαϊ " (ςΡ. 58. οχ]!. 2), δηά ἴδ οβσδοΥ οὗ 
ψΠοἢ το “ ςαϑῖ ουξ ἐδν}}5᾽ ΟἸγίϑί Η 1π|56}} 
ἢ45 δϑοϑοτῖϊοα (Μαῖί. χυ!!Ἱ το, 21). “δηπτυΐο 
οΥῦο ογδοηβ Τοδίς οἵ ϑᾶστξ διραῖι5 οϑῖ 
᾿Αβιηοάξειιβ, εἴ ποῃ οἤῇῆήοιλςοϊᾶ «αἱηιιᾶ οὐοσίβ 
ΠΟΥΡΟΥΔ115. ὕπάς οἴ οῸΓ Ρῥἰ5ςοῖβ εἴ ποῦ σδρυῖ 
)υθδεῖυγ δοοθηᾶϊ. Ογφίΐο δηΐϊῃλ σοσα 8 οἴ ἤθη 
Ἰαδίοτυπι ρἰδοοῖ )6ο." Ορ. οἡ [5 βυδ᾽θοϊ 
Ἐχουΐβι8 11., Ρ. 182. 

δὲ Μεά ἱπῖὶο ἐδε τἶγποσί βαγὶ: 97 Εργῇ 80 
Ομαϊ!ά. δηὰ Ηεὺῦ. ΟΚ. τὰ ἀνώτατα Αἰγύπτου; 

ΤΟΒΙΤ. ΥΠΠΙ. [ν. 1:- 3. 

[Πεγειροη. ἀπά πιδάς ἃ 5πιοῖς ἐ}εγέ-- 
τυἱἢ. 

2 Τῇδ ψ ΙΓ 85116}} θη τἢς εν!] 
ϑρίγιῖ Πδά 53π|611ε4, "ες ἢεα ἱπίο τῆς 
πἰπγοϑὲ ῬΑγβ οἵ Εργρῖ, Δπ4 τῆς δηρεὶ 
Ὀουπά Πϊηι. 

ταῖμον “Ὅρρος Ἐργρί " (οΡ. [(414), ἴπὸ ἴγρε 
οὗ ἃ νυαϑῖθ δηά ἀεϑβοϊδλίο ἰδηὰ (ςρ. 158. χίϑὶ, 21, 
ΧΙΧ, ς-7; ΕΖεὶκ. χχχ. 7-12; Μαῖζ, χὶϊ, 43). 
ΤΕΣ νυ] γ 655 ννᾶ5 ἴπ6 ποῖα οὗ [ῃ6 ἀδηλοΏ8, 
8475 ἴῃς Ταϊπιά (8.6 Ὑν εΌοΓ, Ρ. 245), δηὰ 
(ῃ6 ρίδος οὗ υὑποϊεδηηθϑβ. ὙΠΟ Βον]ηρ8 
ΤΑΏς τπγουρδοιϊ ἰξ, 
Το τοηδεσίηρ οὗ δα Ψ υϊραῖο, Τωσς Καῤῥαεὶ 

απρείμς ἀῤῥγεβομα! ἀαυποπίη, οἰ γεραΌΙ 
ἐμά ἱπ ἀφεεγίο σωρεγίογὶς ΖΚ Ἐρνρεδ, οτ ρἢ451265 
(86 ΒΟΡΕΓΙ͂ΟΥ Ροννοσ οὗ ἴΠ6 σοοά Αηγροὶ οὐὲδγ 
[6 6ν}} βρίγῖῖ, Ὑῃ6 βουσοθ οὗ [818 ΡΟΥΨΟΣ 
18 ἀοβογι θὰ ΕΥ̓͂ ΤΠ οπι45 Ααφυΐπα5 (ᾳυοϊοα 
ΌΥ Ουϊζδεῖ]εῦ : “Τοῖιβ ογάο ρὑγαϊδ[οη β 
Ῥυπιο οἱ ογὶριηδ ἴον οϑὶ 1 θο, εἴ ραγίςὶ- 
Ραΐυσ ἃ σγεδίυγϑ, δεουπάυμι αυοὰ [)60 τλΔρ15 
ΡΕΤΟΡΙΠΗΠΕΠΕΙΣ. 1115 δηϊπὶ ογοδίυγας ΒΌΡΟΓΥ 
41145 ἸηΒυδηϊίδπι μδυοηΐ, 4ιι5 5βυηξΐ Ρογθο ΟΓο 5 
εἴ Πδεο ρΡῥγορίπαυΐοσεβ. Μαχίπια διιεπιὶ ροῖ- 
εςο οἵ ΡῈΓ 4υδπὶ τρδχίπιθ 1)60 δρρσζορίῃ- 
αυδηΐαν εβἴ οτγεδίυγασυτα ἔγυεηϊπι [2 60, 
βῖουξ δυηξ 58δηςῖ! Απροῖ. Απρεῖὶιβ, 4 εβῖ 
ἸΏ οτοῦ ογάἀϊπθ πδίυγα, ὑγαεθὶ ἀςπιοηΐϊδιυ5 
ΦυλΙΩΥ8 80 τσ θυ5 οΥΐπα ἡδίυγα, 4υἷᾶ 
νἱσῖυ5 αἰνίπα 0 5{1π|2, οὐ Βα γοης ὈΟηΪ 
ΔΠΡ6Ι, ΡῬΟΙΟΥ οδῖ αυδηὶ νἱγίυ5 ῃδίυγα! β 
ΔΏΡΘΙΟΣ 1." 

40ε ἀηφεὶ δομπά δῥΐῃ] Ὑ8Ὲ εὐἹ] ϑρίσι 
ἐἐγρχρά ὯῸ0 πιοτε ΤΟΙΣ ἀηὰ δαγὰ (ΥἹ]. 7). 
“ΑἸ ραν, ἡ... ροϊοϑίδίθμμ 675 σου οἱ ἔτε- 
ὨᾶΥϊτ" (Αὐυρυκίηο, “δ Οἷν. Ὠ εἰ, χχ. 7). Ορ. 
ΤΒοπλα8 Ααιυϊπα5 (ἰῃ Ουζθετοῖ) : “ Ουἱάδπι 
ἀϊςσυηΐ, φιοὰ ἀςπΊοη βιρεγαῖυ8. Ὠ0]]}0πὶ Πο- 
ΤΑΪηθ Ροΐεβι ἀδ οεΐοσο ἰδηΐαγε πος ἀδ δεοάεπὶ 
πος ἄς δ᾽ῖο ρεοοδῖο. Ουἱάδπι δυΐδηι ἀϊουηῖ, 
υοά ροίεϑι 4105 ἰθηΐδσε βθὰ πο δυπάσπ: οἵ 
ἢος ΡῬγοῦδὈ 8 ἀϊοϊζοτ, 51 ἴάπλθη 1π|6 Πρ δἴυν 
υ5α0ς δά αἰϊχυοά ἱεπηρυβ ({υΚε ἰν. 13). Ετ 
δυΐυ5 Σταῦο εδὶ ἀιρὶοεχ: υὴὰ εδὲ οχ ραγῖε 
αἰνίπα οἰεπιεπεῖα, χυΐδ υἱ ΟἸγγϑβοβίοσηνϑ 
ἀϊεϊζ, ποη ἰδπιάϊι ἀϊθοϊυβΒ Ποιηΐηθβ8 οηΐδί 
υδτηάϊι νυἱέ, 8εα φυδτηηάϊι Ποὺ {π|:. 
ΑἸΐϊὰ ταῖίο ϑδυπλίτυγ οχ δϑιυϊία ἀΐδροῖϊ. ὕπάς 
ΑἸ δγοβίυβ αἷοίϊξ αὐοὰ ἀϊδθο]υ5 ᾿ἰηδῖᾶτε ἴοσ- 
τηϊάδῖ, φυΐα ἔγεσυθηῖιυβ τείας {ΓΠΟΠΊΡΠΔΥΊ. 
Ουοΐά ἴδληδη δἱϊσυδηάο ἀΐδθο]υ5 τεάοδί δά 
ουπι, ᾳυςπὶ αἰπηϊ5, ραΐϊεξ με ΠΙυὰ αᾳυοά 
ἀϊεϊζυΣ Μεαίί. χιῖ. 44. 
Ης “Ῥουηά Πίπι," 51γ5 Βεάς, ἴο γτεβίγδίη 

Ὠἷπὶ ἔτοπι Βυγτηρς [86 Δ]. ὙΒουρῃ [δ 6 
ΟΥἿ βριγὶς 15 ρεστηϊτ θα ϑοπιθῖπηε5 1 τοαρῖ 
θη, ἴπδξ [ΠΟῪ ΠΛΔΥ Ὀὲ ῥγογθὰ, γεῖ 15 ἢς Βἴη- 
ἀογοὰ ἔγοτι 580 ουὐδγοομηηρ ἴῆοπὶ {πὲ [ΠΟΥ 
5βοιυ ὰ ζ411 ἔγοπι (6 ἔδ ἢ. [{ 15 ἴῃ Κοορίηξς 
αὐ 115 ορὶπίοη [δῖ σοηλα μάνα ἔουπα ἴῃ [6 



“« 6εη. 2. 
7. 18, 22. 

ν. 4-ορ.] 

4 Απά «δεν τῆδλι {παΥ σεῦ Ὀοτἢ 
βῆ ἴπ τορεῖδεογ, Τ  δία8 τοβϑα ουΐ οὗ 
δε δεά, Δηὰ ϊ(, δίβίεγ, δγίϑε, δηά 
Ἰεῖ 8 ργὰὺ [δῖ (σοὰ ψου]ά ἢᾶνε ῥΓΥ 
Οἢ ι.8. 

ς ΤΊ δη δερδη ΤῸΟΙΔ5 ἴο 58γ. Β]ε858- 
εἀ αγὶ τῆου, Ο (ὐοἀ. οὗ οὖν ἐλίδεῖβ, 
Δη4 δ]εβδεά ἐς ΤΠΥ ΠΟΙ ἀπά ρίἱογίοιιβ 
Ὠλίηδ ἔογ δνοῦ; ἰδὲ τῆς Βοανθῃβ 0688 
«δες, δηά 11 [ΠΥ ογεδίαγεϑ.. 

6 “Ἴ ποι πηδάεβὶ Αἀάδη), ἀπὰ ρανεϑῖ 
ἢἰπὶ ἔνε 8 τῖξε ἔογ δὴ δεῖρεγ δηά 

ἔγεαυδηΐ, δεςγεῖ ΟΥἩἨ ΟΡδῇ, 5650] ἰοπηρίδΟΠ8 
ἴο τ ΒΊΟΣ [ἢ ΤηΟΉΚ5 οὗ ἴῃς ΤΕ Αῖ8 ἴῃ ΓΠΡΡΕΣ 
Εκξγρὶ ψεῦε βυβ)εοϊεὰ (ςρ. “ δῖ, Απίοην " ἴῃ 
πε “ ὨΙΓ ΠΟ ΠΑΓΥ οὗ ΟΠ γιϑδη ΒΙΟΣΓΑΡΗΥ ἢ), ἃ 
Ῥτοοῦτδαϊ Ἀδρἤδοὶ ἀϊὰ ἠοῖ ἀεργῖνο Αϑιιοάειυβ 
οἵ ΡΟΨΕΥ ἴογ ἐσοὺ. 

ΤΙο ΗθΌ. οἰοβοβ [ἢϊ5 νούβο, “" Αηᾶ ἢς ψοηῖ 
οὔὖϊ οὗ ἴα σΠαθοΥ, δηὰ ΠΟῪ δμυς ἴμῈ ἀοοΥ 
ΟἹ ἴδποπι {τναΐῃ .᾽ Ἃἢ9Ὁ0 ψνῃϊοἢ (ἢ6 [1114 δα 5, 
(Καρδαεῦ γευέεγσς κε εοπείπμο; ἴ.6. ἔτοτῃ 
Ῥὑεγρὶ ἴο ἴἢε Ποιι56 οὗ Ἀδραεὶ. 

4. ἰεὲ τῷό ῥγαγ ἐῤαὶ Οοά «υομά δας 2} οἡ 
4“ Α οοῃρασίδοῃ οὗ [ἴῃς οἴμεοσ Μογβίοηβ 
Ἰεηά8 σουπίοηδηςε ἴο [6 ορϊηΐοη (μι Τοῦϊξ 
δηά ϑᾶγὰ ψεσα ποῖ ἴδθη {ὉΠ ἀννᾶγὰ οὗ (ῃ6 
ςοτηρίεῖα ἀο]ίνασγαηοα νουςοπβαίθα ἴο τῆσπι. 
ΤΗα Νυΐς. Πᾶ8 δῇ ἰηϊογεβίίηνς ναγίδίσοη δηὰ 
Εἰς γδονὰ Ὦσογε: Τωπς ῥογίαξι: δ: οἱγρίπεηει 
«Τοδίας, ἰἐκίλφμο εἰ: ϑαγῶ, ἐχσμγρο εἰ ἀἰδΡΥ ΟΦ. 
Ῥειρη δοάϊίε, εἰ ἐΓΩς, εἰ σεεμράμρε ἘΓ., μία ῥὶς 
ἐγίδιΣ ποοίδις 1)εο ἐμφρηί; ἐογίϊα πμέερι 
ἡγαπιαεία ποεῖσ, ἱ2 ποσίγο ἐγίμιμς εοημσίο; Μὲ 
φιῖρῥε “απείογιη (566 11. 5, ἠοῖο, [12]4}) σεσπί, 
εἰ πορ βοσπ ἐἰα σοπήμησι, σέ σόηέθι σα 
ἀσμόγαη οὶ (8ε6 χὶ. 17, Ὠοῖθ). δωγρεπέε: 
σεερε ῥαγε, ἐποίαηπέοῦ ογαδαπὲ αριδο εἰρη, 
μὶ ταπίας ἀαγείμ εἰς. δε6ὲ Αἀαϊίοηαὶ Νοῖο 
ἴο νἱ, 15. 

δ. κέ ἐῤὲ δεσυεη δίοες δὲ 6 ἢ ὙΤῊΘ 
νυϊ,. οχραηάβ [8185 ᾿βουρμῖ: δεμεάϊεαμε 
εαἰλ εἰ ἐεγγ, γπαγέψμδ, εἰ γοηΐε:, εί βωνηείπα, εἰ 
0);8: ΥΩ ΩΓ ἐμάς, φωα πὶ εἰς σωπί, “ ον," 
8515 δῖ, (Βιγγϑβοβίοῃι, “"οδὴ ἴῃθ ποαυθῃβϑ 0655 
Οοάὐ ὙΠΕΥ μάνα πὸ τηουῖῃ, {(ΠΕΥ πᾶν Ὧο 
νοϊοσθ. Ηονν οδὴ ἴμεῪ ἀδοϊαγα ἴπ6 γἴοσυ οὗ 
Οοά;Σ» (5. χίχ. 1)"; δηά δ δῆϑννογβ : “" ΟΔΖῈ 
δἴ ἴπεπὶ. [Ι͂ἢ τποῖγ Ὀδδυῖυ, ρτθδίποϑβ, δοῖρῃϊ, 
ογάοσ, ρίαςθ, ἴῃ τοῖν ἐνου δίς ἀιυγαίίοη, 8 
βεσε ποῖ ἃ νοΐςθ, ἃ βρθθςἢ ρῥγοοϊαιταίηρς Ηἰ5 
ξτολίηοθα ἢο διδίἢ: οτοδίθα 80 ψνοπάοσγξι 
Δηά 50 Ὀεδυ } 4 τϊηρ ὶ Ηδάνεη ἰ5 δἰἰθηῖ, 
Ὀυΐζ 115 γΕΓῪ ἀβρεοῖ ρῖνοϑ υἱέογδηςθ ἴο ἃ νοΐςθ 
Ἰουάον [8δὴ δ]αϑὲ οὗ ἰγυτηροῖ, 4 νοῖςθ νυϑίς ἢ 
εδλομοβ [σγουρὰ ἴΠ6 εγεβ5, ποῖ τὔγουρῃ [86 
ο818 (Ουϊθεε]ο). 

Θ. απ δείβογ απᾶ “«47}] ΟΡ. ἴδε Ὀοδυξία] 
ἀδϑογρέοη ΟὔΒο ἴσα νυδ ἴῃ Βοος 5. Χχχνΐ. 24. 

ΤΟΒΙΤ. ΠΠΠΙ. 

ΒΥ : οἔὗἩἉ τΠεπὶ Τδηα πΔηΚΙΠά : δου 
᾿ιαϑὲ βαϊά, [τ 18 ποῖ ροοά {πΠΔί τηλῃ 
ϑῃου]ά δὲ αἷοπε; ἰεῖ 8 τῆᾶκε υπἴο 
ἢἰπὰ δὴ αἱά [κὲ υπίο ΒΙπηβε] ἢ, 

7 Απά πον, Ὁ [μοσὰ, 1 ἰακε ποῖ 
1:18 ΤΥ 8.81 ἔογ ἰυβῖ., θυξ ὑρτὶρ ΒΕῪ : 
ἐλόγεζογε τατον ογάδίη τἢδὶ γα 
ΤΑΔΥῪ ὈεοοπΊα ἀρεά τορεῖΠεγ. 
Ἷ Απὰ 38ὲ 8414 νυ τ, Απιδη. 
9 80 ΤΕΥ 8ϊερὲ θοῖἢ ἐμαὶ πίρβῖ. 

Απά Βδριυοὶ ἅγοβα, δηά ψεηΐ δηά 
τηδάς ἃ ρΊαᾶνα, 

Ῥδββάρεβ βιιοῖἢ ἃ5 σου. χὶΐ 4, χχχὶ. 11, ἃγὸ 
ΤΏΟΓΟ ἔτ Αγ Κποννῃ. 

ῳΟΔ 7. ποὲ .... ὃγ ἐμοὶ, δώ: Οκ. 
οὐ διὰ πορνείαν . . . ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας. ΤῊς 
ΗΦὉ. (ςΡ. Οβμδϊὶά.) δά ά5, ““ δοοογάϊηρ ἴο [86 
Ιανν οἵ Μοϑβεβ δηὰά Αδγοη." ΟὉρ. ἴδε ἰδηγζίιιᾶσε οὗ 
τῆς Μαγσζίαρε ϑοσγνῖςε ἴῃ ἴη6 ΒοοΚ οὗ (ομηπηοη 
Ῥγάγοῦ : “(Μαγτίδξε) 158 ποῖ ἴο θὲ [Ἄκεῃ ἴῃ 
μαηὰ υπδάνιϑεαγ, ΒΥ, οὐἠἨ ͵ναπίοηϊγ, ἴο 
854 ἸΞΕΥ͂ το ηἾ5 σᾶΓΔ] Ἰ5ῖ5 δηὰ δρρεϊίεβ,. .. 
Ὀυΐζ ΤΟνΟΓΟΠΙΥ, ἀἰβογθθῖγ, δά ϑθάϊγ, 5ΟΌΕΣΪΥ, 
δηΐ ἴῃ (ἰς ἔραν οὗ σοὰ." 

ΤΙὮο οἰἢϊο5 δηὰ Ἄοπὰ οὗ τιδυτίαρε ἀγὲ Ὀθδι- 
ΠΥ δηὰ ἴογβεὶγ βίδιεα ἴη [6 να}. Το ἀογ 
Πογα: Τὰ “εἰς φιέα ποη ἰμκωγὶ εαισα (50 [14]4) 
αεεῖρίο “ογογερε γισαρε σοΝ ώσεηι, σε «οἷα ρο2- 
ἐογ αἀἰἰρείίοπε ἐπ σι δεμθαάϊοαε πΟΡΙΘΝ 
ἐμᾶς ἐπ σεομία σεομίογιῶη (ΠΡ. ἴῃς ΗδΡ. ἴῃ ποχὶ 
γοῦβο). ΤὨς ““ὉΡΓΙ Ὠζη658 οὗ δοατῖί " (Η6}.), 
{πε ρυσίγ, ἔπε σοπζίπεπος (ορ. δ υἱρ. οἡ Ὁ. 4), 
σὰ πο Τοθίᾶς δηὰ ϑᾶτα οηΐϊοσεὰ ὑροη 
{ΠΕΙ͂Ρ πηδυτίαρο, 15, δοσοσάϊηρ ἴο βοὴ Ἷοῦ]- 
τηθηϊδίουβ, ἔυσῖμεῦ ἱπαάϊοδίοα ὈῪ ἴῃε Ργεῖεγ- 
οης6 δῆσον ὈΥ ΤΟῦΪ85 ἴοσ [ἢ ἴθ “ ϑἰϑίοσ.ἢ 

τηογεΐοσε πογεύεν . .. ἐοσολδεν] 
“{πογεΐοσε." Ὅς ΟΚ. [οχί τς ἃ αἀἰδετγοηῖ 
Ρυποζυδίίοῃ 85 ννῈ}] 45 τεδάϊηρ : ἀλλὰ ἐπ᾽ ἀλη- 
θείας ἐπίταξον ἐλεῆσαί με, καὶ αὐτῇ ΤΥ εῦτο: 
γηρᾶσαι. δε ΗεθΡ. τεδάϊηρς 18, “" πὰ ΤΒοι, 
Ο 1μογά, Βαανα ἸπεγΟΥ ἀροη 8, ἀηὰ Βᾶνε σοτῃσ 
Ραϑϑίοῃ οἡ 8, δηὰ Ἰοῃ ι.8 ἰοροίδοσ ἴῃ ρδᾶςς, 
ἃηὰ κὶνθ 05 5005 ΨΟ ΙΏΔΥ δὲ 4 δ δβϑίην, 
ΟσσυΡΥης {Ποηηβοῖνοθ ἴῃ ΤῊΥ [,νν. Το 
με [ἐν ἴμα ὈἰΓΕΒ οὗ βδοῃβ Ἴαγγιθά ϑ ἢ 11 {8Ὲ 
ῬΟΞΒΙ ΣῪ οὗ γίνης ὈΙΓΙΒ ἴο 186 οχρθοϊοὰ 
Μεβϑιδῆ. Τα [(2]14 σοηϊφίης [ποι ρἢ5 ἔγοηι 
Ὀοΐδ ἴΠ686 ψογβίοηβ: ὕ »ηγεαγὶς ποσί, 
ον τῖπε, εἰ οπδοποιοαριως ῥαΓ ΙΕ “απὶ εἰ βάτξ; 
εἰ κα ποδὲς Μέπο: ἐπ δεπεάιείίοηο. (( ΒΑ] 4. “ ροοὰ 
ΓΒ] άγεη.) Τῆς Νυϊ;. ταῖμοῦ ππᾶκεβ [Π6586 
νογὰβ ἴ86 δρϑοὶδὶ σεαυοβδῖ οἵ δᾶάγδῃ: δέχὲ 
φμοφιε ϑάγα: Μεγεγο ποδὶσ, ᾿οριέμδ, τι ΓΕΓΟ 
ποδὲς; εἰ εοπσεπεσοπ απιδο ῥα δ σαπὶ. 

Θθ. “44 Ἑασιιοὶ αγονε] Μυΐϊρ. εἰγοα ρει ϊογερρ 
εαπέμρι; ΟΠ δ] 4. ““ἴη ἴδε τηϊάάϊο οὗ ἴδε ηἰσμῖ.; 
1Γ τὴ6 Ἀοχηδη ἰϊνἰβίοη οὗ {86 ηἰρῶϊ ἱπῖο ἔουγ 
νναΐοἢθ8 (ενεπίηρν, πιάηϊριῖ, οοςκοοσονίης, 
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10 ϑαγίῃρ, 17 3,2αν ἰεβὲ ἢε αἷβο ὃς 
εδά. 

11: Βυῖ ψῆεη Ἐλριυεὶ νγᾶ8 Ἷοπὶα 
ἰηἴο ἢϊ8 Βοιι86, 

12 Ηε 8414 υπίο ἢ8 ψῖίε Εάπδᾶ, 
ϑεηά οης οὗ [πε πιαί 48, δπά ἰεῖ ἢΠεγ 
866 ὙὙΒεῖΠοΓ πε 6 αἶϊνα : 1 Ψ}ὲ δὲ ποῖ, 
τΠδὲ νγα πηὰῪ ὈΌΓΥ ἰπι, Δ ΠΟ πηδῃ 
Κκονν [ἴ, 

123 80 1ἢε πηδί ἀ ορεπεά (πε ἀοοτ,ληά 
σγεηΐ ἰπ, Δη4 ἰουπά {πεῖ ὈοΓἢ δ3ἴεερ, 

14 Απά οδηιε ἔοσί, ἀπά το] τπετὶ 
τΒδῖ ἢδ νγᾶβ αἷϊνε. 

Ις Το Βδριιεῖ ργδίβεὰ Οοά, δηά 
8414, Ὁ (ὐοά, τῆου ἀγὶ ψογἢγ ἴο ὃς 
ρΓΔΙβε 4 1 411} ρυγα δηά μοῖὶγ ρῥγδίβε ; 
τπεγείογε ἰεῖζ Τὴν βαἰπῖβ ργαῖὶϑεὲ {πε 
ἢ 411 ἘΠΥ ογεδίυγεβ ; ἂπά ἰεῖ ]]} 

ΤΟΥ ἢ 5), Ὀ6 ἰηἰοπαοά, ἴ(δ6 οοοϊκοοτονσίης 
νουὰ Ὀ6 βϑομιονοσο δῦουϊΐ ομδ οὐ ἴνο ἴῃ 
[86 τηοζηΐης (8ε6 Μασκ χίν. 30, ποῖθ). ΑἊς- 
οογάϊηρ ἴο ἴδε οἵμεσς Μεγβίοηβ, Ἀδριο} 5 
Βουδηίβϑ ἀυς [Π6 σάνε δὲ {Πεῖν πιδϑίοῦ 8 
διάάϊηρς. 

10. 7 33αγ}ἹῚ Οπιῖς. Ἀδρις δ πτοσγὰβ ἅσὰ 
ΨΔΑΣΊΟΥΞΙΥ χίνεη, Τῇ  υΐϊς. ἐχραπάβ ἴΠς ΟΙκ.: 
Νε υις οἱρε δ ιοάο ἐυεπεγὶξ εἰ, φρο δὲ εεέεγῖς 
ἐδ ὼς σοβίονε ΟΥΓ’ σμὲ σμπὶ ἱπργεσὲ αὐ εαηι. 
ΤΟ (μαϊά, δηὰά Ηδδ. ῥὑγδοίςδ!γ ΩΣ ἐν 
[Π6 γουπς πιδῃ αἴθ, ννὰ νν}}} ὈΌΓΥ πῖπὶ 1π [Πς 
ἰσμῖ, 5δο [παῖ ἢο τηᾶη Κηον ἴΐ ((Ρ. ΒΙΝ, 
ν΄. 12), πὰ ἴπεγὰ Μν}}} δ6 Ὧο Σερσγοδοῦ ἴο 5 ; ἢ 
ψογάβ ψ ῃἰς ἢ [86 [1414 τεηάοτβ, δ ἰκεδαὲ ἐπίγε ; 
Νε ον νιογίαϊων Ἰδοδίας, εἰ ογιπίδις βα»π 
ἀενιεἶο εἰ οῤῥγοόγωσπ. Εὐ σοπσιρηραυεγιξ 
,“:.»:. 

12. ΟΠμαδϊ]ά, : “ δεηά ομο οὗ ἴδε τηδὶ ἀ5 ἴο ἴ 6 
οὔδιθοῦ τ 4 ᾿ρδῖ ἰῃ δον Βδηά" (ςρ. [(λ]8 
ἴὴ Ὁ. 13, Ὠοῖΐς). 

ἐδαὶ «υε »ιαῦ δι δἱ»"] ΗςὉ. τἀἀά5, ““ θεΐογε 
[Π6 Ἰίρῃξς οὗ πιοσγηΐην; ἢ υΪς. ἀπέεφωμαηπε ἐ ζω» 
εὐσεαξ ἀἶκε. 

18, [(214 τοδάς, Εὲ σερεπσα ἱμεόγηῶ, ἀρεγιξ 
οσέξρη, ἄς. ὍΤΒο τιοηοη οὗ 16 “Ἰρ ἢ 1 
ΕΥἀΘΠΕΥ ἰηϊοηάοά ἴο ᾿πηργθβ5 ὕροη [6 τοδάεσ 
[86 {{π|6---νΖ. ηἰχῃς---οὗἩἍ [6 Οσουγτοης 68 5ρΡ6- 
1Π6(, 

14. {οἷά ἐδενε 49..71 ΟΠ Δ] ά. : “' ΒΙε55 γε τὲς 
Μαβῖογ οὗ ἴῃς ψνου]ά, ἔοσ Βὸ 15 αἷϊνο, ΜΝ ωη- 
ἐδαυϊ! δοπίρη πισρη, 8ὰγ5 ἴ 6 σα. ; τῆς ἢ 
τε [1214 ἐχρίαϊηβ, οὐ πίδὲὶ ναὶ βασι. 

156. Τα Ϊ,. υπϊΐε8 τῆς ραγθηῖβ ἴῃ (ἢϊς 
Ἐπδη κρίνῃς : ΔῈ δεμεάέκεγμηλ Πο»ριληερ)ι, 
Ἀαφωεί υἱάείεεί ξὲ ΑΉΜΩ Χο ἐὔι, οἰ ἀἰχεγωπὶ 
ὅζο, ΤΊ ς [Πδηϊκϑρίνιηρ 15 σίνεη Ὀγ ἴ6 (δά, 
ΗΦὉ., [ταῖ4, ἀηὰ Ννυϊγχαίε Μογβίοης, Ὀυΐϊ στὴ 

ΤΟΒΙΤ. ΝΙΠ]. [ν. 1ο---2ο. 

(μἰπε ἀπρεὶβ ἀηὰ της εἰεος ρῥγδίβε 
{πες ἕογ ἐνοῖ. 

16 Του γί ἴο δὲ ργαίβεά, ἔογ [βου 
᾿ιαβὲ πιλάς πηςε Ἰογῇι ; ἀπά τῇδῖ [5 ποῖ 
σοῦ ἴο πὲ ΨΏΟΝ 1 βυβρεςῖεά ; δυϊ 
(δου παϑὲ ἀφαῖς ψι 5 δοςσογάϊπρ ἴο 
ΤΥ ρτεδῖ πλεΓοΥ. 

17ὴ Του δγῖ ἴο δα ργίϑε, δεσδιβς 
ἴδοι. ἢαϑὲ πδὰ πλοῖο οἵ ἴψο τδδῖ 
ψγεα τῃ6 ΟἿΪΥ Ὀεροῖζεπ ΤΠ] άγεη οἵ 
{Πεῖγ ΔΈ 68 : σγαπὶ {πεπὶ ππεγογ, Ο 
Γοτὰ, ἀπά δηϊδῃ {πεῖν {Π{π|ι θὰ ΒΕΆΙ(ἢ 
ΙΓ ΟΥ̓ Δη ἃ ποΓοΥ. 

18 ΤΒεη Κλριεὶ θδάς ἢ]8 δεγνδηῖβ 
ἴο Π]} {Π6 ρτγάνε. 

19 Δπὰά ἢς Κορὲ ἴδ6 νγεδάϊηρ ἔδαϑβὶ 
ἰουγίδεη ἀΔΥ8. 

20 ογ θείογε τῆς ἀ4γ59 οἵ [ἢε πγλγ- 

ςοηϑβίογδῦϊα νδγλιίοῃβ οὐ ἰδησυδρο, ᾿ξ α͵5ο 
ὙΠ ΤΠΔΏΥ ΔΡΡΓΟΧΙ Δ] οη5 οὗ (πουρπῖ; ἐκ. 
(ΠΙΆ. : “ΤΒεη Ἀσδιεὶ 5αἱά, Βιεββεά αὐὶ ΤΠοιυ, 
Ο [Ι,ογὰ Οοὰά οὗ μεᾶνθη δηὰ δαγίϊ, δου ἀοκὶ 
δίσκο δηὰ Του ἀοϑκὶ μοδὶ, δηὰ ΤῊΥ Ὀ]οβϑίης 
'5. ΠΒοΙ͂Υ δηὰ ριιγο. [,εἴ ΤῊΥ 5δϊηῖ5 1658 ΤΟ, 
δηὰ 4}} (ἢς ογοδίυτοβ οὗ Τῆίης ῃδηὰ, αδηὰ Ἰεῖ 
ΤΗΐπε Αηροὶς ῥγαίβε ΤῆδῈ ἴουῦ ονοῦ, δηᾶ 
Ὀ]ε5ϑοά δὲ ΤῊΥ ρἱογίουβ Νδπηιο, ἕο Του διαϑβὶ 
εἰνθη 5 ἸΟΥ͂ ἢ ΤῊΥ στοαῖ θουηίῦ, ἀπά ἢοῖ 
ἃ8 ΜΕ βυβρεςίεά, Β]εβϑεά αὐΊὶ Του, Ο Οοά, 
Ὀοοδυθε Του: Παϑὲ παὰ ΡΠΥ οἡ ποτὶ Βοῖἢ. 
Οτδηῖΐ ἴμεπὶ ροᾶςθ δηὰ πιεγον δηὰ ἸΟΥ͂ ἴῃ (δεἰγ 
Ἰῖνε5 ἴοσ δνοσ." Ψυϊξ. : Βεπεάιείρις Τρ, )0- 
»ηὗπιο, ες Προ, φμία ποη εοπέσὶβ φμογποάο 
}ιίαδασπ. Ἐδοϊοιὶ φηῖρι ποδί σοι γα πεγί ογ 
ἄξανε μαι, εἰ ἐκοίμσι εξ ἃ ποδὲς ἐπέγιέσιηε βέγ δ 
φμέη 61 05. ΜΗΟΡΙΩΣ ἐς ἀμέερι ἀμοδμ ὠρίοὶς 
δ. 3. 'ϊ. 15,.0ν΄ 17). ας δος, ονηέμθ, ῥίεπί 

ἰἰοογ ὁ ἐξ, εἰ “αεγί ει ἰδὲ ἰαμάὲς ἐμ εἴ 
σα “ἀπὲ ΟΤε μὲ εοσποιεαΐ ὠπδυεγ ας 
ϑ3επεμρι, φια Ἴω ες ες “οἷς ἐπ ὠπέυέγα 
ΣΕΥ. 

18. Το Νυὶς. δηὰ [414 εὐϊοίη πὸ ΝΠ] ς 
οὗ ἴῃς γσγανα 2γίωφμαηε εἰμοεσεεγεῖ ; ερ. ΗδθδΌ. 
“ἐ Βεῖοσε [86 τηοσγηίηξ, 30 (μδῖ πο ἤδη Κηονν 11. 

10. ΤΏ υδιι2ὶ ρεγίοα ἴογ [86 πιλισίασο 
[ἐϑιϊν! 68 νγᾶ8 ϑθύθ ἀδγβ (ςΡ. χὶί. το; Οδῆ. 
ΧΧΙΧ. 27; ]υἀρ. χίν. 12). ὙΠ εἰγουμηϑίδηοοϑ 
ἴῃ (ῃ15 οᾶ56 εγὸ ἜΧο ΡΟ ηΔ] δη ἢ}}}Υ Ἔχρ δίῃ 
[Π6 οχίθηβίοῃ οὗ ἴπ|6θ.0 ὍὕΤηα οἵδε Ψογβίοῃβ 
ΔΥ6 τῇοτο ἢ] ἴῃ ἴΠς ἀεξδογρίοη οὗἁἨ [ἢς ἔεδϑβῖ ; 
Φ.5. δ ΙΣ. : ὕκονγὲ σὠίεηι σις αἰχὶλ μὲ ἐπείγμογεῖ 
εοπυξοΐωῦι, οὐ ῥγζρωγωγεὶ ογυρία φμς ἐπ εἶδος 
ἐγαπξ {12 ἀφεπίδις πεεοιεαγία (4 δἀάϊοη8] 
ΤΟΆΒΟ. ἴὺγ τηογε ἴμδη ἴῃ6 υ0.8] 5εύθῃ ἀαγϑ᾽ 
βῖαγ). δυαε φμοφἕφ ῥίηφισε ὑαοοας εἰ φμαίμοῦ" 
αγὶείθς οεεϊἀἑ Κεῖ (ΠΡ. Ὁ. 8; δηὰ [δὲ 5: π||18Γ 
ἀἰνίϑίοη οὗ ἰάθοὺῦγ 'ἢ θη. χυΐ!. 6, 7), εἰ 



Ὡς ΤΟΒΙΤ. ΜΠ]. 

τἷδρε ᾿χεῖε βηϊϑῃεά, Βλριεῖ δά 8ιαϊά 
υπΐο Πίτ ΕΥ̓͂ Δη οδἴδι, τπᾶῖ πε βῃου]ά 
ποῖ ἀεραγὲ 11 τῆς ἰουγίεεη ἀλγα οὗ 
(δε πηλγγίδρε ὑγεῖῦε ἐχρίγοά : 

αγαγὶ ἐῤωΐας ογιπέδι αυἱεὶπὴς σαὶν, σμποι με 
αρηἶεῖς (566 Υἱῖ, 15, ηοῖϊθ). Τὸ Ηεῦ. δ ἀ5 ἃ 
ΤΟΆΞΟη 1ῸΓ {Π|5 “τοδί ἔδαϑξ ὙΠ} ἸΟΥ; ἢ ΥἱΖ. 
“ον Οοά δΒαεαῖδ τηδάς ἴποπὶ νἷἰδὰ σι τἢς 
δουηάδηςο οὗ ΗΪ5 ΤΊΟΥΟΥ͂ δηά Κιηάπ655." 

40. “δοωϊά ποὶ ἀεβαγὲ . .. ἐχρὶγε] Τα 
1ιλῖδ τοδάϑβ, δὲς εγὰς ριαπιάμοαης σὲ δίδεης γπεοιη, 
εἰ ἰειἡβδεαδίς απένπαρε δἰ νεε, νερἑ ἐς αὐ πέοδανε 
ἀοίοτίδις (ςΡ. νἱῖ. 17, ποῖδ) ; ἃ ἀοβεσιρέοη οὗ 
ϑαγδὴ νοὶ ἰ5 τεηάογεαὰ ΕΥ̓ ΟἰΔ]4. δὰ Ηδεῦ. 
“ὁ ΤΩΥ ἔογϑαίκεη ἀδιυρῃζοτ. ἢ 

41. ἘοΓ ἃ ϑἰῃλδν δἰϊεσαου ἴῃ [86 τηοάς οὗ 
δάάγοββ, ορ. Αςῖβ '. 4. Τῆς Ομαϊά., Ηεῦ., 
διὰ [212 ρσόϑεσνε ἴῃς αἴγεςῖ τηοάς οὗ δά γοβ8 
Κγουξβουῖ; δ. ΟΠδ]ά,: “ἼΤακΚε 841} οὗ ΤΥ 
ξοοάβ ποῦν (' δὰ ἴδου 5841 ρὸ ἴο [ὮΥ ἔδί θοῦ 
νι ἰογ, Ηεῦ.); δῃὰ τψῆδη 1 δηὰ ΤΥ τε 
τὸ ἀεδά, ἴοι βῃιδ!ῖ ἴδκο 4]1. ὍὝδΒου ϑῃδὶξ ὃ6 
ἴο 26 ἃ ἀδδῶγ 50, δηὰ 1 ψ}}}] δε ἴο [Π66 ἃ 
ἔλίΒοσ, δηὰ Εκληδὴ ΤΩῪ τ]ῆε ἃ πποῖμου ἴου ἐνεσ.ἢ 

21 Απά τ{ἢεη ἢς β8βουϊὰ τᾶκε τῇς 
ἢ41} οἵ 8 ροοάβ, Δη 4 ρῸ ἰῃ βδίεϊγ ἴο 
ἢϊ5 δῖ Ποῦ ; ἀπά 8δοιι 4 ἢδνε τῆς γεϑῖ 
ἤδη 1 δηὰ ΠΥ τἱέε δε ἀελά. 

ΤΒς ἰαϑὶ ννοσὰὰβ ἀγὲ [5 σίνεη ὉΥ ἴδε 1(Δα : 
Ἐογελ απῆπὸ δηο, Μ]Δ, Ἔσο ῥαΐογ πῶ σιρη, εἰ 
“ππα ναὶ ἔμα ; ζω τωι πο5, εὲ ΖΟΓΟΓῚΣ ἐτμξ, 
Ω "ποάο εἰ ἐπ βεγρείμο. ΤὮὨΣ Νυὶς. ἀγορα [6 
ΤΟἸ]οαυΐα! ἴοπιῃ δηά ργοϑεηῖϊβ [ἢς σηδίζογ 
8ἃ85 δὴ [ἰϑίοσίοαὶ ἴβοῖϊ : δὲ ο;ριρμίδιΣ σμέθρι 
φως ρου ἰάεδα!ᾷ Ἀασριοί, ἀἰπδάλασε ραγίεσι ἀεα; 
Ἰοδία, εἰ 7εοῖξ σογβέμγαρε ὦ βώΓ. ἀρηλάΐα φι 
σΩβεΓΈΓΩΣ, ῥοσὲ οὐδε φογωε Ἰοδίές ἀοημέμὶο 
ἐευεπίγεξ. 

Α Βαδγυϊοηΐδη ἰδυϊεῖ οὗ [6 ἀδίε οὗ Νδοηϊ- 
ἄυ5, οοπίαϊηίηρ, ἃ τλδυτίασε ϑει]επηεπί, 1Δγ8 
ἀονῃ 45 ἃ ὑγεσοθάεηϊ παῖ 1 ἃ πιδλιτίαρε Ἷςοῦ"- 
ἴτας ὃς σοποϊυάοα, δὴ ἴ!ε ἀοντῦ οἵ [ἢς 
τἱο δηὰ (μ6 ΡΓΟΡΕΣΙΥ οὗ ἴπΠ6 Ὠυβθαηὰ σίνοη 
ΌΥ 8 (Δίου ὃ6 ἴο {π6 5.53 3οοηῃ οὗὨ δ4]] 
Ραγτῖοβ οοποογηοά, [86 οἰ ]άγθη ἴδκο, οἡ [ἢ 6 
ἀεδίῃ οὗ {μεὶγ ραγεηΐβ, ἃ [δγὰ οὗ [Ὡς ὑσοροσίγ. 
Ἅνπαῖ Ῥεοδπὶα οὗ ἴΠ6 τοδί ἀοθβ ποῖ ΔΡΡΘΑΡ 
(' Ἰγδηϑβδοζίοῃβ οὗ ἴδε ϑ8ος. οὗ ΒΙ0]. Ατοδ. υἱῖ, 
Ῥί. 2) Ρ. 277). 

ΑΠΘΠΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈ, ΤῸ ΟΗΑΡ, ΥΠιὶ, 

Αὐοηρ ἴῃς ΜΙ|άγαμῖπι οσ (οσηπηοπίδγεβ οὗ 
[6 εν ϑ ΟΒυτΟΝ ἰ8 οὴς Κηονγῃ ἃ5 ἴδε 
ΜΙάγαϑβ Τδποδυπα. Οοπιρϊοὰ Ὁ οπὸ 
Ταποδυμῖα θη ΑΡῦα, τγῆο ἰ5 βαϊὰ ὉΥ τηοϑῖ 
ΒΟΒΟΪΔΆΓ5 ἴο δυο ᾿ϊνεὰ 'π [6 ςἴ ἢ σοη[ΟΣΥ Α.Ὁ., 
ἴη Ῥαϊεβίίης (ϑίγδοϊ δηὰ ΖιυηΖ ρἷδος [6 οοσ- 
ΡῬΊΙοΣ οὗ 115 ΜΙάγαβῃ ἰῃ πες οἵδ. οδηΐυτσΥ, δηὰ 
Ὧϊ8 ποῖηθ ἰῃ Οωμἴἴοοα οὐ [12}}Κ. 5ες Ἡδξγζορ, 
“ΚΙ Εἐ",, ὦ. “ ΜΙάγαβῃ ἢ), ἴῆ6 ψοσκ 18 τῆς 
ἄγει οἵ ἴδε Ηδρεδάϊςο ον Ἡμεῖς ΜΙάγαϑϊπὶ 
ΤΠ ΙΟΒ ἀ6815 ἢ (ἢ6 Ῥοηίαίουςϊι 45 4 ννβοΐθ. 
ἴπη [86 Μδοηΐυδ εὐϊίίοη (1 563) οὗ [818 ΜίάγΑΞἢ 
ἴδεγε 18 8 ἰηἰογεδίηρ δα αϊοῃ Ὀοασγίηρ ὕροῦ 
[ες δνεηΐβ οὗ 1015 σμαρίοσ, νυ ἢ ΟσσΌΒ5 85 ἃ 
ςοϊητηθηϊ ΟἹ ἴδο βοοϊοη δορί πηΐϊηρ “ Οἷνα 
ολΥ Ἶἢ (Βευϊ. χχχί!. 1). [{ [5 ρίνθη ποσὰ δοοοτὰ - 
ἸῺ ἴο Νευθδδυοῦβ ΕΓ ΔηϑἸδίίοη :-- 
“16 ἐουῃά ἴῃ ἴἢ6 ὈθΟΚ οὗ Ἀδοδὶ Μοβοβ 

βδά- Πάσββδη (1 τ σεηΐ. Α.0.), “ Ηε Κερῖ Ηἰπι 
8ἃ5 ἴ86 δρρὶἜς οὗἨ ἢ15 ογϑ᾽ {ἘΠ ΧΧΧΙΙ. 10). 
ΤΗς ΗΟΙΪΥ Οὔε (Ὀ]εββοὰ 15 Ἡς !) Κοορβ [ἢοβα 
ὙΠΟ Ηδ {τἴ65, |ἰἶκα ἃ τοδη ττῆο Κοορβ ἴδ 
ἀρρὶς οὗ Βἰ8 ἐγοθὌ Ὅνε δᾶνθ δῇ Ὄχδιῆρὶε 'ῃ [π6 
ΤΟ] οννίης μἰδίοιυ. ὙΠΟΓΟ νγ48 ἃ οοσίδίη τΔῃ, 
τίςοἢ, οὗ Ὠίρῃ βιδοῃ, δηὰ ἰοασηεά ἴῃ πὸ οτδὶ 
δνν ; 11:6 88π|6 ῃδὰ 4 ἀδυρῃζογ, οὗ Ὄχοθοάϊηρ 
θαδυῖῦ, ἀπὰ τροσθουοσ ρῥίοιιϑ, ψγῆο Βδὰ δεθῃ 
τηλττιοα (ἢγες {Ππ͵ὸ5 ἴο ἴῆγεο τηθη, θυϊ δδςοὶ 
{πὸ οὐ ἴδε τηογηΐηρ δῆοσ [π6 βγϑὲ ηἱρῆςϊ οὗ 
(6 τηλττίαρο ἴ8ῈγῪ ἰουπὰ δεν Βυβραηὰ ἀεδά. 
9)6 8δἰά, "Με 5}|4}} ἀΐθ Ὧὸ πιοσε ἴῸΣ τὸ: 1 
111 ἄντε ]} ἰ νϊάονυβοοά δηά ϑϑοϊιβίοη, ἘΠῚ} 

Οοὐ 5841] Ἰοοκ ὕροῦ π|θ, δηά ἴδκθ Ἷοπ- 
Ραβϑίοη.᾽ Απά 50 886 σεπιδίῃθα ΤΏΔΩΥ ἀλγ8. 
Νονν [δῇ τίοδ τηδὴ μδὰ ἰῇ δῃοίμεσ οἰἵγ ἃ ὑοῦ 
Ῥοογ Ὀγοΐμογ, νο δὰ ἴδῃ δοῦϑ; δῃηὰ Ἂὐοσγ 
ΟΔΥ Βα δηὰ 18 εἰ δδεὲ ϑοῦ ὑσουρῃξ ἴῃ Ὀυηά165 
οὗ βι|ςΚβ ἔγομῃ (6 ᾿νοοά, δηὰ 53ο]ὰ ἤθη, δηὰ 
ΌΥ 1.18 τηθδη5 ἢς δηὰ ἢ15 τς δηὰ ἢ19 ΟΠ] γδη 
βιυρρογίοα τδμοιηϑεῖνοθ.Ό Οποα ῥρωὴ ἀἸὰ ποῖ 
5611 Δηγ, δηἃ [Π6Ὺ δά ΠΟ ΤΠΟΠΕΥ͂ ἴο Ὀυγ Ὀγεδὰ, 
δηὰ (δῖ ΟΔΑΥ [πε δε ἠοϊδίηρ. Οη ἴδδ 
ΤΏΟΣΤΟΥ ἰξ σῶτης ἴο ρᾶ55, Βδη {ΠΕῪ ννθηξ ἰηΐο 
186 νοοά, ἴπδὲ τῃ6 [λέμε ἕαϊπίεα ἀνσὰγ. Τδε 
80η}8 ΟΥ̓́68 τὰη ὙΠῸ ἴθι Ὀδζσαυβα οὗ πον 
ΡΟΥΟΓΥ, δηὰ ᾿ς ᾿βοὰ εἷς εγεβ8 ἴο δοδυθῆ. 
ἼΔΕ βοῇ Ἴοῃβίἀογεά ἴῃ ἢἷ5 μοασί, δηά, βανίηρ 
(Ἄκϑη ἰϑᾶνο οὗ ἢϊ15 ἔδδεσ δηά τιοΐῃοσ, νοΐ ἴο 
(6 οἵγ ποσὰ 8158. ὑποὶς ἀννεῖῖ. Απηὰ ψ ἤθη 
6 οηΐογοά ἢϊ]5 ἤοι56, ἢ|5 Ὁης]6 δηά ᾿ἰΚονγὶβο 
Ηϊ5 υἱα δηὰ ἀδυρπίενῦ τεῦε ἐχοθθ!ρ]γ ρἰδὰ, 
δηὰ ἀϑκοά ἢῖπὶ δἴεσ 815 ζδῖ Ποῦ δηὰ [5 τηομεῦ 
δῃὰ [δος σπ]άγοη. ΗἨδς δροάβ νυν πὶ βευθη 
ἄδγ5, δηὰ αἱ [6 επηὰ οὗ [Π6 βενεὴ ἀδγβ [ἢ 6 
ΟἾΠΣΖ ἸΔὴ ΨΜεηΐ ἴο ἢ 198 ὕποὶς, δηὰ 88 ἴο 

ἐΐπη, “1 δᾶνα ομ σραπεϑὲ ἴο δϑκ οὗ ἴθ; θην 
τὴ6 ποῖ. Ηἰ58 υποῖς δαί ἴο δίπι, “ 54γΥ, τῇ 
βδοῃ, ψνὴαΐ 1 15 (δῖ ἴου ἀεβίγεϑι,, Ηδ τερὶὶ 
ΥΝΘΔΓ ἴο τη6. Απὰ 580 πε αἷά, ὙὝΒεη ἢς 
βαϊά, “ΤῊ 15 [86 τοαυεϑδὲ {Π4ἴ 1 δ5Κ οἵ (Πεε: 
Οἴνα πιὸ [ὮΥ ἀδυρῆῖος ἴο νἱΐθ. ἌΝΒοΩ {86 
τοδῃ μοατὰ τὰ, 6 νσορῖ, “ ΝΩ͂Υ͂, ΤΥ 5οη,᾽ 55:1 
ΒΘ, ὁ ΠΔΥ͂, ἴογ᾽ ϑυ ςἢ 15 ΠΟΙ ννᾶΥ, υηΐξογτυηδίο]γ᾽ 
[Α]υάδϊην ἴο ἴ!ε ἀεδῖ οὗ μος μυϑθδηά8).. Ης 

22ὶ 
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τορ] οὰ, “ Ενεη οἡ {656 ἴογτησ, Ἠς 58 ἴο 
μἷπι, “1 ΤῸ ἴδ δΆκα οὗἁ τὴν τίονεβ του τί 
ΘΆΡΕΥ ἴῸΓ ΠΟΥ, ΤΊΔΓΤῪ ΠΕΣ ποῖ, ἴοσ 1 ν}} ρῖνε 
[866 5ἴἵνοσ δπὰ ρμοϊ]ὰ ἰη δουηάδηοσεθ, ἕογ ἴὔου 
ΑΙ ἃ Παπάβομης δηά νν͵ῖϑε γουηρ πιδη: ὑυΐ 
[ἈΚ6 ΤΩῪ δάγνϊςςθ, ἃηὰ δῃάδηροσ ποΐ {Πγϑο ἢ 
μον." Ης δηϑνογοα, “ἼΒου. παϑὶ δἰ γοῦν 
ΒΤΟΓΏ ΠΟΠΟΟΓΩΩΡ [18 τηλίῖοτ. ΤὮς σοὶ 
ΠΊΔη ΒΔ ΟΝ ἴΠ6 τηλοῦ βἰοοά, δηὰ ςοῃ- 
ϑεηϊο. 80 δα ψνεηΐ ἴο μὶβ ἀδυρῃῖογ, δηὰ τοϊὰ 
Ποῦ ψῆδῖ δὰ ραβϑθὰ δοίννθθη μοῦ. ΔΈ θη 
886 δεασά {Π|5, 58ὴ6 ψψερί δηὰ οτὶοὰ ουΐ ἴῃ [ἢ ς 
δις[6ΓΏ655 οὗὨ ΠοῚ 8οι1}], δηὰ πο ΒΟΓ εΥοβ ἴο 
Ὠεάύθῃ, ἂἀηὰ 5, " [ογὰ οὗ ἴπ6 νου] άσ, ἰοῖ 
ΤὨϊηα μαπὰ δ6 ὕροῦ π16, δηὰ εξ ποῖ ἃ]} ῃ656ὲ 
αἷς ἴον ΤΥ βδακεο.᾿ Ὑνμαὶ αἀϊά δε ἀοὺ Ηδς 
δεϊσοϊμβοά μεσ, δηά ργεραγεὰ ἃ δαπαυεῖ, δῃὰ 
ἰηνϊοὰ (ἢ6 οἰάεγβ οὗ ἴῃς οἰ, δηὰ πιδάθ ἃ 
ΟΔΏΟΡΥ, δηὰ {86 Ὀγίἀσρτοοπὶ δῖ ἰηβιάθ ἴ, 
Αμὰ ἃ ςογίαδϊη οἱάεσ πιεῖ ἰπ|---ἰὶ ννὰ5 ΕἸ ἢ 
οὗ δϊοβϑεαὰ τηοΠΊοΙΥ---ηα ὃς ςΔ]16ὦ δὶπὶ ουϊ 
Ργϊναῖοϊυ, δῃηὰ ϑαϊά ἴο πΐπι, Ἅ ΜῪ 5οῃ, 1 τ} 
εἶνε ἴπθ6 σρϊ σουηδεὶ, δηὰ ἀσρατὶ ποῖ ἔτοτὰ 
ΤΩΥ͂ οουη86.. Ὑνδη ἴδοι 8:|ἰ65ῖ ἀοννῃ ἴο οδῖ, 
ἃ ῬΟΟΥ τη Ψ1] σομλα ἰη υπΐο ἴπδ6 οἶδά ἴῃ 
ὈΙΔοῖκς πὰ ἰδίζογεά ρμαγτηθηΐβ, θαγοίοοίοά, δηά 
[15 21 ϑίδησϊης ὉΡ {{κε ηδ1]5 (ςρ. [οὐ ἱν. 15) : 
Ὦ6 5 50 ΡΟΟΥ [μὲ ἔβοσα ἴβ ποπα {πὸ ἢΐπι ἴῃ 4}} 
[16 νοῦ], ΨνΊρδη ἴδοι 5θοϑῖ ἢΐπι, [μου 804] 
αὐΐβο ἴτοπὶ [ΠΥ δοδί, δηὰ ϑεαΐ μΐτη Ὀεβι6 ἴΠ66, 
δηᾶ πιᾶκὸ δϊπὶ οαῖ δηὰ ἀγίηϊς : νναῖξ οἡ ἢΪπὶ 
νὰ 41} ΤΥ ΔὈ]]Πγ, δηὰ ΡῬΑΥ πἰπὶ Ποηουγ, δηὰ 
Ἰεῖ ἠοῖ ἃ νοχσὰά οὗ 4}} βίοι 1 μᾶνθ δαϊὰ ἴο 
[Πδε 21] ἴο ἴῃς στουπά ; 50 5841{ 1Που ὃε ἸεΗ͂ 
ἴῃ ρΡεᾶςε; δηὰά ΠΟΥ 1 ρῸ ΙΏΥ ννΑγ.᾽ 80 [δ6 
οἷά τηδῇ ννθηΐῖ διναυῦ, δῃηὰ [Π6 Ὀσἀθρτόοῦ τοηΐ 
ἴῃ ἴο 5 ρίδοθ. ὍΠΟΥ καῖ ἀοόννῃ ἴο {π6 ὈΔη- 
αυεῖ, ἀηὰ ψ Βεη ΠΟΥ Ὀερδη ἴο οδὶ (Παΐ ροοῦ 
ΤΆΔ οἌτης ἴῃ, δηὰ ἤθη (Π6 Ὀγίἀορτοοτῃ εν 
Βῖπλ δε σἴοοά ὉΡ ἴτοπὶ ἢϊ58 ρἷδος, απὰ θεῃανεὰ 
ἴο δἰπι ἴῃ ΘΥ̓ΕΙΎ Τεϑρεςοῖΐ 45 [η6 οἱὰ τηδη ἢδὰ 
το]ὰ πἷπι. Αὔἶογ ἴδὲ δαηηυοῖ [παῖ Ῥοοῦ πλδη 
οΔ]1οἀ [6 Ὀγίάθρτοοσι, το ἴοοκ Ὠϊπὶ ἴο ἃ 
σμδαλθοσῦ, Ηε 5αἰὰ ἴο ἢϊπι, “ΜῪΥ 580ῃ, [ δ ἃ 
ΤὨΘΘΘΘΏΡΟΓ οἵ Οοά, δηά δὴ) σοπιὸ Εἰ ΠοΣ ἴο 
ΔΚΕ ΑΥΑΥ ΤὮΥ [ἰἶΡ.᾿ Ηδ τερ] θά, ὁ ΜΥ Ἰογά, 
Εἶνε τὴρ {ΠπΠ|6; ἃ ὙΘΑ͂Σ οΟΥ Πα] 4 γεαγ΄ Ηε 
βαϊὰ, 1 Ψ1}} ποῖ ἄο 50. Τῆἤθοη ἣς 541, “1[{ 
θ6 80, ρῖνε τὸ {π|ΓΥ ἀδγ8 οΟΥὁἨ [6 ϑϑνθὴ ἰδγ8 
οὔ [ς Ὀδηφιεῖ.᾽ Ηξο 5ϊἀ ἴο δίπι, "1 ψ}}} ποῖ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ ΙΧ. 

1 7υδίας τριάδα ἐλε ἀρρεὶ τριΐο Οσαδαεῖ 70» ἐλέ 
0"). 6 7844 αηρεὶ ὀγίμρεί ἐξ αμπαΐ σαδαεὶ 
ἐο “ἦε τυεώρερ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΙΧ. 

1, Τῆς Νυϊγαῖο θορίη5 (815 σπαρίοσ 88 ἴο]- 
ἰονβ: Τισις τὉοζςαυϊέ Τοῤίας απρείμηε αὐ .ε, 
φμεγι φμίαίεγε ῥορείπευε ἐχιίαπαδαὶ, ἀἐκίσμξ 
εἰ: “ξαγία 216, ῥείο μὲ αμσεμδες ὐεγα γιξα. 

ΤΟΒΙΤ. ΙΧ. 

εἶνε ἴμεθ ὄνθῆ 84 5ίηφίς ἀδύ, ἴοσ ΠΥ {ἰπιὸ 15 
Αἰγοδαν ςοπιε.᾽ Ηδ τορ θα, 41 ΡΥΓΔΥ ἔδεε, 
νναῖῖ ἴοῦ πιὸ νυ Β}]5ῖ 1 κὸ δηὰ ἴδίκο ἰεᾶνθ οἵ σῃΥ͂ 
νυ το. “1π 1}}}5 γεβρεςῖ;, βαϊὰ πο, “1 ψνἢ}} ἀστοα 
ἴο 1Υ τοᾳυοσῖ, Οο {δογείογε δῃὰ σοπῆς Ὁδοκ 
αυϊςκὶγ. Ηἐε νεηΐϊ ἴο (με οἸδιθοΥ ννθογα 
86 νν83 {ἰὴ ρ αἰοης δηὰ νχεθρίηρ δηὰ ὑσγαυγίηρ 
ἴο ΒΕΓ Οτοδίογ; δπὰ «αἵ ἴδ ἄοοῦ οὗ [δες 
σβαταδοῦ ἴῃς γουηρ τδη οΔ]]6ἀ ουΐ ἴο δεοτ, 
Δ 86 οαπὶὲ ἴο οΟρϑῇ ἴο δίηπι; 16 586 
Ὀγουρῆῖ Ὠῖπὶ ἰηΐο τῆς σμαιλθεῦ Ὀοβίθ ποσὶ, δπὰ 
οδυρσδῖ Βο]άὰ οὗὨ ἰπὶ δηὰ Κίβϑοοά πίτη, 86 
βαίὰ το δίπι, “ΜῪ ὑγοΐδεγ, ΨΥ ατί ἴδοιι 
οοπὶο ἢ Ηὀ δηβδνογοά, “Τὸ ἴακθο ᾿ἰϑοᾶνὸ οὗ 
[866, ῸΓ ΠΥ {{π|Ὲ 15 σοῖηθ ἴο ἀορατί δῆτε (Π 6 
ἡμρὶ οὗ 81} (ῃε φαγί, ἔογ 1ῃς δηροὶ 18 σοπὶς, 
δηὰ δαίἢ ἱηίοστηθὰ πὸ (δὶ ἢθδ 18 σοπὶς ἴο 
ἀειηδηά τὴῦ 116. 86 5α]ὰ, “Τῇ οι 5}41} ποῖ 
ξο, Ὀυϊ ἴπου 58α]ξ αὐϊάε Βοσο, δοά 1 ν1}} γὸ 
ἴο Βίπι δηὰ βρϑαὶς τ ἢϊπι.᾽ ὅ86 ννοπῖ δηά 
ἔουηὰ δἰπὶ δηὰ αϑκοά δίπι, “τὶ του ἴδ6 
δηζοὶ πο 15 σοπιὸ ἴο ἀσπιδι)ὰ ΤΥ Βυπθδηά 8 
᾿6}᾽ Ηε κεϊὰ ἴο μεσ, “1 δι. δῆς σερ θά, 
“Ηδξδ 5}|8}} ποῖ ἀϊθ πον: ἴ{ 15 νυγι 6 ἴῃ ἴΠ6 
[,νν, “ ΝΘ ἃ πιδη δίῃ [Δ Κθ ἃ πονν νἹ]ἱέθβ, ἃς 
58}2}} ποῖ ζὸ ουξ ἴο ΜΓ, ὨοΙ ΠΟΥ 5121} ἴθ ὃ6 
ομαγροὰ Π ΔῺΥ Ὀιιίηεβ5, δυϊ ἢ6 5}2}} ὃς 
ἔτεα δ ΒοπΊῈ οὔδ γϑᾶγ, δῃὰ 5.4}} σἴθεγ ὕρ ἢ 8 
νυ δ ΒΙΘ δὲ Βαῖἢ ἴδίκοη" (οι, χχῖν. 5); 
δηὰ ἴδε ΗΟΙΥ Οηε (δ ]ε5ϑθὰ ἰ5 Ης [) ἰβ ὌΠ, 
δηά Ηἰ5 ἴᾶνν 15 σὰ. Νον, 1Ε ἴου ἴακο ἢΐ5 
᾿ρ, του νὴ τπᾶκὸ ἴἢ6 1μῃν ἃ 1ἴ6; 1 (δου 
δοςορῖ ΤΥ νογάϑ, ν ε]] ; δυΐ 1ξ ποῖ, ἴμου 54} 
σοπλα νἱτἢ πιὸ ἴο {86 στοαῖ (τἰθυηα] θεΐίογο [6 
ΗΟΙΥ Οπε (ὑ]εβϑθὰ 15 ΗἊ 3). Τῇ ΗοΙγ Οπα 
(Ὀ]εβϑοὰ 15 Ηδ () ἱπηπηθάιδίοὶυ τοδυκεοά [86 
Δηροὶ, δηὰ ἢθ ννϑηΐ ἢ18 ψὰΥ. Ὁμαῖ ηἰσῃῖὶ [ἢς 
Ὀτίάθ δηὰ Ὀτίάθργοοπι βἰερί ἰορεΐμβοῦ; δηὰ 
(Π6 γι ο᾽5 ἰδίμος δηὰ μοῦ ἵῃοῖμο ογὸ 
ννοορίης ἴῃ ἱπεῖὶγ σπλτηθεῦ; δπὰ ψνΒοη πιϊά- 
Ὠἰρς οᾶπιο, [πε πιδῃ δηὰ ἴπε νοπηΔῃ ΔΓΌβα ἴο 
ΡΓΕΡΑΓΟ ἃ γύδάῦθ ἔοσ {Ππεὶγ βοη-ἰη-ἰὺν Ὀεΐοσα 
1ῃ6 Ὀγοακ οὗ ἄασνῃ. ΨνΒΘη ΠΟΥ ἄγοβε, ΤΠΟΥῪ 
βοαγὰ (πὸ Ὀγάς δηὰ Ὀυἀθστοοσῃ βροσίηρς δηά 
ΤΩΘΙΤῪ τορεῖμοῦ ; 80 {ΠΕΥ ψεηΐ ἰηΐο ἴἢ6 τοῦτ 
ἴο 86ὲ66 νεῖ μεσ ἴ Ψετε 850: ἴπεῈγ αν, δηὰ 
ὙΟΓῈ ρἰδά, δπὰ ρυ δ] 5ηδὰ ἴ' ἴο ἴῃς σοηρτερα- 
[ἴοη, ἀπά ρανο ργαίϑε ἴο σοά. Απηὰά [ἢ ϊ5 ἰ5 δὴ 
Θχδρὶα ον ἴῃς ΗοΪγ Οἠδ (Ὀ]ε55εὰ 15 Ηε !) 
Κοορβ ἴοβθ 80 {τιι3ῖ ἴῃ Η πὶ. 

ἷν. 1---2. 

ΗΕΝ Τορίαβ ο]|1.4 Βδρ δεὶ, 
Δηὰ 544 υπῖο ἢ ΠῚ, 

2 Βτιοῖδεγ Αζαγίδβ, [ἀκα τι τἢ6ς 
ἃ ϑεγνδηῖ, λῃὰ ἴσο ᾿δπιεΪβ, δΔηά ρὸ ἴο 

δὲ »ιορειε ἐγαάαηε εἰδὶ σεγυιρρ, 505 ἘΓῸ Ζ0Π- 
ἄἀξσπιις ῥγουϊάρη ας μα. Ἴαριοη οὗδεογο ἐξ ἢ 
“’:ρρηας ἐδὲ απ παδία εἰ σογυΐπα, εἰ υσάαςε αὐ 
Οαδείμνε ο. ὙΠΟ σπρριαΐα εἰ “εγουϊία ἅΥγ6 ἴα 
ἴῃ ΟΚ. δηὰ Ε᾿ . ἀεβηπεὰ ἴο δ6 “4 βογνδηΐ 
Δ ἴννο σλπΊε]5 : ἢ [86 οἴδεῦ  οσβίοῃβ ((αἰὰ,, 



ν. 3-6.} ΤΟΒΙΤ. ΙΧ. 22,3 

Βαρεβ οὔ Μεάϊα ἴο (ὐαθδεὶ, δηὰ δγίπρ 
τὴς ἴδε τηοποΥ, ἀπά ὈΠπρ Πίηὶ ἴο [6 
ννεἀάϊηρ. 
᾿4 ον Εδριυεὶ Βαῖἢ βγογη ἴπδὲ 1 
8821} ποῖ ἀερατί. 

4 Βυῖπγ ἔλτμογ σουπίδε ἐἢ ἀδγ8 ; 
Δηά {1 τἌγγγ ἰοηρ, Πα νν1]} 6 νΘΓΥ 8ΟΎΓΥ. 

ς δὸ ΒΑρμδεῖ ψεηῖ ουΐ, 4π4 Ἰοάρ- 

ΗἮδΦὉ., δηά 114} τοδὰ ““ἔουγ ςοσυδηΐβ δῃηᾷ ἴνγο 
σᾶ 116]5 " (Δπὰ 80 υ-. 6 ἱῃ ἴδε Νυ]ν.λ. 

Ὡ. ξοίο Καρε:} Ορ.1.14, γ. 6, ποῖεβ. ἈδιϑοΣ 
4υοίε8 ἤοτε ἴδε αἀἰδίδηςθ 248 ἀεϊογιλίηθα ὉΥ 
ϑαϊηϊο- στοὶχ (' Ηϊβῖ. ἀς ᾿Αςδά. Ἀογαὶθ ἀ68 
[ϑοτρ[005,᾿ ὅζο,, ΧΙΝΙ. Ρ. 63) ; ἔτοπι Ὑ Ὡς ἢ 
1 νου ὰ ἀρρθᾶσ (δὶ ἃ ἴγανθὶ]εῦ οἢ ἃ ἀγοπιθ- 
ΑΔΥῪ ταῖρι ροσγίοστα (ΠῸ ἸΟυΓΠΟΥ ἔγοπι Ἐςσθδ- 
ἴδηδ ἴο Ἀδροβ δηὰ ὅδοκ ἰῇ ἔνε οὐ βὶχ ἀ2γ5. 
Οὐ ἴδε οἵδμεσς Ὠδηά, τῆογε τηοάθγῃ ἴσγανθ] ]οῦβ 
υοίοὰ ΕΥ̓͂ Νὅϊάοκε (Ρ. 49, π. 1) ἀπὰ Καὶ] 
(" Ζεϊβοῦγ. δ ἀ. Οεϑβίεισ. Ογπηηδϑίθη, 1882, 
ΕΣ 15) Τραυϊγοά εἰχ ἴο εἰρεῖ ἀΔΥ5 ἴο ξῸ ἔγοϊῃ 

Εε5 ἴο ςὐδαΐδηδ ΔΙοη6. 

ὀγπο »ὸ ἐδὲ »ιοηξῦ "5.17 Τῆς οἴδοσ γεῖ- 
5108 ἄἀχεεὺὲ [86 ΟΚ.) ρῥγείδος ἴΠε86 ψοσ8 Ὁ΄Ὺ 
“ ἶνα Ὠἰτὰ [18 Ὀδρ ᾽ ((δα]ά. αἰὰ Ηερ. Τῆς 
114] ἃπὰ Μυϊγαῖα ἢανθ εὐέγοσταρδε: 566 
γ. 3, ηοῖϊο). ΜΙ δουῖ 1815 ἴΠ6 ΠΙΟΠΟΥ τνου]ὰ 
Ὠοΐῖ Βᾶνε ὕδθη βίνθη ὕρ (5:6 υ- 5). 

8. ΤῊΉΪΒ νεῦβα ρῖνεβϑ [6 σεάϑοῃ ΨΠΥ͂ ΤΟΝ 43 
οουἹὰ ποῖ ἰτηβοὶῦ ρὸ ἴο Ἀδροθβ, δπὰ νυ. 4 ἃ 
ΓΟΘΆΒΟΏ ἔοσ ὯὨο ἀεἶλγ. ΤὨι5 ἴἢ6 ΟΠαϊάθο: “1 
σδηποῖ γχὸ {ΠῚ ΠΕΡ, δίηςθ ἤθαεὶ παῖ ϑνογῃ 
(Πδὲ 1 5}}4}} ποῖ ἀδραγὲ ἔγοτῃ ἢ͵58 βουϑε δεΐοσθ 
ἔουγίοοη ἀ4Υ8 :᾽ οὐΐμς μσὐσαπάμηε, δὰ 8. [6 
[1414 (ςΡ. κ'ϑὸ ἴδ6 αἴροίο), ῤέγηθΓε ποῦ 
}οσμηη. 

4. 1" 1 τα ἴομ ΟΙκ. ἐὰν χρονίσω 
μέγα ει. ἀδβηΐτε ̓  βἰδίοὰ ὉΥ πε οἴδοῦ 
Ἡδοῦ. νεογβίοηβ: δ. “1 οὴ6 ἀΔΥ οχοεθὰ [6 
πιο" (Π:0.), ἴὼ υὸ ἀρρτγοοϊδίοη οὗ ΤΟΙ Δ49᾽ 
6114] τπουρδϊ ἴθ θοῖδ ἐδίμοῦ δηὰ τῃοῖθοῦ 
(ΗεὉ.). ὥΡ. 1: ὅ88π:ι. ἰχ. 5. 

δ. δαρ: «υδίερ τυεγε «εαἰρά ὦ} Οἷ. τὰ 
θυλάκια ἐν ταῖς ίσι (ςΡ. 2 ΚίηρΒ γ. 23, 
.ΧΧὺ “ ὍΡΟΝ, 6θαεῖ» Θχρίδιη8 (ἢθ 
Ομδϊάθο, “ μβεαγάὰ τ8δὲ (Τ᾽ οοϊγαῃ μδὰ [:ηντοὰ 
Ὠἰπὶ ἴο ἴδε νεαάϊηρ), ὃς ᾿ἰαάοαὰ [6 σλπλοὶβ 
νὰ [Π6 ΠΠΟΏΘΥ δηὰ Ἴδε ἴο ἴῃ ννεδάϊηρ 
(5ο [(}]4 δὰ Ηεδ.). 

Θ. αμά Ἰοδία:ς δίρ “4:4 δἰίς «υἱῷ ΤΒδο οχ- 
ΡΓαβϑίο ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴδίκθῃ ἴο πιθδῃ ἴδμδίῖ ΤΟΌΪδ5 

εὦ νψ ἢ} (ὐαῦδδεὶ, δηὰ ρανε ἢίπι τῆς 
Βαπανττίηρ : νῆο Ὀτοιρς ἔογ ἢ θᾶρςε 
ψν ΠΙΓ ἢ τγογα 86] θά πρ, ἀπά ρσανε {Πεηὶ 
ἴο ΠΙπι. 

6 Αμπά βδη]γ ἴῃ τῆ6 πιογπίηρ ἘΠΕ ἜΡΗΒΝ 
ψεηῖ ἔογίῃ ΟῚ τορεῖμεγ, δηά σδηιε ὀἠρεερά 
ἴο 16 ψεάάϊηρ : ἂπά Τ᾽ δ᾽ 45 δ] εβϑεα «μά ἀες 
ἢ!5 τυυϊία. ποτ 

.-.- 

αϑκεὰ Οοὐβ Ὀϊ]εβδίηρ ὕρο ἢ 5 ψἱῆθ, οὐ (ἢ 
ΕΓ ΖΒΟΠ6) 848 8 1ΠΊΑΓΊΖιπρ; ἴΠ6 σοΠοΟΪ υδίοῃ οὗ 
[86 πιδιτίαρε ἔδβε ιν 68. ΤΟΡίΔ5 ννὰ8 ΠΑΡΡΥ͂ 
νὴ, δηὰ ὈΪε55οὰ 1η, ἷ8 γουηρ τυϊέθ, δηὰ εχ- 
ΡΓοβϑθα ἢ5 ΠδρρΏ655 (ορ. [ἀπῇ χν. ο, 12). 
Το οΟἾΒΕΣ Μψεγϑίουβ ((μδὶά., Ηθδ., ΤίΔ]4, 

δηὰ Ν]ρ.) εἰ εν ΤΟ] οννοά ἃ τοδαϊΐηρ “ ΟδὍδοὶ 
Ὀ]εβθθὰ Τοῦίδα δηὰ ἢἷ5 τυῖξε " (80 [Πρθη, ᾿ 6 
Ννειῖο, Οτίμληι, ἀπ οἴδογβ; 866 Αὐἀαϊτοηδὶ 
Νοῖθ), οὐ μᾶνθ ἰηβογίθα βιυςὶὶ 4 Ὀἰοββίηρ ἴῃ 
[ἢ6 ρὑἷδαοε οὗ (6 ψογὰβς οὗ τῆς ΟΚ. δπὰ 
Ε,. Νεγβίοηβ. ΤΠ Ν υΐρ. ρίνεβ [86 πηοβὶ ἀ6- 
(ΑἸ]οὰ δοσουηΐῖ: Οἰρπφμο ἐπσνεσε ἐπεεί ο᾽»μμ7ε 
Καρωοῖδ, ἱπυεμῖ! Τοῤίανε ἀϊαιηδεπέετι (( ΒΔ] ἃ: 
δηᾶ Ηεοῦ. “ 5τ{ἰπρ δἵ ἐμ 120]6 ἢ); εἰ εχοίϊλοης, 
οφομία τη εἰπυΐσεηι; εἰ ἥευϊ! Οαδείμς (ΟΒΑ]α. 
δὰ Ηθδ. “ἴτοπῃ ἐχοθθάϊηρ 10γ"), δεποάι κέέφωο 
Ἰδωρε εἰ ἀἰκὶὶς Βεπεάϊκαξ 6 ἤει; Τγαεὶ, φωα 
ἡίδωμα ει ορεληιὶ ΟΙΣΙ, εἰ ἐμαὶ, δὲ πέρασι: ειρρ, 
εἰ εἰδερηοσγηας ζαείος ΕἸ ἀϊοαΐμν δεποάεο 
ΦΏΡΕΗ͂ ἩΧΟΓΕῚ ἱμΩῦὲ εἰ σῈ ῥαγοη: Ὁδ 704. 
Ἐὲ οἱάεαίλε βίος ὑεσῖγος, εἰ βἤος ίίογιι ὧδε- 
ΤΟΥ, με ἐπ ἐεγίίαηι εἰ φμαγίαηι φόημεγα- 
δίοπο 4 ΕΣ οἱ σοριορ εη γι δεησάειερη ὦ 
εο Πεγαεῖ, ψμὲ γεσπαὶ ἐπ “ασομία «σομίογρι. 
ΤῊς ““ Ὀ]οβϑίηρ ̓  ἰ5 ρίνεη αἰ ἴδεν ὉΥ͂ τῃ6 
Μοεγξίοηβ, οδοὴ Ὀσηρίηρ οὐΐ δοῖηθ ποῦν δηά 
ΒΑΡΡΥ ἔεδαΐυσε, [Ι͂π ἴμε Ομαδϊάθε [86 Ὀ]Θβϑίησ 
5, “ὝὙΠΕε Οοά οὗ πϑάσθη 0655 ἃ σοοὰ δηὰ 
Ββοῃοϑὲ πᾶ ψνῆο γίνε ἢ τὰς! αἰπιθ: δηὰ 
δΙοβϑοὰ δὲ [86 Οοά οὗ ̓ Υ Κἰπϑηλδη Τὶ, ν ἢο 
δια ρίνθη ἴπεὸ δηὰ [ἈγῪ ἴδ οσ δηὰ [ΠΥ τοῖμοῦ 
[Π15 σοοὰ νυυ»ῖξε." [Ιἢ πὲ [214 186 ἢγϑὲ ρατί οὗ 
Όε ὈΪεββίηρ 5. γΕΤῪ {{κὸ (ἢς Ψυϊραῖο, ἀϊβοτνίην 
ἔτοπι ἴἴ ἰη [6 ορεοηΐϊηρ ψογάβ: Βεορμθάϊείμε 
ορπίμπες φμὶ ἀδά εἰδὲ ῥάσον, δοπε εἰ ορέέγηξ 
ὉἹΊ, . .«. εἰ δεπεάδιει ἐμὶ δἰ, [τ ἴῃδη οοη- 
(ἰηυιο5, 1: ἰδὲ δεηεαίοέοπερι, Τλονμέμε εαἷὶ, σὲ 
μΧΟΓὶ ἐμα, εἰ ῥαϊγὶ εἰ τιαίγχὶ ὠχογὶς μα; ε 
δεπεάιείις ἴεμς, φωορπέαηε οἱάεο Τδοδὲ εοπσοὐχρὶ 
»ιεὶ “Ἱρηλέογα, 1,5, ἴῃς Ἡδεδγενν ἜΧργοβϑοα 
1 δ] εσβίηρσ ἴπυ5: “ ΒΙεβϑοὰ 15 {86 οσγὰ Οοά 
οὗ ἰβγδεὶ, ο δαίῃ Ἰοϊηεἀ {με6 ἴῃ ἴου ἴο 
ἴῃς νοπηδῃ, δηὰ τῇδῪ Ηες ἰπ Ηΐβ ΠΊΘΓΟΥ σῖγα 
[Πδ6 8οὴ5 ὈΥ͂ ΠΕΡ, ο ΟΟΟΌΡΥ Βοιϑοῖνθ5 ἢ 
τῆς δνν οἵ ἴῃς 1, οτὰ, 

ἈΑΒὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΣ ΤῸ ΝΕΙΒΕ 6. 

Τί Ηδεῦτενν δαυϊναίεπξ οὗ ἴ6 ψογάβ Ἷἴῃ 
(ἢ εχ σουϊὰ ὃς ἸΣΣΝ ΠΣ ΠΡ 12"). 
1ροη, 6 νν εἴϊε, Οτίσηπι, δηὰ οἴβεῦβ, ἴο χὶνο 

ἤοὰ τῆς πηρδηΐηρς {ΠΟῪ ἀεβῖγο, υἱζ, “ἪἫς 
(Οφδ461) δ]εβϑεὰ Τοδίδβ δηὰ μῖ8 νυ, ἴ2Κὸ 
Γυὲτξ  ψν1}.᾿ ἘοδεηίμΔ) (ρ. 148), δΔοαυϊδϑοίηρ; 



224. 

ἴῃ ἴδε βιξροβύοη [δι ΟΔῦδε] γανὰ πε Ὁ]688- 
ἴῃς, ψου]ὰ ἰδκὸ [Ὡς Ηοῦτενν ἴο πᾶν Ὀδοη 
ΝΣ ΠῚ ΠΣ ὙἼ2}. ἴτοπὶ τυ ῃῖοἢ [Β6 ἢ νγᾶ5 
ΟΥΑΤΆ ΑἸΝΑΥ ἔτοπὶ δεΐογε ᾿ξ ἴο [86 εηὰ οὗ 

ΓΒΠΑΡΤῈΚ Χ. 
1 7υδὲ! αμα' λὲς τοὴϊξ ἴον 70» ἐλεὶγ δος. 7. .5}4 
τὴ "πο δέ οογεγογέεαί ὧν ἀξγ λιμδαπά. τὸ 
Καρμεὶ φτερά 7Τοίαρ ἀνα ἀξς τοῖε σισαν, 
τοῦ δα ἐλεεῖν φοραῖς, 12 αμαὶ δῥκεεείλ λένε. 

ΟΥΝ Τοβιίε πἰ58 ἔπε σουητεά 
ΘΥΕΙΥ ἀΔΥ : δηά ψἤδῃ [ἢ 4478 

οὗ τς ἸουΓΠΕΥ σγεῦα Ἔχριγεά, Δηά {ΠΕΥ 
οΔπι6 ποῖ, 

2 Το ΤΟΡΙΣ βαιά, Ατὲ {πεν ἀε- 
ταἰπεὰ ̓  οὐ 18 (ὐδθδεὶ ἀεδά, δηὰ τμεγε 
8 Π0 πχδῆ ἴο γίνε Πΐπὶ ἴῃς τηοπεγὶ 

4 ἹΠΜεγοίογε ἢς νγᾶ8 ΝΕΓΥ 8ΟΓΓΥ. 
4 Ἴδε ἢἷ8 τῖίε δαϊά υὑπίο ἢϊπι, 

ΤΟΒΙΊΤ. Χ. [ν. 1-- Ἴ-. 

[ἢ6 ΡῬγΟΡΟΥ Ὥδπια ΤΟΪ45, 6.9. 13 “2}}, 8ηἀ 
Βοῆςα ἴδ σχηϊσγοδάϊηρ οὗ ἴ6 Οσεοκ, ΟἾδΠεῦ 
ςοη͵δοΐζυγ68 ΤΑΥ͂ Ὀ6 86εῇ ἴῃ Οτίπιηι (΄ ΖΕ  ἰ5οῖγ. 
ἔ, νυϊ58. Τ βοοϊορίε, 1381, ΗΝ. 1, ΡΡ. 50-:}. 

ΜΥ 80ῃ ἰ8 ἀελά, βεοίηρ ες βίδυθι 
Ιοῃσ ; δῃὰ 8:6 Ὀαρδη ἴο Ῥεννδὶ] ἢΐπὶ, 
Δηά 5414, 

ς Νν͵οτυ 1 εαγε ΚὉΥ ποιδίηρ, ΤῊΥ 80η, 
εἰπε 7 ὅσυε ἰοέ {δες γσο, τὰς Ἰρῃς οὗ 
ΓΛΊΠ6 Εγα8. 

6 Το νοὶ Τοῦ 3414, Η οἱ] (ἢ Ὺ 
ΡΣ ἐμὰ ΠΟ ΟἌΓα, ογ ἢ [5 846. 

η Βυῖ 8ῃς 5114, Ηο]ά τἢγ ρεᾶςς, 
δηά ἀεςεῖνε πηε ποῖ ; ΙΩΥ 80 ἰβ8 ἀ6δα. 
Απὰ 8ἢε τγεπῖ οἷ ΘΥΘΙΥ ἀδγ ἱπίο τῃς 
ΨΆΥ ΜΉΓΕ ΠΟΥ ψεηῖ, δηά αἰὰ εδῖ πο 
ποδὶ οἡ ἴϊς ἀλγτίπγε. δΔηα ςελϑεά ποῖ 
Ψ80]ς ηἰρ Βἴ58 ἴο θεννδὶ! μοῦ 8οη Τ Οὐίλ8, 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Χ. 

1, “οὶ οουηΐεά,᾽" 521γ5 ἴδε ΟΠδ] δα, “ πον 
ΠΊΔΗΥ ἀΔγ8 6 (ἢβ δοὴ) πεεάβεὰ ἴο 9ὸ ἴο 
Τοοοῖνα [ἢ6 ΠΙΟΠΟΥ͂, δηὰ ΠΟΥ ΠΊΔΩΥ ἀδγβ ἴο 
τοϊυγη " (ςΡ. ἴδε [14]4). 

δὲν εαηιθ ποῖῇ Τθ6 Ψυϊξ. ἐχρ δίηβ, εασα 
μωρία». 

Ὡ, Τρεη Ἰοδὶὲ “αἰδ] ΟΠ] ὰ. «5 ““ἴο δ'τη- 
861; 25 1ἔ τῆς ἀουδῖ5 ψῆϊςἢ ἢδ ἔδ]ς ττοσὸ ἠοῖ 
ἴο Ὀ6 ΒΡΟΚδΕΩ ἴο 5 ᾿τυϊίο. 

“Ἄν ἐδε7 ἀείαἰπεά 7] ΤῊΣ υ81.1] ΟἸΚ, τοδάϊηρσ 
18 μήποτε κατήσχυνται, ἐ.ε. “Ατε [ΠΟΥ͂ ἀϑματηθα 
(οΥ “ ἀϊξαρροίϊηϊοα :᾿ [δὲ ΙΧ ΧΊΔΙ υδὲ οὗ 
186 ψοτγὰ 1η “ Τγοιητηι Οοηςοχά,᾽ “. ».) Ὀ6- 
οϑυ86 ΠΟΥ μᾶνα ἠοΐ κοΐ [86 πλοποΥ }" ΟΡ. 
Οτοξιβ, δὴ οἷα ο͵ι.8 8068 ῬεῈῦ Οδρεὶ 
δαιοάος᾽ (( Οτῇῖ, ϑδοσ. 2. 1); θυ τη18 τοδάϊηρ 
8---ἰη δοοογὰ σὴ ([Π6 οἵδε ογβίοῃβ--- 
50.417 οοττεοϊοα 1ηἴΐο κατέσχηνται (Π]ΣΕΏ) ΟΥ 
κατίσχονται (Ὠτυπὶυ5): ἴδι5, δια: φωαγέ 
ΠΟΛ δἰ πιο ἢ μὲ σμαγε ἀείεμέμ; ἐπὶ 
ἐδὲ 3 (γυΐϊς. 80 [1414.) ὙΤε Ομ]. βυρροσγίβ 
(18: ἐ ἼΠΕΥ ρεγθαρβ ἀείδίη Ὠἰπὶ [Πογο.᾽" 

ἐς σαδαεὶ ἀεα4] Τοδῖὲ μδὰ ἢοΐ βϑϑὺ δΐτη 
ἴογ ὈΣΘΏΓΥ γοδῦβ. 

4. ΤΕ Νυϊρ. τοδᾶς: δάδωοξ ἐρίωγ »ιαξεῦ 
εἶς ἐγγεριεάϊ αὐ ῥα ἰσογγρηῖς, αἰφμο ἀϊεεδαὶ : 
Ἡδμ, δε γε) Δὐδ γιλ } τΣ φιμά ἐδ τιλσίγιμς βέγε- 
“τίπαγὶ, ἰωρισ οσεμογισ,. ποείσογιοη, δαομίμρε 
σεμεοΐμδ ποιίγς, σοίαϊμο οὐδ ποείγ, σβέρε 
οι γα: ποείγς (566 Υ. 17, Ὠοῖσ). πᾶ 
ση ἐπ ἰε πὸ ῥαδεπίξι, 16 πο ἀδῤιώγες 43» 
»ἾἼΉΓ. ἃ ποδς. Τῆς Ἰαπιεηϊδοη 15 ἴους ἢ» 
ἸΠΡΙΥ ἐχργοβϑϑεὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΟἢΔ] 4, : “ἌὍ"οε 18 της, 
ΤΥ 8οη, [μαΐῖ 1 5εηΐ ἴπεε ἴο γὸ ἴο ἃ ἀϊδβίδηϊ 
ἰληὰ ; τῆς ᾿ἰρδϊ οὗἩ τηῖπθ δὐόϑθ, ΨὮΥ ἀϊὰ 1 Ιεὶ 

{πες ροὶ" Ορ, Π υ] Δ᾽ 8 Ἰαπιεηῖ ἕο Αὐβαίομι 
(4 ὅτι. χυϑῖ, 33). 

δ. 1 εαγε 707 ποίῥίηφ) ΟἸκ. οὐ μέλει 
ϑοῖὴς ἐπάλν μῆνας Κα [8 ἴο Ὀ6 δὴ ῥίθα 
Ργεββίοη οὗ σοχηρατίβοη Ὀεΐσγεθη Βογβοὶξ δηὰ 
Τοὐϊξ: “1 γγὰβϑ ποῖ ΤΩ ἀοίηρ, θυ [ὮΥ 
ἔδι μουῖβ [δαῖ δου, ΓΙᾺ 50ῃ, ἀϊάβδξ σὸ ὩιΨΆγ. 
Ὑμβοεγεΐοσο 1 ἀο ἠοῖ δΐδπηα τηγϑεὶ" ὅζο. ; Ὀὰῖ 
δυςὶι ἃ 56η56 15 ἰηνεκίοα ἢ υπηδίυγαὶ Ὀἱτίετ- 
Ὧ655. ΕΠΙΒΕΣ [86 ψογὰϑβ ἀγὲ ἴο Ὀ6 ΚΟ 48 δῃ 
Δφοηϊζοὰ οχργεβϑβίοη οὗ ρτὶεῖ, οὐ ἴδε σοπ]θο- 
ἴυγαὶ τεδαάϊηρ ΤΥ 6 δάορίοά, ὦ (ΞΞ οὐαὶ) 
μέλει μοι, νης ἴδ6 αἷς. δηὰ ΟΒδ]ά. ἔπε 
Ῥτανῖοιβ ποίθ) δε, “ἐπνος,᾿ ᾿ἱπάϊοαίθ. ΟἾΒοΓ 
ΤΟ δοῖογΑΙ τοδάϊηρβ ἃτὸ ὡς μέλει μοι, ΟΥ̓ 
σὺ μέλει μοι (Ετϊ(Ζϑ8οἢ 6), ΟΥ οὐ μέλει σοι 
(Τὶ βοδοηδοτῇ. 

δε Πίσῥὲ οὗ νεῖπε εγ6] Α Ῥειβοηϊβοβίίοῃ 
οὗ ἴδε ῥικαιπιῖοι 5 Θχργεββϑίοη (8. Χχχυῖ!, ΣΟ). 
ἘῸΓΣ δἰ γηῖ αν ἴοσιὴβ οἵ δηἀεδσιηθηΐ, ορ. [ ευΐ. 
ΧχχΙ!. το; 8. χυΐΐ. 8: ΖΕεςΜ. 1Ϊ. 8. 

Θ. ,ὸγν δὲ ἐξ “ᾳ] ϑοῖης οὗ ἴδε ψεγβίοῃβ 
δὰὰ τοδβϑοὴβ ἴοσ {818 ορίηϊοη; ἴδμδὲ οὗ 1δ6 
(Βαϊ, δείηφ ὉΥ πο τῇθϑῃβ οδὶουϊαίοὰ ἴο 
ΤΟΔΘΒΌΓΟΕ ΔῊ ΔΏΧΙΟΙΙ5 ΤηοΟἴπεῦ: “δ [48 τηεῖ 
ΟἿΪΥ ἢ δὴ δοοϊάεηϊ" Ὅς [(418 18 τηοτα 
οοτηξοσίίηρ : ϑαύυες ἐτὶ δίς ποσέον ; “εἡ αἰχμα 
οη απ νιογα ἀεέπεὶ ἐδΐος; ϑονιο ἐπέρε φμὲ σεν 
ἐ)1|ο ἑυΐέ βάοϊῥ» ἐπὶ, εἰ ες ἥ’αἰγίδωμς ποείγὴς (ΟΡ. 
[86 Ννυ]κ.). Το Ηοῦγενν Μεγβίοη σοσγεβροηά- 
ἵπξ ἴο νυ. 1-ό 5 ϑἰπρι δῦ σοηάεηδοά δηὰ 
θαῖτεη οὗ ἀείΔ}15. 

7. μά 40ὲ «υεπὲ οἱ 1 ὙΠ Ομβδὶ]ά. 
τοδάϊηρ 185: " Απὰ 886 νοΐ οὐξ ἰηἴο [6 ΟΓΟ55- 
ὙΥΑΥ͂ ὉΥ ΟΔΥ δηὰ ὈΥ εἰρῃξ ἴο ἴδε ρἷδος βετα 
ΒΟΥ δοὴ βῃοιϊὰ ἀγιῖνθ, δηὰ 8ῆ6 δῖε ῃοϊδίπρ 
Ὀυΐϊ ἴθδγβ ἴῃ [86 ηἰρῃῖ, δηὰ ποῦ Ββεαγ ῃδὰ πὸ 



γ. 8---12.] 

υπ6} τς ἰουγίεεη ἀλγ8 οὗ τῆε νεά- 
ἀΐπρ ψεγε εχρίγεά, ψῃῖς ἢ Βαριιεῖ πδά 
ΒύγΟΓΏ παῖ ἢα: 8δοι]4 βρεπά δεγο. 
ΤΠεη ΤοδίΔ8 βαἱά τὸ δραεὶ, [μος πλε 
ξο ἴογῦ ΤῊῦ ΠΟΥ ἂπὰ ΤΥ τηοΐδεῦ 

ἱξ πο πιοῖε ἴο 866 ἢ16. 
8 Βυϊ δ]8 ἐΔῖμεγ ἴῃ ἰδνν βαἱά υπίο 

ἢϊηι, ἼΤΑΆΙΓΥ τ] πλε, ἀπά 1 νν1}}} βεπὰ 
ἴο τῇγ Ἀεμός, ΔΠΔ {ΠΥ 5}}2}} ἀεοΐαγα 
τὑπηῖο ἢϊπι ἢονν {πίη ρ8 γὸ ψ ἢ τῆ6ς. 

9 Βυῖ Τορβίδβ 5414. Νο; δυῖ ἰεῖ 
ΤᾺ ρΡῸ ἴΟ ΠΑΥ͂ (Δ οΥ. 

ΙΟ Τεη Ἐδριθὶ ἄγοϑε, ἃπά ρᾶνε 
ἢ]πὶ ϑᾶγὰ ἢΐ8 δ. τ Δηά ΠΑ] ἢἷ8 σοοάβ, 
ϑογνδηῖβ, Δη4 οδίεϊε, ΔΠ ἃ ΠΠΟΠΕΥ : 

11 Απά Πα δ]εββεά τἤεπλ. δηα β8επῖ 

ΤΟΒΙΤ. ΣΧ. 

δηλ ἀννᾶγ, βαγίηρ, ΤῈ Οοὐ οἵ 
Βεάνθη ρῖνα γοὺ ἃ ργόβρεγοιβ σι γηαΥ, 
ΤΩΥ͂ σὨΠάγεη. 
12 Απά ἢ 844 ἴο 8 ἀδιυρῇζοτ, 

Ἡοπουγ (ΠΥ ἐλῖπεγ δηὰ τυ τποῖθεγ ἴῃ 
Ιανσ, νυ ἢ ἀγα πονν (ΠΥ ραγεηΐβ, [μδῖ 
1 τῊΔΥ ἢθλγ ροοά τεροτί οἵ ἕἢεε. Απά 
ἣς Κιβθϑεὰ ἢεῖ. Ἑάπα ἷβ8ο 8αἰὰ ἴο 
Τοδία8, ΤῊς Ιογὰ οὗ πεάνθη γεϑβίογε 
ἴΠ66, ΤΥ ἀδαγ Ὀτοίῃεσ, δπὰ ῖ 
(δῖ 1 πιᾶὺ 8ε6 ΤΥ Το] άγεπ οἵ ΠΥ 
ἀλιυρμίεν ϑᾶγὰ δείοστε 1 ἀΐε, τῃδὲ 1 
ΤΏΔΥ τα]οίςς Ὀείογε τῆς [,ογά : θ6Βο]ά, 
1 ςοπηπιῖξ ΤΥ ἀδυρῆτεγ ἀπο τἢες ' οὗ τ, ἐσ ὅν 
βρεοίδ]ὶ ἔγιιβὲ; τυῃεγείογε ἀο ποῖ επίγεδι ἀδρε: 
Πδγ ον]]. 

τεβϑί.) (Ηδῦ.: “δηὰ 586 ἰαϑίεἀ ῃοϊδίηνς Ὀπὲ 
ἴθΔΓ5 ἴῸΓ ἀδγ5 δηὰ ηἰσβίβ.) ὍΤᾷδὲ νυ]. [δ .8 
ἀερίοῖδ [με ἀν ᾿ς οὗ Απηδ, φωοιίϊε εχ εὐ οης 
εἰγοιρρηερἑείεδαΐ, εἰ εἰγιώδαὶ υἱας ογηπε: δὲν φμας 
“ρε: γεγησαη δὲ υἱάεδαΐων, μὲ ῥγοομί οἱάεγοὶ σιρι, 
“1 βεγὶ ῥοσσεῖ, πνηεπίεηίεπ. ΤῊΐ86 Ψεγβίοη [48 
ΠοίΒίηρ σοττεβροηάϊηρ ἴο ἴπ6 Ε᾿ ,. : “ δὰ αἰά 
ἐδῖ. .. ἴο 866 τη6᾽ (εηὰ οὗ ο. 7). 

ερἐ] 166 7ουγίεεν ἀαγ. Ὅς.) ὙΠῸ Οἰλ]ά,, 
Ηεῦ., δηὰ [1414 Ὀορίηῃ ἃ πονν Ραγαρταρἢ ἢσΓα; 
45. ΟΒδ]ά.: “ Απὰ ψβοὴ ἴδ6 ἐουτίοοη ἀΔγ5 
ὍΕΓ͵Ε οχρίγοα ἢ ἄς. 

9. Ον. ἴῃς ΟΠδὶά,: “.,.....ᾧΆῺΑὼ1 1] ϑεοηά ἴο 
ἀδοίαγο ἴο [ΠΥ ἔδίμεν 4}1 [δδὶ ἔοι Βαϑῖ ἄοπα. 
Τοὐίγαι δηϑννετοὰ πἷπι, Οἷνε πὶ ἰεᾶνα ἴο 
τεῖυστηι ἴο ΤΥ ἔδίεν." Τῆς Ννυϊρ. ψογάβ ἴ: 
«τ. 40 »δίανι πρέπει σαἰμὲς ἀὲ ἰὲ . .. 
Ουὲ Τοῤία: αἱ: ρο που φμία ῥαίογ γπηεὰς εἰ 
"σεῦ ΠΩ γπιοῦο ἀΪΦ9 σορηρμίαηέ, οἰ ΟΥ̓ ΜΟΙ ΔΙ 
“ῥέγίσις ξογμῖε ἐπ ἐρεῖς. ᾿ 

10. “εγυαη"}] Οἷ. σώματα ; ςρΡ. Οε;. 
Χχχυὶ. 6 ([ΧΧ.)ὺ}; 2 Μᾶος. Υἱϊϊ. τ; Ἀδν. 
ΧΙ. 12. ΤῊς ψοτγά (ρ] υγ.) 8 ποῖ ἱπέγεσυεηΐ 
ἴῃ οἰϑϑῖς8] Οὐδεὶς ἴοῦ δυπιδη δεοίηρδ, δηὰ 18 
ΒΡΟΟΙΔΙΠΥῪ ΔΡΡ]Πεαἀ ἴο 5ΐδνεβϑ (566 [,|46}}] δηὰ 

, “1,εχ.᾽ ..π.). ΤᾺ πιοδηΐηρ ογὲ 18 (ἢδί 
δαορίεά δΥ͂ τῃς Ε᾿. Ν. (ςΡ. (μια! ά.), δηὰ εοχ- 
ραῃάεὰ [86 Ηδφῦ. [ηἴο “ 5ογνδηΐβ (π1|8]6) 
ΔηἀΔ πηδι-ϑοσυδηῖϑ᾽" (ςρ. νυΐξ. δηὰ [ἰδ]8, 
ώεγος εἰ ῥεοϊα5). 

εαἰδἶο ἀπά »ιοη 2) Ἐνχραπάθα ΟΥ̓ πιοϑὲ οὗ 
ἴε οἴδοσ Μεγ ἢ: δ. ΟΠ δ]ά,, "" .5968, δηὰ 
οἝτλ618, βἤθοΡ, δπάὰ οχϑῆ, δηὰ ραιτηθηίβ8 (οὗ 
ἤπε Ἰίηθη δηᾶ ρυσγρίς, ΗςὉ.), δηὰ νθβ8618 οὗ 
δῖῖνοῦ δηά μοϊά.Ὦἢ 

11. ΤΊ Ὀ]εϑαΐϊηρ 15 αἰ βου ΠΕ ρίνεη ὉΥ [86 
οἴδες Μεγξίοθβ, Ὡς ἢ σοηΐαδϊῃ [ἴῃς 584Π|8 
(δουρί ἃ5 ἴ[ἢ6 Οτεοκ, εὐοδώσει ὑμᾶς τέκνα 
ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ το τοῦ με ἀποθανεῖν. 
Τδυβ ἴδ6 νυϊκχαῖε: “παρείς ]ονεκὲ σαποίμς 
“ἱξ ἐπὶ Πίπεγε ὑεδσίγο, ῥεγἀμεσίχωμε το: ἑπεορηξε, 

“442οε.--- Ἰζοί, 1. 

εἰ ἐῃυεπίαϊὲς ογιπία γεοίδ γε βαγέπέςι ὑεοῖγοι, 
εἰ υἱάεαημὲ οομΐ »κποὶ π7ο: τεείγος ῥγηφμαρε 
»πογίαγ. ΤῸ Ηδοῦ. 45 [86 οἶεη-τοουστίηνς 
δουρηϊ (ςΡ. ἰχ. 6, ποῖθ), “ ΜαΥ͂ Οοά, τι6 
Ι,οτὰ Οοά οὗ γουγ ἔδίμογβ, Ὁ1655 γου, δηὰ Ἰδὲ 
ΠῚ6 δ66 οὗ γοῖ! 5Θ0η58 ὙΠῸ ΟΟΟΌΡΥ {δοιηβοῖνεβ 
ἴῃ (86 1ὲ»7». οὗ ἴῃς 1,ογά, 

10. Ηομοιῦ ἐόν) 2 αἰδὲν ἀπά ἐδ "ποίδερ ἐπ 
ἰα«Ὁ] Νοῖε {Π15 δρρὶἰςδίοη οἵ ἰδς ΕἸΔΝῺ 
Οοπιπιδηάπιθηῖ. 1:6 ἔδίπεγεϊ σαν δηὰ 
τοί ΒοΙ ἰἢ-ἰᾶνν Το ἴο δ6 ἴο ΠΟΙ “ ραγθηΐβ," 
οἡ [6 ργϊηςίρὶα [αἴ ΒΟΥ Βυπῦδηα᾽ 8 Κιηάγοά 
Ὀεδςοδπις αἰ5οὸ μοῦ Κἰπάγοά. ΕΠ Υ Ὀδεῖνδοη 
ΤΟ ο  οἰ πον δηὰ ἀδυρῃίογο “αν νγὰ5 Ο᾽δ 
οὗ τὴς 5ἰρῃβ οὗ ἃ Ἴοοστυρὶ δηὰ ἀδθηιογα 8 α 
βίδῖο οὗ βοςοίεϊ : ξεὲὲ ΜΙςδΆ νἱῖ. 6 (Ὁμυτίοῃ). 

ΤΒε Νυϊραῖα ἀἄσορβ 116 ἴογῃι οἵ ἃ ρεῖ"- 
βοηφδὶ δ άγεςβ, δῃὰ οἷοβϑοϑ 118 σπδρίοσ στὰ 
Βο6 5ἰευϊηρ δαάνος ἴο 4 ῃον]γετηδλιτίοα 
οουρΐὶο, ςοηβίβίηρ οὗ ὅγε σγ]6 5: Εὶ ἀῤῥγεδεη- 
ἄεπίες ῥαγεηΐες βἔαγε σμαηι, οσομίαιῖ σεῦ ΩΡ, 
εἰ αἰ» ΓΙ ἦγό, ὑποη θη, καρ (1) ϑοΟΜΟΓΩ͂ΓΟ 
“οοέγος, (2) ἀἠίρενε γ»παγλέωρι, (3) γέρόγο Κη 
ἦα», (4 γε ἀοιιεε εἰ (5) σεἰῤεαι 
ἐγγεργεδοπ εδίίορι αδίδεγε (ορ. ΤΙ, 11, 5). 
Ιηὴ ἴπε (Βαϊ. δηὰ [(414, 45 ἴῃ (δ Ε᾿ Υ., 
Ἐλρυθὶ Ὀ]65θ65 ϑασὰ, δηὰ Ἐδπα ΤΟΡ85; ἴῃ 
[6 Ηροῦγονν, Αηηδβ δἀπιοηϊου ἰ5 ρυΐ ἴῃ 
Ἐδριο8 του. Ὑπὸ ΟΠα]ά, τοηδογίηρ οὗ 
ΑΠηΔ45 Ὀἰοβϑίηρ ἰ8 45 [Ὁ]]ονν8 (ςρ. 450 ἴδε 
[1814): “ὙΒου ἃῇῖ ΠΥ δοὴ δηά ΠΥ Ὀγοίμοῦ; 
ΤΩΔΥ [86 Οοά οἵ δοαυθη ᾿ἰεδὰ ἴπθεὲ ἰπ ρεδοό, 
ἐαφὴ Ἰοξῖ τῆς 5866 σἱρῆίθουβ οι] ἄγεη Ὀδίοσο πὶ 
οὗ ϑαγὰ Τὴν ἀδυρῆῖοεν (Ηεῦ. “ οἰ] άγεη γοοά 
ἴῃ ἴῃς βἰσῃϊ οἵ (6 1Ἁ,οτὰ Ὀεΐοτγε 1 ἀϊ6᾽). Νοῖν 
ομοϊά ϑᾶσα ΤΥ ἀδυρῃζοῦ 18 'πΠ ΤΥ δαηά; 
οηΐγοδλϊ ΒῸΥ ἠοῖ ΕΥἹ] 4}} ([Π6 ἀδγβ8 οὗ Βοὺ [τδ 
(οΡ. (οἱ. 1}. το). Οο ἴῃ ρϑᾶςθ. [1 δὴ (ὮΥ͂ 
τοοῖμοσ, δηὰ ϑαγὰ 18 1 ψΐσ. Μδγ Οοά 
ΓΟΒΡΟΥ ΥΟῸΓΣ ὑγαγ8 4}} ἴῃς δγ5 οἵ γοι [ἴν68.᾿ 
6 ἰαβὲ ννογὰβ δῖ τῆ. ργεϑεπίο ὦ ἴῃ [ῆς 

1214: έέσαὶ τὲ Πορήπ δὲ ἐ ΐαηε, μὲ “ἢ ἐπ 
ἴοεο ταποϊέαίὴς ογιπίδις ἀϊεδμς οἷα υεεγα. 

Ω 
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ΓΟΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙ. 
6 Ζ7υδία:᾽ ««οἱλεν “ῥίσκία λὲν 209 ερηεέρερι 

,7αἰλεὲεν ριρείελ λέρε αὐ ἐλέ ἀ007, γεεουεγείλ 
ἀὲρ σἱσά. 14 276 Ξγαξτείλ Οσοα, τ απα τυεσῖ- 
ερρερίά λὲς ἀσηρλζεν ἐς ἔστ. 

Α΄, ἘΞΒ τδεβε τΐηρβ Τοδίδϑ ττεηΐῖ 
ἢἰ8 γγᾶγ. ργαϊβίηρ; (σοά μα ᾿ς 

ἢδα ρσίνεη ὨΪπὶ ἃ ΡΓΟΒΡΘΓΟΙ 8 ̓ΟΌΓΠΟΥ, 
δηά δ]ε5864 Βδριιοὶ δηὰ ΕάπΔ ἢἰ8 νυἱίε, 
δηὰ νγοηΐ οὐ ἢίβ ΨΥ [1]}1] {ΠῈγ ἀγονν 
πεᾶ υπῖο Νίηενο. 

1ο Τὴ: 

ΤΟΒΙΊΤ. ΧΙ. [ν. 1:--ὖ. 

2 ΤΒεη Βλδρπλδεὶ βαἱά ἰο Το ὶδ8, 
ΊΤΠου Κηονγεβῖ, δγοῖποσ, ον (δου 
αἰάβε ἰεανε Υ ἐΔίΒεγ: 

4 [εἴ υ Βαϑῖε δείογε ([ἢγ τς, δηά 
ΡΙερᾶσγε (Πς Βοιιξ6. 

4 Απὰ δκε ἴῃ της μαηά (ἢς ρ]] 
οἵ τῆς ἤβῃ. 80 {8εῈγ σχεηξ [Πεἰγ νγΑγ. 
δηὰ τῃς ἀορ ψεπὶ δίζεγ [ἢθηλ. 

ς Νον Αππδ 8αΐ ἰοοϊίηρ δϑοιῖ 
τανγαγὰ [ἢ ὙΥΑΥ ἔοσ Ποῦ 80ῃ. 

6 Απά ψῆεῃ 8}ε εϑρὶεα ἢἰπὶ ςοπλ- 

ΚΑ σῥεεα! τι ΟἿ, ἐν παρακαταθήκῃ : 
Ι ἐαηφωαηε δοπερρ “εβοοίἑερη τΆοτῈ ῥτὸ- 
εἷουβ ἴδῃ πῸ ΤἸΠΟΏΘΥ “επἰγυϑιοά ἴο,7 “ ἀε- 
Ροπιϊοὰ ν᾽ Οδθδεὶ (ἰν. ). ἄρ. τον. 
ΧΧΧΊ, τὸ ἄς. ΤὍΤΠε [(4124 δή 5: Εὲ οτεμαία 
τ τάχα εἰ αἰαῖ 495 “απο: (οΡ. ἴδ6 

ΎΤὨς ϑγσγίδας οἴοβεβ ἴδε οπαρίον στὰ ἴδε 
τεβεςίίοη : “ Απὰ Τορίδβ γεϊοϊοθά, δηά ργαϊβεὰ 
(ῆε Οοά οὗ Βοαγθὴ δηά οἀγίῃ, δηὰ 5διὰ, ΜΥ 
νυν ἴθ᾽ 5 Ῥαγοηῖβ 8}4}} θ6 Ὠοπουγοά ὈΥ τὴς [ἰκ6 
ΤΑΥ͂ οσσῃ Ῥασγεηῖδ, 81} {πὸ ἀδγβ οὗ Τὴ 1185. 

Τῆς ἤσϑεὶ σεῦϑε οὗ οἷ. χὶ, ἔοσῃδ ἰὼ ἴδ6 
ΟΠΒαϊά. δῃὰ [114 [6 οοπουάϊηρς τοῦϑε (ἢ 
δ᾽ ἢ ξ οδδη 65) οὗ οἷ. Χ, , 

ΟΠΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

1, Τπε ΟΠ Δ]4. δι ρ} 1665 [ἢς “ργαΐὶβο το σοὰ 
δηᾶ [Π6 ““ δ]εβοίηρ " ὑρο Ἀδγυςὶ δηὰ Εκηᾷ 
ἃ5 ἴο ον :-- Ηδ δ]εσβϑεά τς Οοὰ οὗ πεάνθη 
δηὰ δαυίδ, ΏΟ Πδά 5Ξεηὶ ΗΪ5 Αηγεὶ δηά ργοβ- 
Ρεγθὰ [8 Ἰουγηου, δηὰ δ]οβθεὰ Βθιοὶ δηὰ 
ἙηΔᾺ 815 τυῖο, βαυίηρ, ΜΑῪ Οοά πεὶρ τὸ ἴο 
ΠοΠΟΙΓ γοῦ 8]} ἴῃ ἀΔγ8 οὗ γουγ [ἴνε8. Τὸ 
Ιαϑὲ ννογάβ ἈβϑῈ Π|6 ἃ ΠΊΟΓΟ Ροϑβιεῖνα ἔοστῃ ἴῃ [86 
εὐκαρὶ 7πϊωρποίω ἐστ. δὲ ὦ Τογεῖπο δοπογωγὶ 
το: ἄζε. 

απο «αὐτὴ ομ δἱἷ: «υ4.) 411] ἐδεν ἀγεαυ πεῶν 
μη Νίπευε) Τῇ “ὭΡΑΣ υηῖο ἢ 15 ἀοβηοὰ 
ΕΥ̓ ἴῃς [{Ἀ18, ἄοπες επίγεηξ Οδαγανι (Ν υϊσ. 
Οραγαη, οτπθηάθά ὈΥ Ἀουδβοῦ ἰηῖο Οαϊαερ) 
φμα εἰυὐέας ἐ“ἰ εοπίγα Νίπευοηι ( Ϊς. φμα εἰ 
ἐπ τιρϊο ΤΠ πΕΤΟ ᾿οπίγα Νίμουεη, ὠπάδείνιο 
ἐδ). ὝὍὙΠα Ομαδὶὰ. δηὰ Ηδθ. ς8}} [Π6 ρδος 
“«Αἰκτῖβ᾽" (αἱϊογοά ὉΥ (16 Ῥογβίδη ἰγαηϑίϑοι 
οὗ ἴς ΗδθΡ. ἱπῖο “ΑΚάϊπι), δηὰ υπϊΐο ἱπ 
Ρἰδείης 1ἴἴἃ “οὐοῦ δραίηβῖ Νίπενεῖ." ΤὍΒὲ 
ϑΥΓΔς (2115 ἱξ Κοβγα (οὐ Κὶἀβτὶ, βοϑβί ΕΪΥ 186 
οσίρίη οὗ [6 Καισαρεία οὗ ἴδε Οτεοῖς ἰοχί Β) 
ΟΥ Βοβα. Μάδηγ Ἴοπ᾽θοίΏΓΕ5 45 ἴο [159 ρίδοθ 
τὸ ἔοσιδοοϊηίηρ, θυϊ πὸ ἰάἀοπεοιρίίοη οὗὨ 1: 
τὰς υϊς. τεβηρ θείης Ῥγοῦα]Υ ἃ παϊβργίπί 
οἵ 8 δἀϊίοτίδὶ επιεηάδίοη ἴο ἴΠ6 νγ6}}- Κηοτνῃ 
ΟἿ ἴῃ Μαβοροίδιμηϊδ (Οεη. χί. 31), ΠΟΥΤΘΥΟΥ 
ΘΟΣτΑΡὮΙΟΔΙΠΥ ἱπδοσυγαῖθ, σγαῖμοῦ ΒΟΠῚ6 
ἸΩΔΡΊΠΑΓΥ Ρἷδοο οὗ (πὲ δῆς οὐ ἴ!6 σουΐα. 

Αςοογάϊηρ ἴο ἴδε νυν.) [ἢ ΡΙδοε ννᾶ8 γεδοβεά 
μπάφεΐ»ιο αἶδ; Ὀυϊ [118 τηυδί Ὀ6 υπδετγεϊοοά 
858 ἴὰς {πὸ Δ κθὴ ὮὉγΥ ἴδε οσάγάνδη ἀεθϑοσ ρεὰ 
ἴῃ χ. το. ὅδ ἔπιε τεαυϊγεὰ ΟΥ̓ [ΓΕ] ] 6 5 
δεΐνοθη Εσθαΐδηα δηὰ ΝΙΠουθἢ 18 ὙΔΥΓΙΟΌΞΙΥ 
οϑεπηδίθα ΕΥ̓͂ οομητηθηϊδίουβ το ΟἿΘ ἴο 51Χ 
Ὑγ 6 5 (566 Ουζδετϊεῖ, Ρ. 264). Α τηοιηίδίη- 
ταῦξε (ἴΠ6 Ζαρτοϑ) ῃδὰ ἴο Ὀ6 οτοββεά, δηά ἴμ6 
ἀϊδογεηςε Ὀεϊννοεη ἴμ6 {πιὸ τοαυϊγεά ΟΥ̓ ἴνο 
{γᾶν ]ογβ (υ. 3) πιουπίοα οἡ ἀγομηθάδγιοϑ δηὰ 
“ ΠΑ 50Πηρ,7 δηὰ (μδΐ ὈΥ̓͂ τογηθδῃ, αἰϊεηάδηῖδβ, 
δηά Βογάβ, νσουϊὰ Ὠδοθβϑαυῖγ δ6 στοαῖ. ὍΤδα 
Ψνυΐϊγ. ἱπιρὶϊεβ (8εὲ6Ὲ ῦονυς δῃηά οὔ συ. 15) 
[δῖ ϑαγδβ υηϊϊοὰ ἘΡΕΡΘΕΥ. ἴοοῖ εἰσμίθθῃ 
ἄδγβ ἴο γεδοὶ Νίπονυε, Τῆς ἰδίίογ Π4}Ὁ οὗ [δς 
ἸΟυΣΠΕΥ͂ ψψ88 ρευίοστηθα τροσα γὰρ αὶγ μη {86 
ἔοστηοσ, Υἱζ. ἰΏ δου ἀδγ8 ; δπὰ {δεγείοσγε ὉΥ͂ 
Τορίδ5 δηὰ [δ6 Αῃροὶ δίοῃε ἰη ἴμγεο ἴο ΌΌΣ 
ἄλγβ. ΤΒῈ Μνυΐς. 15 ποῖ, βούνενοσ, βιρροσιοἷ 
ὉΥ ἴδε οἴδεν Νευβίοῃβ. 

4. ΤῊ ἱπίοττορδῖνο ἔοσῃ οὗ [6 Οἷκ. δηὰ 
[18 18 ἀγορρεὰ ΟΥ̓ ἰδς οἴδεν ψεγβίοθβ. ὍΤἘῈ 
Ηεν., ψῖῖ ἃ ἰσυὺς δρργομβοηβίοῃη οἵ ἃ δ0ῃ 8 
αϑεοςξοη, δ ἀ8 ἴὴ6 νογὰβ. ἰῃ [{2]1ς5, “" Του 
Κηοννοδὲ μον ἴδου ἀϊάσι ἰεᾶνε ΤΥ ζδίῃοσ από 
ἐδ »ηιοΐδερ "" ((Ρ. ἸΧ. 4, ποῖθ). 

8. Τςε Νυΐϊκχ. τοδάβ: δὲ ῥίαεεέ ἐξαφωε ἐἰδὶ, 
2τγχεεάαρημς, εἰ ἰεπίο σγαάω “εφαμ μ 116 ποῦν 
ἐγμρε ζαριλδα εἰνεμΐ σι ἐοπγθῈ ἕμα σὲ οἸρῈ 
σηπαϊδις (ΟΡ. Οδη. χχχῆ!. 13, 14). [ἢ 
Ὀιυηίος ρῆγαϑθε ἴῃς (βαδὶά. ρυΐβ ἱξ, “ Ἰεῖ ΤΥ 
Ὁ γὸ Ὀεμπά υ8 τ ΟΣ πλεῃ, δηὰ 1 δηά 
(δου νν»}}} γὸ ἴο Ῥσεραγο ἴΠ6 Βοιιϑε.ἢ 

4. ἰαδε... 3.26] ὙὍΠαθὲ ννογάβ ὅτε ἔουῃὰ 
ἴῃ 411 [86 Ψεγβίοηβ Ἔχοερῖ ἴῃς Ομαϊάδο ; [τΌσα 
ψ Ὡς, 45 4150 ἔγοσῃ ἴδ. ΗδΘὈ., 811 τηδηξίοη οὗ 
[86 “ ἀος ̓ ἱβ δυβοηί. 

δ. ΤΊ ΟΒαϊὰ. γεδλάβ, “" Αηὰ [Πεὺ ἔουῃά 5 
τιοῖδοῦ 5ἰ[ηρ οὐ ἴῃ σγοβϑ- ΨΥ ἰοοκίηρ ἀρουΐ 
ἴου Βοσ 500 ἢ ( Χ. ό, ῃοῖο). ΤΟ γελγηΐης, 
γνναϊοδίην δ οἵὁἩ [ἢ τροῖβοῦ 15 [πυ8 ἀεβοροὰ 
ΌΥ 86 υΐϊς. : ““ππα αἰέέηι σεάεδαξ “ἐρῶ; υἱαηι 
φμολἶδ ἐπ σωβεγεὶδο πιονέϊ, ὠς γεσρίοεγε 
2οίεγαξ ὧδ ἰοπφίπφμος ΕἸ ἀπρε ἐχ φοάορι ἰοζὸ 
νι μβηβἀῤῥκῶ αὐυεμέμπι ἐὐως, ἱά!ὲ ὦ ἴοπρε εἰ 
ἐδβεο ασπουΐἐ επίοπέον πίμωπ εἰμ, ΜΓΓΕΉΣ 
περί Ἱ Οἷγο σωο, ἀδεεπ: ἄς. “8586 βᾶνν," 
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ἴηρ, 886 841ἃ ἴο ἢΪ5 ἔλί μετ, ΒεΠο] 4, ΤῊΥ 
8οη Γοπιεῖῃ, δηά (6 σπηδὴ ἴδαῖ τγοηΐ 
[ἢ ἩΪ πὶ. 
 ΤΒεη 8416 Ἑδρμδεῖ, 1 ἵκηον, 

Τορίαβ, [δι ΤΥ ἔδίμεν νι} ορεη ἢ5 
6γα8. 

8 Ὑπεγείογε δποῖπε ἔθου ἢ 8. ἐγεβ 
ν ἢ τῆς ρ4}}, Δηά Βείηρ ργϊςκεά {Πεγε- 
νυ, Πα 5}14}} γὰρ, δηὰ τῆς Ἡν ἢ τ Π 688 
8}1 [11] ἀνγᾶυ, δῃὰ ἢς 8}}]] 8βεε τῆεε. 

9 Τδεη Αηπᾶ γδη ἔογὶ, δηὰ [6]]} 
ΠΡΟ ἴδς πεοῖς οὗὨ πεῖ β8οη, δηά ϑαίά 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ. 
ππῖο ἢἰπι, ϑεείηρ 1 πᾶνε ϑεεῃ ἴῆ66, 
ΓΑΥ͂ 80, ἔοπὶ Πεποείογιἢ 1 ἀτὰ οοη- 
ἴεηΐξ ἴο ἀϊ6, Απά {πεν ψερὶ Ὀοιἢ. 

10 Τοῦτ αἷδο σγεης ἔστ τοννγαγά 
τῆς ἀοοῖ, δπὰ ϑβευμ θεά : Ὀυϊ ἢ8 8οῃ 
ΓΆΠ υπΐο Πίηι, 

11 Απὰ τοοῖκ Ποϊά οὗ ΐ8 δίἢογ: 
δΔηἀ ἢς εἴγακε οἵ τῆς βα οη ἢ 8 ἔδυ ογ΄ 8 
Εγεβ, βϑαγπρ. Βε οἵ ροοά ἢορε, ΠΥ 
ἔτ ποτ. 

12 Απά ψἤεη 8 ἐγε8 ὃς ἴο 
δβιηλγί, ἢ γυ δ εά ᾿ὐρεθε τὴ 

ἕν ἧς : 
δὐϊκα ̓ς δΥσίδς, “186 ἀορ σομληρς δὲ ἢ:]} 

Θ. 26 :“οπ εογριοί }) Οἷκ, ὁ υἱὸς μου; 50 [6 
Ηεθ.» θυῖ ποῖ {με [,Δὲ, ἰεχῖβ. Ὑ 5 δρργορτί- 
δἴίοη οὗ ἢ] π|--“ΤΩΥ 500 "---ςοὐσεβροπάϊης ἢ 
[6 ἰδηρυᾶξο δηὰ {πους οὗ χΧ. 4, 5 (566 
ποῖ65}---ἶ8 ὈΓΔΟΓΟΔΙΥ βυρρογίοα δΥ [6 ΟΒ4]ἀά., 
νυ ἢοἢ οὐβ ἴο τῃηθηοη ΠΟΥ σοΐυσγῃ ἴο ΤΟΡὶς, 
μι τεδάβ: “ Απά ψ ἤδη δῇ δᾶὺν ἢΪΠ|, 8..6 ΓΔῊ 
ἴο τηϑοῖ πίτα ἢ (ποῖ, 2.2. ἴο μἷ5 ἔΔῖΠοτ, 45 ἴῃ [6 
οἴμοσ ψεσβίοηβ). “Αηά εῃςε εηδιδοεὰ δηὰ 
᾿κιϑϑοὰ τα, βαγίηρ, Βεβδθοὰ θὲ σοὰ, ῈἘο 
Παῖίῃ Ὀγουρηῖ ἴπθ6 Ὀδοῖκ ἰῃ μεϑᾶςβ, ἔογ 1 
οουηίοα ἴο 566 ΤΩΥ ἴβοθε πόΥεσ πόσο. Απηὰ 
ΟΝ, ΤῊΥ͂ 50η, ΜΕΥ ἀϊάϑι ἕπου ἀοἸΔΥ ἴο οοπιὶς ὶ 
Απάὰ ἢε ἰοϊΪὰ μοῦ δυοσυηρ. Απὰ 86 νγᾶϑ 
ἐχοοροάϊηρ ρεἰδᾶ, δΔηὰ 5414 ἴο ἢίτη, σο ἴδου ἴο 
Ωγ ἔδίδοσ, δηὰ 1 ν7}}} δία πεγὲ 11} (ὨΥ τ ῖΐα 
οοσλθῖι." ΟοπίχαΞξί υ. 9. 

7. ΤΕς ψνογὰβ οἵ Ἀδρῆδαὶ 48 ρίνθη Ὁγ ἴδε 
γυΐϊκᾳ. οοπίδίη δὴ ἱηϊυηςθοη ποῖ τηθηςοηθά ὈΥ̓ 
ἴη)6 οἴδοσ ψογβ ἢ: “42 “ὐὲ ἐπίγοίογις ἀοιμωρ 
γι, “1 αάογα ον ει ρρῃ; 
εἰ σταΐία:ς ἀρεπς Εἰ, σεκεάς σά βαΐγερε με ἐέ 
οσεμίαγε ἐμ» ὄζς. 

1 ξηοευ ἐδαΐξ τόν ζω δὲγ «υἱὶ! ορόν δὶς 6γε:] 
ἴῃ [πὲ οδοσί ἴο 5ε6. ἴη6 βοὴ σοϑίογεαὰ ἴο ΐτῃ. 
Τῆς Ηεοδ., ν υΐ,., δηὰ [414 ργείοσ ἴῃ 6 βϑῆβθ 
41 κῃον (ἢδΐ [18 Ἔγθϑ 3}}8}} Ὀ6 ορεῃϑα; ἐξ. 
ψ1 [ἢ6 κ4}} (Ἰευν, 

8 απά δείηρ ῥγίεξεά ἐδεγεφυλδ, δὲ “δα]]} γωδ 
ὠς Τε [(λ14 ἔο]οννεά ἃ ἀϊεγεηΐ τεδάϊηρ : 
εἰ ἑπσλάε! »ηράξςα»ε δι ; εἰ ἀδεογίαδὲε αἰδιιρίπες 
αὐ οεμἱὲς εἰσ, ἄς. ΤΒο βῆδτγε ἴδκοη Ὁγ ΤΌ 85 
ἴη τεϊουϊηρ ἢ15 ΒΟΥ 15 ἐπάογβε ὈΥ ἴμ6 ΝΡ. 
(ϑες νυ. 190-12, ποῖ65). 

δὲὲ “ῥα “εε 16.656] Ον. ἴδε υϊγ. οὐάεδὶξ 
}αίεγ ἡμμς πρπεπ οαἰδ, σὲ ἱπ ἀσρέοῖ 30 5ατ- 
ἐἰεδι!. 

Αἴοσ ἴΠ656 ννοσάβ [ἢδ6 Ϊς. δ ἀ5 ἃ γοῦβὲ οὗ 
ὙΠ ἢ ὯΟ ΌΔΟ6 οχὶϑίβ ἰη 16 ΟἴΠΟΥ ΝοΓΒΙΟΏ8: 
Τισς ῥγαοωρΩΓΓἘ καπὶς ((ἐἸλετοοῦ γεῖεσ5 
ἀοηπη!,᾽ εχρ αἰηβ Οτοίνυ8, “ἀξ Ατγρι8 ἴὴ 
Οάγεβοα ἢ φω «ἡμΐ μέγα ἐπι οἱ, εἰ φμασὲ 
πε ἀὐυεηίεης, δίαηάδιρησο σα εαμΐς 
ξαυάδεόα!. Βεάς, ΟΠ ονίηρ ὑρ ἴδ τπουρδὶ 

ποιἰοοὰ ἴῃ ν᾿ τό, ποῖς, ἀϊϑοονυεῖβ ἴῃ ἴ86 »ἱδά- 
2658 οὗ [6 “ ἀορ ̓  (δς οὔ ἴῃς ἸΟΥ̓ ψ Βεῖο- 
ὙΠ} “΄ ἀοςΐογε5» (ἴθδο 865) τεϊοϊςσα μθη 
ΠῈ} δεὲὲ Ιυάπα ΟΥ̓ (πεῖς πιϊπίσῪ Ὀγουρπῖ 
θδοῖς ἴο ἴδε 1 οτάὰ, “ὙΒΠΟΥ τεΐοιος δὲ ἴῃς 
Ρεγοερίίοη οὗ ἴῃε τενψαγὰ οἵ εἴεγηδὶ 118, δηά 
Ρτοσ,ϑε ἴῃς ἱπητηεάϊδία δτῖνδὶ οὗ [Ὡς ζγᾶςς οὗ 
ΟἸγιβϑὲ," 

9. “Απη8,᾽ 5478 ἴ86 ϑγγχίδο, “ρυῖΐ οὔ ἃ 
ΥΔΙ] δῃ γϑῶ ποτ ΚΟ πη Σ τα: 

1 χη ομζεΐ 10 4] 80 ἴβγδοὶ ἽοουἹάὰ 88 
ἤδη δα οὔςα φαίη εἰ δγδοθα ἢ15 80ὴ [υϑὲρ 
(Οςη. χὶνὶ, 30). 

10. ϑοῦι τοσὰβ δϑϑίσηεὰ ὉῚ ἴἢς (ΟΠ Δ]ά. 
ἴο ΤΟΌΪΣ ΤΑΔΥ ΠΕ ὑγοοεάθ ἴμ6 δοοουηΐ ἰῃ 
[818 γεῦγβα : “" Απὰ ψῆεη Τοδὶ ποαγὰ ἴμδὲ ἢϊς 
8005} γν48 ΠΟΠΊΘ, Ὠς νγάβ ὀχοθοάϊηρ εἷἰδά, δηὰ 
δαϊὰ ἴο Πἷπι, ΜΥ 8οη, οοσὴς ἴονναγ8 τὴο (δδῖ 
Ι ΤΩΔΥ͂ Κι95 [δ66, ἔογ 1 οδηποῖ σὸ ονγασγβ 
τ866.᾿ 

σιρπδίρ] “Ἐογ Πα ἀϊά ηοῖ 566,7 δἀάς [86 
Ηδεῦ. Τἢς Νυϊς. 1.45 δος :ηἰογοϑηρ δά- 
ἀϊθοηθϑς ΕἸ σον ΦΉΣ οὐδοως ῥοῦ οἰ, ἐαρὶὲ 
οδεμάεη: ρῥεάίδιι εἰσ γε; εἰ ἀαία πιαπῖς βώεγο, 
οΚ ΩΤ οδυίαρε 10 σωο ; εἰ “ὠισείβίεης, οσεμίατες 
ἐσὲ ξὩ771 σὩ077} ὩΧΟΡΘ “ΜΩ͂ ; εἶ ἐσῥεγωπὲ αηιδο ἥἴἶδγε 
2:2 ξαιάϊο. Οωριφμο αὐάονα:σεηὶ εμρε (ΟΡ. Ὁ. 
7, Ὠοῖο6), εἰ σγαΐία: ἐρίπεπὲ, εοππεάεγωρ. ὝΤωπὸ 
σρῃοης Τοῤίας 4ε γεἰ 6  ἐσεἰς, πρὶ οομίος ῥαϊγὴΣ 
“εξ. 

11, Μὲ 9 ξοοά δοῤῥε] ΟΚἷ. θάρσει : ταῖμοῖ 85 
ἴῃ [[21]2, Σογξ απήγιο 6510 (ΠΡ. Υἱῖ. 18). ΤῈ 
υηάευϊγίης πουρῖϊ 185 δὴ ὀχβογίδίἰίοη ἴο 
σουγασζο. ὍΤῃε οἴδεν ψογβίοηβ, Ὄχοθρί [Π6 
ϑυτίδς, μαΥα ΩΟ ΣειΊΔΓΚ σοττεβρομπάϊηρ ἴὸ {Π|8: 
δυῖ οπο ΟΚ. Μϑ. πιαῖοεβ ΤΟ ΟΌΪς ὀχοϊδίπι, ἃ58 ὃς 
ἔε! τῆς διραγίέ ἤοσῃ [6 γμ8}}, “" νμδῖ μιαϑί 
ἴδουι ἀοῃθ ἴο Π16, ΓΩΥ 50ῃ ἢ 7 τὸ ψηςΒ Τοῦ ΐ45 
ΔΏΒΥνΕΙΒ, “ [{ 18. ἃ τῃθάϊοϊηο ἴο ποδὶ [ἢ 66 ̓ (80 
[86 ϑγτγίδο). 

12, δογαη ἰο “»παγ.] ἀρ. ἴῃς Νυϊραῖο, δὲ 
ἰὐρμμ φασὶ αἰ άαηε γγε ῥογαηι, εἰ φρὶὲ 
αἰδερο ἐπα οεωϊε εἴως, φμασὶ τιονιόγωπα ουΐ, 
ἐστεά. Τῆς νεβοπιθηςο οὗ 5 δοίη 15 ποίεὰ 
ὉΥ ἴδε [ἴλ14, ΞΕ ἀεεογίαοἱ! ἀμαδω; νιασπίδω; αἱ» 
δωρίπε! (566 Οἡ 1Ϊ. 10) οεμίογωσ ἐς. ΟἿ ἰδϑῖ 
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11 Απά τῆς ψἢϊζεη 688 Ρ1116 ἃ ἀννΑΥ 
το τῆς Τογηεῖβ οὗ ἢΪ8 εγεβ: δηά 
θη ἢδ 8407 Πἰ8 8οη, ἢς [6]} προπ Ὦ18 
πεςκ. 

14 Απά πε ψερῖ, ἀπά 4ἰ4, ΒΙεβϑεά 
αγὶ τῆοι, Ὁ Οοά, δηά δ]εββεά ἰ58 τῇ 
πδης ἴογ ὄνογ; δηά δ]εββθά δγε εἶ 
τηΐηα ΠΟΙ δηρεΪϑ : 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ. [ν. 13---τό. 

[5 Εογ τῆοιι. Παϑὲ βοουγρεά, δπά 
Παϑῖ [Δ ΚΟΠ ὈΙΓΥ ὁμ γι6: ἴογ, ὈεΠο]ά, 
Ι 8ε6 ΠΥ βοὴ ΓοΟῦ285.Ὁ Αηά ἢ8 β80η᾿ 
σγεηΐ ἰη το]οϊςίηρ, δπά τοϊά ἢἷ58 ἔδμεῦ 
ἴῃς ρτγεαῖ (Ὠΐπρ58 τῆι ἢδλά ἢδρρεηβά τὸ 
Ὠίηι ᾿η Μεάϊδ. 

16 ΤὭεδη Τοῖς τεπὶ οὐ ἴο πιεοῖ 
ἢϊ8 ἀδιιρμίοῦ ἴῃ ἰδ δὲ {πες ραῖς οὗ 

Π]14] δεῖ οὗ περ] η 655 ἴο Ηἰβ δῖον 18 γτεσογάθά 
ὃγ ἴδε Ψυϊγχεῖς : Ομανε (“εἰλ. αἰδωρίπορι) αῤ- 
2τεῤεπάφης Τοῤίας, ἰσαχὶ αὖ οομς οως, σἐαἰῖ»- 
φμφ οἱδωρε γερο. “δ 585ΔΨ7 ἴῃ ᾿ἰρῃϊ δηὰ 
εἰογιδοά σοά" (ϑγγίδο)ς. “"᾿Απά Οοά," 5475 
(86 Ομδὶά., “τρδάθ 8 εὐὸβ Ὑγῇο0]6 85 {ΠΟῪ 
γγετο Ὀεΐοσο. Απὰ Τοῦ! τοϊοϊςοά δ ἴΠ6 στοαί 
ϑοοάηθ85 ψῆῃϊο Οοὐ Πδὰ 5βονσῃ ἢἰπὶ. Τῆς 
Τοὐοϊοίηρ, νγὰ8 (δ κθὴ ὉΡ ΟΥ̓ οἴδεΓβ: δὲ σίογξής 
εαὐαπὲ Ὠειρη, ἐδηε υἱάείϊεεέ οὐ ὩχΟΥ εἴ, εἰ 
οἴπδ: φμὶ σεἰσδαπὲ σε ( ]5.). “850. 5}4]} 
[86 [ονν5," 88γ5 Βϑάε, “ δῇδοσ ΤΠ6Ὺ 58}8}} ἤᾶνθ 
Κηονγῃ ἴδε ΨΟΙῪ ὈΪΓΓΕΥ πλλ]οα οὗ [ΒΕΓ τιοϑὶ 
Βιαῖοἢ] ΘΠΘΙΏΥ, τοςεῖνε [6 Ἰοβῖ ᾿σρῃϊ, Ὑ ΒΟΥ 
ανα (δε Ζεδὶ οὗ σοά, υυϊ ποῖ δοοογάϊηρ ἴο 
Κηον]εάξε.᾽ 

ΤΒο αυσδιίίοη ν Βοῖθον [ἢ15 γγλ5 ἃ τα γάουΐοιβ 
οὔτὸ ΟΥ̓́ ΟΥΘ ἄπ ἴο πδίιυγαὶ πηθδῇ8 ἢ85 Ὀθθη 
ΒΟΙ͂Υ ἀοδαϊοά, ὙΠΕΥ ψ8ο τεΐυβε σγοα 11 
ἴο παιταῖϊνοβς Ἴοηϊδἰηΐηρ τηΐγδοϊοβ Πηὰ Βογα 
οῆς ΡῬτχοοῦ οἵ ἴῃς ΠοιΟΙ5 σμαγδοῖοσ οὔ [15 
Βοοῖκ. Τῆα ὉΡδοΙάοτβ οὗ 115 δυϊβοηςς 
ἀο ῃοΐ δηά [ξ ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ ἴο ἀἴϑοιι55 [158 ἴεβῖ. 
ΤἬΠΕΥ ταδί σοηΐοηϊ ψ]  [Π6 5ΟΌΕΣ σοτητηςπί οὗ 
[6 ΟΠαϊάοο δηὰ Ηϑοῦ. ἰοχίβ, δηὰ “ σοϊοὶςς ἢ 
᾿Ξ ἊΝ ἰῃβίδηςθ οὗ ἴδε “τοδὶ φοοάῃρββ᾽ οὗ 

14. δε ιεά ἀγὸ αἰ! ἐῤίπε δον απρὸ}] Α5 
τιοηῦεῖβ οὗ Οοὐΐδβ “ Κίηράοχῃ  ((Ρ. ΧΙ. 1), 
ΨΏΟ ΙΤηϊηϊδίεσ Η5 Ὀ]οβϑίηρβ ἴο τηθη (Ηδῦ. 
ἷ, 14), ἃῃά ἴο ψΒοΙ ὨΟΠΟῸΣ δηὰ γουογοηςσο 
ΔΓΘ ἄπο, τδουρ [Π6 βόγυῖςθ οὗ ῥγαΐϑε ὃ6 ρίνθη 
ἴο Οοὰ αΔἴοηε. 

16. δοι ῥαεὲ “εοωγρεά, ἀπά ῥασὲ ἑαξεοη ῬΗ͂Υ 
οπ 5:6] ΟΡ. ΧΙ. 2. ΠΏ οἰαϑϑῖςαὶ σείδγθηςθ 
ἰ8 Ὠουξ. χχχῆ, 20, [δὲ ἰληξυλρε οὗ νυ Ὡς ἢ 15 
δἀορίεά ὈΥ ἴδς ΗἩεῦ. δὰ Οδμδὶά. Νεγϑίοῃβ 
Βοτθ. ὍὙΠαβα γεγβίομβ (δηὰ ἴδε Νυ]ρ.) εἰνο 
ὭΤοδιϊδβ ψοσάβ ψιθουϊ ΔΩΥ τοΐδσγεηος ἴο 
Αηροΐβ, δηὰ ᾶγὸ σῃδγκοα ὉΥ 5ι:ἘΕιςϊθηΐ νδυϊδ!!οη 
ἴο ἄδϑεῦτα βεραγαῖθ αυοϊδίοη. Ἴδα (ΠΔ]ά, 
τοδλάβ: “απηὰ ΤΌ δ ]εβδεὰά (σοά, 5δγίηρ, 
Β]οβϑοὰ ὈῈ σοὰ,  Ἐηο μαῖὰ ποῖ τ Ποϊάρη 
ΗΪ5 Ὀουπὶῦ ΠῸΠ τῆς, δηὰ Βαίἢ Ὀχουρῶϊς τὸ 
ουξ οὗ ἀδτίκηςβθ ἴο ᾿ρῆϊ. [5 Του ΝΠ Ο 
ΒΕ Κοϑί δηὰ μοδὶεϑῖ, ὙΤΏΘΓΟ 15 ΠΟΘ ᾿ἴκὸ ΤΉΘοΟ, 
ἍΝ ἢο Βοδίοῖἢ ἔοσ ῶὩ0 τοννασά, ἀπά ἴθογο ἰ5 ἢῸ 
ξοὰ ἴῃ πεοάνδη οὐ οἡ δαγῖ ἢ γνῇο ἀοοίῃ τα ΡΥ 
ἀεοάβ ᾿κὸ ΤὨϊης." ὙὍΠο σοηάογίηρ οὗ (86 
Η6Ὁ. 15 : ““ ΒΙεββεά θὲ (ες 1οσγτὰ Οοά οὗ Ιβγδεὶ, 
ὟΝ Βο ορϑῃείῃ ἴδε εγοβ οὗ ἴῃς Ὀ]1πά, ἴον Η6 

μαῖῃ ορεηςά πλίῃς εγεβ. Β]εβξβοὰ 18 ἢσ, δηὰ 
δ]οβϑοὰ 18 ΗἸ5 Νδπιο [ὉΣ δυοῦ δη εὐοσ, ὟΝ ΠΟ 
Αι ϑβεννῃ (ἢ158 ὑτοαῖ Κιἰηάποϑϑ ἴο ΠηΊ6, ἔῸΓ 
Ης κι δηά ποαϊθῖῃ, δηὰ Κι] ]θῖ δηά 
Τ Δ ΚΟΙΉ αἷϊνο ; δηὰ Ὀ]6586ά, γοᾶ Ὀ]εβϑεά 15 Ηθ 
ὟΝ Βο [ιαῖῃ ργοβρεογεὰ [ὨΥ Ἰουτσπευ, δὰ ΝΟ 
δίῃ Ὀσουρῆς [866 Ὀδοῖκ ἴο 8 ἴῃ Ροᾶςο δηά 
αυϊεΐηε55." 

ΎΠΕ Μογϑίοηϑθ ΒΌΡΡΙΥ βοπὶθ ἀεῖδ115 το 
το [86 5[ΟΙΎ ποῦ ςσοηηροίεά. Τλυ8 
[ῃ6 Ομιαϊά. : “ΤοΌΪγγαι ἴδῃ τεϊαϊοά ἴο 18 
ἔλι μοῦ 811 [δαῖ 6 βαὰ ἄοῆθβ. Απὰ {ΠεΥ ργθ- 
ραγοὰ ἴῃς μουϑὲ.:" δηὰ [π6 Ν]Ρ., παγγαυῖ 
βαγεμζ δι σὸς ογιμία ἰᾳ δεῖ, φμα 7 εεὶ “εἰ 
εἶγοα ΦΩ72 ῥεῦ δορηποι σμὲ 71 ἀμχέγαΐ: 6Χ- 
Ραπάεδά ΌΥ {86 [{214, εἰ ἑπάϊεασοἱ! ρῥαϊγὶ “ώο 
ΤΡοδία:, φμοηίαηε βεγζδεα ἐπ οἱα ἐἰδως ὅσηπε ἃ 
Πορπὶπο [δεο, εἰ φωία αὐδέμέ ῥεεισιαγπ; εὲ 
σμεγῃαα» πο ἀεοορὶὶ ϑάγγαρ ανι Καρι- 
δεῖς ὠχοόγέρε, οἰ χωία τεπὶξ εἰ ἰρηα, εἰ αὶ 
}γοκίριο σαὶ ῥογίς Νιίπέυε. Αςοοσαϊηρ ἴο Ὁ. 
3,) ΤοῦϊΔ5 δηά [6 Αηροὶ μδὰ “ Παϑίθα ἢ οη ; 
Δηᾶ, 8ἃ5 ἴἴ ψουἹὰ 86θπὶ (συ. 1, 16), Ἰεανίηρ 
ϑασᾶ Ὡρὰῦ “16 μαΐθ οὗ Νιηονο. Τῆς 
Ψαυϊραῖς, Βονγενεσ, 85 ἃ υηΐχια γεδαϊηρ ὑσο- 
ςοάϊηρ ἴπ6 ννογὰβ ἀῦονθ: Ϊησγέσα ε1 εἰσι 
2οεὲ “εῤίερι “66 ϑαγα, κοῦ δ Δὲ ἐμ, εἰ ογιμὲς 
͵,αρεδα σαπα, εἰ ῥέεογα, εἰ εαπεὶὶ, εξ ῥεομπία 
»πωΐα ὠχογὶς, 444 εἰ ἐἰα ῥεειριία φμαηε γεοεβεέγαὶ 
α Οαδεΐο,---ΔΡῬΑΥΘΏΓΥ στοοκοηϊηρς [Π6 σορέδηι 
ἄϊεε οηννατὰ ἔτοπι [Π6 ὠραάδελ)ιο δ οὐ Ῥ ΠΙ͂ΟΝ 
“ΟΒδγδῃ " νγὰ8 γεδοῇδα (866 Ὁ. τ, ηοῖθ). ὍΤΒὲἊ 
δεοςουηΐβ ἃγὰ ὨΑγαΪΥ ἴο 6 τεσοης] θα, 

ΤὮ6 ὨυΑθΕΓ “ βουφη" (υ]».) βυρροϑίϑ δὴ 
Δἰοροσίοδὶ ἱπίεγργείδιοη ἴο Βεάθ. ὙΠ βϑούθῃ 
ἀδγ5 ΤΥΡΙΥ ἴδε ἰἰρῃϊ οἵ βρί ζυδὶ ργαςε, νυ ἢ 
15 δορι ἔοσῃ. Νοῖ {Π] διῆῖοσ ϑενθη ἀδγ5, ννβθη 
ΤΟΙ ννγᾶ5 γεϑίογεαὰ ἴο ϑιρμῖ, ἀϊὰ [6 νυἱἕδ οὗ 
158 800η δηΐοσ. 80, ποῖ {1} αῇοσγ [υάδα 5}4]]} 
μᾶνο Ὀδθη δ] ρῃϊεποα ΒΥ ΓΔ δη ἃ 5}}4}} πᾶνα 
Τεςεῖνοα [86 ϑενθιοϊὰ ρσγᾶος οὗ ἴῃ ΗΟΪΥ 
ϑρι τ, 58.4}} 1ὴ6 Ομυγοῦ οοπὶς ἴο δεῖ, ἰδὲ 
ΠΕΓΘ ΤΥ δε οπθ ἔοϊὰ δῃά οὔς ϑῃιἊερβεγά, οὴς 
Βουδε οὗ Ομ σίδὶ ἔουπάοα ὩρΟΩ ΟἿδ ΠΟΙΕΙ͂ 
Βίοῃθ. 

16. (Ομδ]ά.: “ὙὝΠεη Τοῦϊ ψεηΐ ἔοτίἢ ἢ 
[15 80ὴ Τ᾽ δἰ γγδὴ ἴο πιεεῖ 5 ἀδιιρῃίογοϊη-ἶανν, 
δηά ἈΔΡΠΔΕΙ 1 ΤΠοτα; "ἢ τρδκίπρ πο πηεπίοη 
οὗ Απηᾶ (5εῈ υ. ό, ποῖ). Ὑβε Ηδῦ,, [ἰ4]4, 
δηὰ δγγίδο γτοργεβοηΐ ΤΟΙ δη Απηδ 85 βοΐϊηξ 
ἔοσίἢ τοροίθοῦ ἴο τηθοὶ ϑᾳσὰά. Ἀηπα ψου]ά 
ῬΓΟΌΔΟΪΝ πάτα σεϊυγηοαὰ ἴο ΒΟΥ Βοηθ δῇοΓ 



Ι Τυπίας, 

ΤΟΒΙΤ. 
Νίπενεα, τε]οϊςίηρ, ἀπά ργαϊβϑίηρ (ὐοά : 
ΔηΔ {Πεγ ψῆϊοἢ 86ὺν Πα ρῸ π|δΓ- 
νο]ε, Ὀεσαυβε ἢς δὰ τεςεινεὰ ἢ]8 
βίρῃϊ. 

17 Βυῖ ΤοΟδΕ ρανε {πάη κ8 Ὀεΐογε 
1Βεπλ, Ὀεοδιιβε (ὐοά μὰ ΤΏΘΙΟΥ οα ἢΐπη. 
Απὰ ψβδη ἢε σλπηε ΠΘΔΓ ἴο ϑδγᾷ ἢΐβ 
ἀδιιρῆζεγ ἰῃ ᾿ανν, ἢς Ὀ]εββεὰ ἢεῖ, βᾶγ- 
ἵηρ, Του ἃ ψψεϊσοπλε, ἀδυρῆζεγ: 
(ὐοά δε δ]ε5564, τυ βίο Βδιῃ Ὀτουρῃς 
πες υηἴο υ, Δηά δέῥσεφςεα δὲ τᾺγΥ ἔλίἢετ 
δηὰ ἐν πηοίδοῖ. Απά {Βεγαὰ νγ85 [0 Ὺ 
διηοηρ; 1] ἢϊ8 Ὀγεῖἤγεη ἡν Ὡς ἢ γνεγα αἵ 
Νίενε. 

18 Απά Αςῇίδοδασιιβ, 'δπὰ ΝΙδϑδδβ 

ν. 11--3.} 

ΓΙ ΡΤας τ 
αἰεο εαἰσαῖ Β15 Ὀγοῖ ΟΣ 8 80ῆ. σΔΙηΘΟ: 
Ναεδαε 19 Απά ΤοΡίδλ8᾽ ννεαάϊηρ τνᾶ8 Κερί 

᾿86νΘῃ ἀλγ8 ἢ ρτεδῖ ἰΟΥ. 

ΠΕΡ ἢιβὲ υγεϊοοτης ἴο ϑαγὰ, ἀῃ ποὺ 80οο",- 
Ρδηϊδά ΠΟΥ Βυβυθδηά. 

ἐδέν «υδίεδ᾽ σααυ δὶ» »Ωγυε 4] Ορ. 
(πὸ [ἴ14: υἱάεδαρ ΤΙ  οΐία, ἰ ἐγαὲ Ἱ2 βογία 
ἸΝέκευε, τσεπίεηενι, δὲ αριδιιαηπίδηι στρ ογηρὶ 
αἱγέμϊε σμῶ, περιῖπε ἀαηΐε εἰ "παπιρῃ ; εἰ πῆγα- 
δαπέω. “-. 

17. Τδοι αγὶ «υεἰρογπε, ἀσωρδέεγ] ΟΚ. ἔλθοις 
ὑγιαίνουσα θύγατερ; τῆοτα [ἰἰΐογα ΤΕρῖὸ- 
ἀυοεά ἴῃ [ὃς [(λ1]4: μὲ σάἀῤγοῤῥίπφμαυέ Τροῤία:, 
σάδμεεη! ϑασγωρε ὠκογ οὶ σαι, δεηεάἐκὶ! ἐἐ 
Τροδίς, ἀΐκοη : 7πέγα σαπα, ϑαγτα δία. Βεπε- 
ες ει. . .. εἰ ὀεπεάες Τῤοδία: ἥίμς 
»γιδ, εἰ δεπεάϊεία ἐμα ἴα; ἐπέγα ἐπ ἀογεῖ 
ἐμῶρε ΦΩΝΩ͂, ἐπ δεπεάοίοηε εἰ σαμάϊο. “Ἐς 
Ὀγουρὰῖ ΒΟΥ ἴηἴο ἢ5 μους," δή 48 [6 (Ὁ ῃδὶά., 
“« δῃὰ Ὀ]οΞϑθ Βοσ, βαυίηρ, ΜδΥῪ Οοά ρῖνε ἴδδε 
οὗ {818 ψυϊς σρῃΐθουβ σπάθη, πὰ ΤΑΥ͂ της 
εγε58 δηὰ [πε εγε8 οὗ (ὮΥ τιοίμεγ Ὀοβο]ὰ 
1Π6η." 

18. “εδίαεξαγς απ Ναιδαα}] ΟὨ [δα 
ΤΌΣΤΩΘΥ, 566 1. 21, ῃοῖθ. Το βδοοηά Ὡδῃης 
ἷβ ρίνθῃ 48 “"Νδθα]" ὉΥ ἴδο [Δ], ““ ΝΑῦδίἢ 
Ὦγ ἴ!6 Νυϊγαίε (Ξ- Ναδαῖ, τ Κίηρβ χὶ. 26), 
δηὰ “1, 4ρδῃ" ὈΥ ἴδε δγσγίδο. ὅδε ἰάδα (866 
ΤΩΔΓΡ. Γοηάοσίηρ) [δὲ Νιαϑθδϑ νγᾶϑ 4150 ἃ Ὡδ7ὴ6 
βίνθῃ ἴο ΔΡΠ Ε ΑΤΙΣ ἀΘΠΡΡΌΠΟΟ γ Οτοῖίυβ 
ἔπδσει δος δυξ τεϊεαοά ΡΥ ΗομίΙὰ ἀπά 
Ουϊζθετὶεῖ. ὍΤμο ἴοπηο σοηϑιοῖ Ναβῦββ 
“ ὉΣοΙΠΟΓ 8 5οὴ " ποῖ ἴο ΤΟΌΪ δυΐ ἴο Αςδίδ- 
σἤδγιυϑ; δηά [86 Ἰαίίεν ΑΥρ 65 ἴοῦ {Π6 Ἔχ ϑίθηςς 
οἔϊνο ἴο ἰηάϊνίυ.415 ΒοΓα, οἡ ἴδ6 στουηὰ 
(δὲ ἴῃ χιν. το ἴΠ6 ργορεσ γεδάϊηρ ἰ5 “" Νδαδὸ ἢ 
(85 πίνε ΌΥ ἴδε [1114 δηὰ 51παϊῖῖ. ΟΚ.) ἰηβίοδά 
οὗ “Απιδῃ," δηὰ δαὶ “Νδάδθ᾽ ἴποσὸ δηὰ 
“ΝΑ4Ὀ4]᾽ ΠοΙδ ἃτὰὸ ἴῃ β8δὴθ ρεΐβοῦβϑ. Τῇδ 
ἀϊβεγεοπηοθ Ὀεΐνοοη “ Ναδάδο᾽ δηὰ “" Ν δαὶ ᾽ ἰ8 
Ὡοῖΐῖ ῬΕΓθΔΡ5 ἱπϑυροσγαῦϊε 1ξ γεραγάεα 85 δὴ 
ΔΙϊοσδὕοη ἀπ ἴο ἃ ϑοσῖρε, Ὀὰῖ ἴῃς ἰἀεηἘΗῆοδ- 

ΧῚ. ΧΙ]. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΙ. 
5. 7 δὲῥ οδενελ ἀσ το δε αρμρεΐ 707 Δξ 2αΐρεξ, 

6 δωέ δε εαὐζεελ ἑλενε δοίλ αετάξ, αμπα ἐχλογί- 
εἱλ ἐάϑρε, τὸ αμα ἐεζίείλ ἕδόνε ἐλαξ ἦδ τοαν (12 
αν ρεί, 21 αμα τοᾶς “66 "Ὁ 1207. 

ΗΕΝ Τοῖς ολ]]εὰ ἢΐ8. 5οη Τὸ- 
48. δηὰ 8414 υηῖο ΐπι, ΜΥ 

80, 866 ἴπαϊ [Π6 τηδῃ ἢᾶνε ἢ]8 νγδρ68, 
ΜΠ ἢ ψψεηῖ ἢ τῇδε, δηα ποι πχιδβῖ 
δσῖνε ᾿ἰπὶ πλογα. 

2 Απὰ Τορθίδβ 8414 υπίο ἢϊπι, Ο 
[λῖῃου, ἰὸ 18. πο Βάγτῃ ἴο πὲ ἴο ρῖνε 
Ηἰπὶ Πα] οὗ [Πο86 τϊηρ8 ΨΏΙΟΒ 1 ἢᾶνς 
Ὀγουρῆῖ: 

2 ἔογ Βα Βδιὴ Ὀγοιρῆϊ πιὸ ἀρδίῃ 
ἴο {πε6 ἴῃ 8δειγ, δηά πηδάς νχῇο]ε ΠῚῪ 
νντς, δηὰ ἐδδα ὅν τὴς ἴῃ ΤΌΠΟΥ, δηά 
{Πκεννίβε Πεαϊεά ἐπεε. 

ὕοη ἰ5 ργϑοδιίουβ, δηά 16 οὀχἰϑσίθηοε οὗ τοσγα 
ἴδῃ ΟἿΘ ΡΕΓΒΟΏ ΠΕΓΘ 15 50 ΒΝ] οἰ ΠΟΥ͂ ϑυρρογίοά 
ὈΥ ἴδε ΠΙΩΙ οὗ τὰς [414, νυΐς., ἀπά Ηοῦ., 
{βουνὰ Ὧο ὨδΠ168 ἅτ6 ρίνϑη ἴῃ ἴ86 ἰδϑϊ -διηθα 
ἴοχ: “411 1886 [ἐγ 0 ψογα ἴῃ ΝΙΠου ἢ 
τα]οϊςεά νὰ στοδί ἸΟΥ δῖ [ἢ}8 στοδῖ Κιπάῃθβ9 
ψν ῖο ἢ ἴῃ 1,ογὰ μαδὰ ββονῃ ἴο Τοῦ δηὰ ἢ 5 
8οῆ. Αηά ΤΠ6Υ γαᾶνὲ ΤΟ ΟΌΙΥγδἢ ΤΊΔΗΥ Ργεοίουβ 
εἰ. ὙΠ Ραγαρτδρὶ 15 ΘΩΓΓΟΙΥ δὐϑεηΐ ΠΌΣ 
ἴδε ΟΠΒδ]ά. ἰεχῖ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ]. 

᾿ς 2, ΤῈ ΟΠα]ά, νογβίοη οὗἨ (15 σμαρίου ἰ8 
Ὡοῖ ΟἿΪΥ Ὀσίεῖεσ, Ὀυϊ ἴἢ οἴδοῦ ροϊπιβ ἔοϊοννβ 
ἃ Ὀηϊ4ι6 τεδαϊηρ (566 Αὐἀάϊτίοηδ) Νοῖο). 
, Τα ονςηῖβ ἀδβοσι θα τοοῖς ρἷδος, δεςογάϊης 
ἴο 6 ϑγχίας, νῆδη ἴδε ἔεδϑὶ ννὰβ οηὐδά δηὰ 
16 συοσϑὶβ οσα φΟΏΘ. 
ΤΠ Νυΐςρ. ρυΐϊβ [6 ἰδῆσζυδγε οὗ Τὶς ἴῃ 

[86 γι οὗ ἃ 4υεβίίοη: Ομ ροσσρπς ἄἤαγε 
αἷγὸ ἐπί σαπεῖο, φωὶ υδηΐξ ἐσοιρ ἢ ἀηὰ ἜΧραηὰ 8 
[86 ἔουΣ Ὀεηεῆίϑ οηυπιεγδίεα Ὁγ Τοδίδ5 (υ. 4) 
ἰπῖο »πὸ ἀωμκὶξ εἰ γεδωχὶξ “απιρης, ῥεσιρίαρε ἃ 
Οαδείο ἐῥ᾽ε γεοέβὶ!, ὠεογηΣ ἐρις γο ῥαδεγε ζεὶϊ, 
εἰ ἀα»ηοηδρη αὖ δὰ ὧρες εονηρεσομ, σαμα δε 
}αγεπδίδια οἰ ἡοιδ, νιεβιη ὦ ἀφυογαξομε 
2 "εὶς ἐγ δι, ἰε φμοφμο αἱάεγε γεεὶλ ἱωηοη 
εαἶξ, σὲ δοπὶς ογιμίδις ῥεῦ εν γερ οὶ σιρρῖ. 
Ουἱά ἐπ δ αὐ δε ῥοίεγίηως ἀὐσηιμρε ἄαγε ἢ 

[1 νγᾶϑ ἢοῖΐῖ ΟἿΪΥ ννῆδί 8}1 οου]ά ἀο ἴὉΓ οἣς 
ἴο Μοπὶ 411} τόγὲ ἱπαοδίεά, θυῖ--ὩΔοςογάϊηρ 
ἴο ἴῃς ϑγτίδο--- ΤοὈίΔ8, ςοῃϑοίοιι5 οὗ ἴῃς στεοδῖ 
βεσυίος στοηδογοαὰ ἴο δἰπιϑοὶέ ᾿παϊν υ8}}γ, ὁχ- 
οἰδλίπηβ, “1 «ἷϑο βάν δῃουρῇ ψδεγοσ ἢ ἴο 
ΤἝΟΟΙΏΡΘΏ86 δϊπὶ᾽" (ςΡ. θη. χχχιϊ, 11). ΤΒΟ 
ΗΦ}., οη ἴδ Ἑσοῃίγαγυ, 18 1655 αν ϑῃ ἰὴ ἀοηδ- 
ὕοῃη. ΤὨε ““νψᾶροβ (ν. 14,15) δηά “τροσγε 
ΔΥΘ 4586βϑε δῖ “" ΠΔ]Γ [ἢ βίϊνοσ "νι οἢ ΤΟ ΟΡ Δ 5 
Ὁγουρ θᾶςΚ. 
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4 Τδεη {πὰ οἷά πηδη 84ϊ4, [{ 18 ἀϊια 
υηἴο ἢ π]. 

ς. 80 ἢς οδ]]64 τῆς δηρεὶ, ἀπά ᾿ς 
8814 υπίο «δῖ, ΤΆΚε ΠΑ] οἵ 8]1 τῃδὶ 
γε μανα δγουρῃῖ, ἀπά ρὸ ΔΙΑ ἰῃ 
ϑδίειγ. 

6 Τ εη ἣς τοοῖς ἐπεπχ ὈΟΓΝ δρατγί, 
Δηἀ 8414 υπίο τἢ πη, Β͵ε85 (ὐοά, ργδίβε 
Ἀΐπι, ἀπ ἀ πηΑΡΉ Πἰπι, Δα ρΓαῖβα ἢ πὶ 
ἴογ τῆς τϊηρ8 ψ ΒΓ ἢ ἢς δίῃ ἀοης 
τππίο γοῦ ἴῃ τῆς βρῇς οἵ 11 τῃδὲ ᾿ϊνα. 
ἴτ 15 ροοά ἴο ρταίϑε (ὐσοά, δηά εἽχαὶζ ἢϊβ 

! Οσ, εὐ γλτῃθ, δηὰ ᾿ΒοΠΟΌΓΔΡΙΥ ἴο 8πενν ἔσσῃ 
᾿Π 1}6 ΨψΟΓΚ8 οὗ Οοά; τ ἀεείοὶς 6 ποῖ 

βίδοῖκ ἴο ργδῖβε Ὠίμλ. 

6. αῥαγν ἢ] ΟἷἸκ. κρυπτῶς ; [1Δ12, σδσοομάμε; 
ψυΐϊξ. οεεωε. 

γαΐδε δὲηὴ ... . ἐπ δε σἰρδὲ φῇ αἱ! ἐδαὲ ᾿ξ υε] 
Οορῃθροῖ, 458 ἰπ ἴδ6 ΟΙκ. δηὰ 1,δἱ, νογβίοῃβ, [ἢ 656 
1λϑῖ ψογὰβ στῖῖ “ ργαῖϑεὲ Ηἰπλῦ: “Ῥγαΐβϑα 
᾿Ηΐδπι ἴῃ 16 5ἰρῃξ ἄζς., ἔογ 411 ἄς. Ορ. 58. 
χοῖϊ Ἵ; ΟΧ]ν. τ. ΤΏς Ψυΐϊς. 5ρθςῖβε8 ρασί!- 
ουἰατῖγ, φωία γε “οδίσοε πεσογίοον ἀπ Ω»ὲ 
“ΜΩΖΊ. 

7. ΤΊ οοπησχίοῃ οὗ [15 γεσϑὲ ἢ παῖ 
ὈΓΘΟΘ65 15 [815 : “ Βα ἠοῖ 5'δοῖκ ἴο ργαῖϑε Οοά"; 
μὴ ὀκνεῖτε,---“ ἀό ποῖ 5οΥΌρΙς οὐ μεβιίδία 
δῦουϊ {πΠ|8. ΤΟΤΕ ἀγὸ τηδίζογα 1 Γοίογθηοα 
ἴο ΨΠΙΟΝ 5:1] Θησα 15 σοϊάθη ; βυςῖ 85 ἴῃς σοοά 
ἀεοάς οὗ πιϑη, οσ [86 δῇϊαισβ οὐ Κίηρβ. Οοοά 
ΤΟ ἀο ποῖ νυἱδι ἴο 6 ῥγαϊϑεὰ ; Κίῃρβ ΤΏΔΥ 
Ὠοΐ ψ]8ἢ {πο Δδιτα τηδάς Κποῃ. Β6 
'λοΚ (ο ῥγαῖϑε ΟΥ̓ ΣΕΥ͂ΘΔ] δυο {πίηρβ; δυῖ 
ΡΓΑῖβ6 αἱἰουά Οοὐ᾽ἷβ γσοοάπεββ δηὰ τευθδὶ [ἢ 6 
ὍΣ Κ5 οὗ (πε Κίηρ οὗ Κίηρθ. Η8 ΤΔΟΥΟΥ δηὰ 
ἐτοαΐηοβ5, Η!5 ἴον δηἃ πηδ)ίυ, δὴ ἤθυεῦ 6 
Ῥταϊϑοα ποι." Νοῖς ἴδε ΔηἘΠ|6518 “ ροοὰ ᾽ 
δηὰ ““Βοποιγαῦϊο,» “ Κοορ οἷοβε " δηὰ “σοὸ- 
νο 8], ““ϑεσγεῖ ᾿ δηὰ “νόσκβ," “4 Κίηρ ἢ δηά 
“(Οοά;»" 

Οη [πε οἵδε παδηᾶ, (οτὸ ἅτ “Ἶβδϑοσεῖ 
τπΐηρ5" οὗ Οοὐ νος σαπηοῖ Ὀ6, δΔηὰ τὰ ῃοΐ 
ἴο ὕ6, τενθαϊθά ἴο ἴμοβο ἱῃσαρδῦὶα οὗ γεοο νην 
{επαὶ. Οτίρθοη δηά 8ϊ:. Αἰ δαπαϑίυβ υϑεὰ {115 
Ρᾶβϑᾶθε 858 ἃ Ῥγοίεβί δραϊηβί ἱΣΤΘύ σης ΘΟ, δπα 
88 δῃ δυϊποΓ Υ ἴῸΓ ποί ἀϊδβουπεοίηρ Ὠἰνπθ 
Ταγϑβίογίοα θεΐοσε [6 ὑγοΐδηθ δηὰ ὉπὈ6] 1 υηρ 

᾿(δε6 Οδυτΐοῃ ὁ Κ). 

467) ΟἿκ. μυστήριον; [ἰΔ4 δΔηὰ Ψυΐξ.) 
“4εγανποηζωρι, ἴ[μ6 ἐγεσυοηΐς 1.2 τεηάοσγίηρς οὗ 
[6 ΟΚκ. νοτὰ (ςρ. Νν 15. νἱ, 24;  δῃ. 1. 30, 
47:1 Ἀδν. ἱ. 20, ΧΥΙ, 7). 

ο ἐδαΐ «υδίοὐ ἐς ἘΡῈΕ «0 ομε γο ΤΒα 
ἩΟΣά8. ἀτὸ δὐβοηΐ ἔτοῖὶ ἴῃς 1,2! ΜΕΥ ΟΏ 8, 
{86 Ηοδ., δηὰ βϑοπιε Οκ. Μ955., [Πουρῇ ϑοπὶθ 
οὐςς μανὸ ἴἌΚϑη ἔῆοιῃ ἴο ςοηίδίη ἴπε ἰεδάϊηρ 
τλουρῆὶ οὗ (δὲ Βοοῖκ (Ἀοβεηϊμαὶ, Ρ. 123). 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ]. ἰν. 4-9. 

7 1τ|8 ροοά ἴο Κοερ οἶοβα 1ῃ6 86- 
ογεῖ οὗ ἃ Κίηρ, δυὰς ἰξ 18 Βοποῦγαθ]ε 
ἴο γενεαὶ (ἢ6 ψοσκβ οὗ (σοά. “1)ο ἐτΡοε. 5 
παῖ τὶς ἢ 8 ροοά, δηὰ πο εν]] 3811 “ἢ 
τους ἢ γου. 

8 Ῥγᾶγεγ 18 σοοά ψ ἢ ἐϑεπρ δηὰ 
ΑἸπ|8 δηά τὶρῃίεουδβηεβθ. 5Α [{π|6  Ῥε. 37. 
νἢ τὶρβιεοιβηεββ ἰ8 δεΐζεγ τπᾶπ ἢ 
τσ ἢ ἢ υπῃπΠρἢϊςζεοιβϑηεβ8. [{ ἰ8 
ἘΠῚ ἴο ρῖνα 81π18 πᾶπ ἴο ἰΔΥ ὺᾧρ 
οΪά: 

Ξ 9 “ΕΟ αἷπι8 ἀοῖἢ ἀεϊίνεγ ΠῸπι “ «ἃ. 4. το 
ἀεδαῖῃ, δηά 8121] ριιγρε διναὺ 41] 8ἰπ. 
ἼΒοβα τπαξ εἐχογοῖδε 41π|8 ἀπὰ τρῃ- 
τοοιιβη 638 52]] δε Π]]εἀ τ ἢ [1 : 

ΤὨο (γδηϑβίδίϊοη “ ἴους᾽ ΒΑΓ ΟΧΡΓ 5565 ἴΠ6 
εὑρήσει οὗ ἴῆε ΟΚ. “Εν1 μπαὰ “τουςμοα 
Τορῖῖ, Ὀπξ Ὡστοσ 1 510} ἃ ΨΑΥ͂ 485 ἴο ΤΕΔΟἢ 
ΟΣ πα 15 ἄδοροσ 116. Ορ. 5. χοὶ. 9, τος 
Ῥτον. χὶὶ. 2 ; Μαῖίί. χ. 28; 1 Ῥεῖ, 11, 13. 

8. Τῆς ἰδηρυάσε οὗ Ἀδρῆδοὶ ἴο Τοδὶς 
βῃου]ὰ θὲ σοτηρατεὰ Ἡ(ὰ τπδῖὶ οὗ Τοῦ ἴο 
ΤΟοδῖδ5 (ἰν. 7-11, 16). [118 25 1 [16 Αηροὶ 
του ηὐερα Ἰοῦς οὗ μΪ]5. ονγῃ δανὶςθ, δηὰ ἔδθη 
Ροϊηϊοὰ ἴο [86 τενασὰ τ ϑῖοἢ οὈὐδάϊοηςς ἴο 
τθαῖ παάνὶςς δδὰ Ὀσγοιυρῆξ ἴο πἰπὶ δηὰ ΤΟ ὶΔ5. 
ΤΒο [114 γοηοσβ ἴπ 6 ὀρθηϊηρ τογάβ, Βοπῶ ἐς 
ΟΣ ΟἸΡ 7εγισιὶο, εἰ οἰφογηοσγηα απ ἡ σἐ Πα. 
Οη [6 ἴῆγεο οδγάϊηδὶ νἱγίυεβ ἤθε Ὀγουρῆξ 
τοφεῖμοσ-- ΡΓΑΥΟΣ, ξϑηρ, δηὰ δἰπιβρίνιην ἢ 
--Αρ. τὰς Ἰαηρυάρο οἵ Ὑποπῆᾶ Απυϊπ88: 
“ οπγπιβ ροηϊξ {τᾶ ορεῦα (Μαίί. νυἱ. 1:-- 8), 
δὰ 4 ογηηϊδ δ] τεἀυσυπμίυγ. Νδπὶ οτηηΐᾷ, 
ᾳυξ δἰᾳυΐ5 ἕδοϊξ δὰ στεϊσαο:ηιδηάυτῃ βεϊρβυπὶ ἴῃ 
5.18 ΘΟΠΟῸΡ ΒΟΉ 00}15 τεἀπουπίυγ δὰ 1ε)υπίυπι, 
φυξουχήσυς νεῦὸ δυηξ Ῥσόρεος ἀϊοοϊἰοηδηὶ 
Ργοχπιΐ σοἀπουπίογ δα εἰθομοϑυπδπι, αυξ- 
Οὐ 4116 γΟΙῸ ΡΙῸΌρΡ(εΓ ουὐϊυπὶ εἰ δυπηῖ, 
τοἀυοιηῖογ δα οσαϊϊοπετι ἢ (ᾳυοϊοά Ὁγ Ουΐϊ- 
θεγ]εῦ.. 

9. ὦν. πιᾶγξ. τοῦ, δπὰ χίν. τι. [11 11 6 
οὐϑεσνθὰ (μδὲ (818 ραββθαᾶρθ ἀνγε}ὶβ ἴῃ ὙΕΣΥ͂ 
ΤΟΙΊΔΓΚΑΡ]Ὲ Ἰδησυᾶσε οὐ αἰπιδρί νης. ΤΟ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ υϑεα ἀ΄δ ϑ(ΤΟηΡοΥ ΤΠΔη ἴῃοβ6 οὗ 
δῇ. ἵν. 27 (ορ. υΧΧ. δηὰ Ν]ζ.), ἀπὰ βοπὶα 
ΟΟΙΏΠΘηἰΔῖΟΙ5Β ἀὺ ποῖ διοϑίϊδλία ἴο Ἂἐδβογῖθα 
(ῃ6 τοδοπίηρ, 48 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ ἴῃ οοηϊγδάϊςοη 
ἴο ἴδε ἰεΐζίεσς δηά ϑριγτϊ οὗὨἨ τὴ6 σςδηοηΐοδὶ 
δοτρίυγεβ. ΟΥδεῖβ, μονγονοσῦ, ποίϊςς [ῃ6 
Ῥτονογ 18] οβαγαοῖεσ οὗ ἴδε εχργεβϑίοηβ υβοὰ: 
ἴδε αυδιβοδίοηβ ἱτμηροβοὰ οὐ ἴῃε ἢχϑί ρασγί 
οὗ [06 νεσϑεὲ ΟΥἩ [ες ϑεοοηά, δηὰ {6 οοῦ- 
ἀὐϊθοηῃ εαἰδομοὰ ἴο δοίι ἔβϑιίίηρ δηά αἰπι8- 
εἰνίηρ---(ῃς Βείης δοσοιηρδηϊθὰ ν ἢ ργάγεσ. 
ΤῈ ΤΥ θὲ υγροὰ [δῖ ([Π6 ραγδῦϊοβ οὗ [δο τί ἢ 
ἴοοὶ] (κὸ ΧΙ, 1τ6-21) δηὰ οὗ (6 “σἱ ἢ 
εἰυξίοῃ δηὰ 1,4Ζατι5᾽ ({0Κὸ χνὶ. 19), 25 4190 
[86 οοτημηεηΐ οὗ Ογῖβί ὩΡΟῺ οπθ, ἦν ῃο 5βῃουϊὰ 



Υ. 10-- 15. 

10 Βυῖ {πεν (Παῖ βἰῃ ὍΓῈ δπαιλεβ 
ἴο τΠεὶγ οὐσῃ ΠἸξε. 

11 ϑύυτγοὶγ 1 νν}}} Κορ οἶοβα ποιβίηρ; 
ἔτοπι γου. Εογ 1 αἰά, [ξ νσᾶ8 ροοά 
ἴο Κεερ οἶοβε τῆς βεογεῖΐ οἵ ἃ Κίηρ, Ὀυξ 
παῖ 1 νγὰ8 Βοπουγαθὶε ἴο μἰηρεῖν τς 
ψογΚ8 οὗ (σού. 

12 Ννον τΠεγείοσγε, ἤδη ἴοι ἀϊ48ξ 
δ» δηὰ δαὰ ΤΥ ἀδιρπίεν ἴῃ ἴδνν, 

ἀϊά Ὀγίηρ ἴῃς τεπιεηιγδηςς οὗ γουὺγ 
ΡΓΑγεΙβ δείοτε (6 ΗΟΪΥ Οπε: δηά 

ξαΐη [86 τῖο]6 νου] δῃὰ γεῖ ἰοϑὲ μἷβ. οὐνῃ 
δου} " (Μαἷῖΐξ. χυὶ. 26, 27), ἱπουϊςδαῖθ 4 Ὡοΐ 
ἰε55 ἀἰδάηςϊ πᾶγῃΐηρ δραϊηβί Π659---ἰῆς 
᾿νὴνς ἀεαί---ὦ σοττοςῦνα οὗ νος ἰ8 δἰ τη5- 
Εἰσῖηε Βυῖ [86 Ραββᾶξε φεσίδίηΥ τεβοοῖβ 
ΔΌθίης τοδοδίηρ οὐ ἴδ6 5ι0]εςῖ (866 

Βυχίοσε “" Ἀδρῦ. 1.,εχ,᾽ 5. υ.; Μ|1|᾿5 "ΒιηἘ 5ἢ 
ΤΣ Ῥ. 273; ἘΔουββοίτη β “15 οἵ 65ιι:5,᾿ 
Ι, 534). 

ΤΒο 1,δἵ. ουβ ἢ 5 οσρίδίη (6 δ] δῦ βίδίε- 
τηρηΐ οὗ [86 ἰοχί, ἀηὰ ἱπάϊςαϊο [ἢ6 {ὙπῸῚ ἴῃς 
οἵ! Ἐἰοη (ΟΡ. ἰν. το, οί). ΤὨυ8 {πε 
Ιτ1λῖ4, εηάοτγϑίηρ [Π6 ορεηϊηρ ψοσγάβ οὐ [6 
γ6 86, ΟΥὨΪ 8 [πε ᾿ντογὰ “ αἰ (812), δηὰ γεηάθυβ 
[Π6 'νοσὰ 5 ΒΊΟΒ ἕο! ]ονν, Οὐ Καείρη εἰξεσιοα» 
παῦε εἰ γεσεγ :οπεῦι εἰ ἡ 2 αη1, σαξμγ δ ΕΣ 
Ὑπαὰ εἰοΓΗΩ: 850 ἴῃε Ψυϊγαῖο, εἰρεριογηα ἃ 
"πογίε ἰδεγαξ; εἰ ἐῤια ε φμα βισαῖ ῥεεεαΐξα, 
τ ων ἐπυέμῖγχε τι φογίοογαάι εἰ οἱδαρ 
“αἰεγπῶπ. Ομ αμλρῦὶ ἤασμηΣ ῥεσοαΐωηε οἱ ἐπὶ» 
φ Ω 621, δοσίξι σμῦ} ΩἾ1»η4 “με. 
ΤΠΘ “ ἀοδλ᾽" οὗὨ [18 νϑῦβα [858 οσα ἴδῃ 

Οδ πηδδηίηρ. σοσῃ δα ἀἷά Ἰἰονῃςχ ΟὨΘ65 
δΑγΥ 6 δῃὰ οοηςσοδὶ ἴδ Τὴ83η τῦῆοβϑο ἀθοδάβ οὗ 
κιηάηθ55 ἴο 1η6 ἀἐρδὰ, δηὰ τγβοϑθα δἰπη5 ἴο 
[6 Ἱἱἰτίηρ, ψεῖς Κηονῃ 8δηα σοπῃεδεγοα 
(4. 19, λο, ποῖθϑ). ΧΟ ἃ δ᾽ πηῖϊαῦ ἀφίῃ 
Μδηδϑβϑεβ δεςδρεὰ (χῖν. το). αἀρϑίῃ “" ἀθδίῃ" 
18 ἴῃς ἀεδῖ Ιηβ]οϊε ὑροὴ {πεηηϑοῖνοα Ὁ 
ἴδοθε ΒΟ ἃζὲ δπειγθϑ ἴο {δεῖς οὐνῇ 1" 
(νυ. το; 5. ἰχ. 6; Ῥτον. Υἱῖϊ, 16, ὟΝ 156. 1, 12), 
ἴὸ σοηίταϑὲ ἴο ψΔὶοι ἰ8. “ 116 ἢ" ΟΣ δηά ἴῃ 
δε δπιυγο. 
Το εϑεπιαῖα οὗ δἰπιβρίνϊηρ ἴοστηθὰ ὉῪ 

ὙΤμοσδβ Ααυΐῃδ8 15 85 ἔὉ]οὐν8 : “ Ε]ΘεΠΊ 5 γηἃ 
ἴῃ 86 ἱποϊυαι!ς νυἱγέυϊολ Ογδίοηβ δὲ 16] η1] 
ἀυρ οὶ ταῦοῃα: 15. αιἷᾶὰ οἰθουλοσυηδ ΟἰΠὶ 
ΠΤοπϑιϊτο, ουἱ ἀδίυγ, ἀςδιζογομι δὰ οσγαηάυπη 
εἴ 16] υπαπά πὶ εἴ 4114 θοηΔ, φυξ ροϊεβέ, ἕδοίθη- 
ἄυπιὶ ῬΥῸ 60, 4] ἀδάϊξ,. 25, 418 εἰδοσησθυηδ 
Ρτορίοῦ Ὀθυπὶ ἀδίδ εϑὲ 425] αυδάδη ΟὈΪδιΐο 
Ὧδο ἴδεοῖδ . . . οδϊαδῖιο διυΐοπι ᾿Ρ81 Ώδο ἕβεοίδ 
ὙΠ ΟΥΔΌΟΩ 5 βαθεῖ. ΕἸ δ᾽ τ "ον ἴῃ αυδηζυπὶ 
Βομᾶ οχίοσίογα δὰ σογροσῖβ σοηβοσγυδίϊοποτη 
οΥΪηδηΐζυσ, συ δίγαςο οχίθγῃοσιπι ὈΟΏΟΓΊΙτη 

οἰ ΠΟΘ ΔΙ, 41.451 υἱγίῃϊς οοπίηεοί 
7εἸυπίυπι, 4ο τηδοογαῖοῦ σογρυ5. ΟΡ. [δε 
ἩοΤΉΪΥ “οη ΑἸπιο- ἀδε 8, ἀπά ΟΒυτίοηβ 
Θχοο]οηΐϊ ποῖος ἢεζα. 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ]. 

ψ δὴ ἴθου ἀϊάβε θυ ἴἢς ἀεδά, 1 γνγᾶ8 
ἢ τἢεε ΠΠΚκεννίβα. 

12 Απά ψῇεη ἴδοι ἀἰάδς ποῖ ἀ6]Δ Ὺ 
ἴο τἴϑε ὑρ, πὰ Ϊεανε τὴν ἀΐππει, "το ἐκτων 49 
θο Δηά Τςονοσ {86 ἀς6δά, [ΠΥ ροοά ἀεεά 
νγᾶ8 ποῖ ἢ! [τοπὶ πα : δι Ἷ νν28 1} 
ἘΠ εε. 

14 Απά πονν Οοά δαί εεηξ πιὸ ἴο 
"Σ ἴπεε δηὰ ϑδγὰ (Ὦγ ἀδυρῆζεγ ἴῃ 

νν. 
15 1 τὴ Ἐλδρῆδεϊ, ομε οὗ τῆς βενθῃ 

12. ευδέπ ἐδοι ἀἱάεὲ ῥγῷ ὧ 7 Τῆς Ηοδ. 
δ ἀ5, “οἡ δοοουπί οὗὨ ἴδε {Πὀυ]ΔίίοΩ οὗὨ γοὶΓ 
8001] "ἢ (ΤΡ. 111. 1, το, ΣΙ, 16). 

1 4 ὀγίηρ 166 γεριεριδγαποδ 97 7οιΩ" τ γεγε 
45.) ΟΚ, προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς 
προσευχῆς ὑμῶν. ΟΡ. σν. 15; Ας Χ. 4; Άεν. 
1], 3, 4. ΤΏς Ιδηρυάᾶρε οὗ [6 Ηδοδ. ἰοχί, 
“1 οἴετοα γοῦν ρτάγοῦ δεΐοσε ἴΠ6 ἴγοης οὗ 
Οοὐ;" «Ὡηά οἵ ἴδε 1.δἴ. Νεγβίουϑ (ςρ. ἴδ 6 
[τ214, οὐὐμῖδ »ιερπογίαρε ογαὐϊομὶς ὑεγ ἐπὶ ἐοη- 
“ῥεεῖῃ εἰαγ ας εὶ, εἰ ἱεσῖν, Ἰλ παῖς (Βα {Κ6. 
[6 “βινεοῖ βανουγ᾽ ([μεν. 1ϊ, 9) οὗ 4 58.τί- 
ἔσο ἴπεῖγ ῬΓΆΥΕΙΒ ὙΕΓῈ ΔΟσοΡΙΔ0]6 ἴο Οοά. 
ἘδΡΒδοὶ δηὰ [πὸ οἵδε “ ΠΟΙ Αὔρεὶβ (νυ. 15) 
Τοδοηΐ [86 ὈΓΆΥΟΙΒ Ὠοΐ 85 τῃθαϊδλίοσ δηά 

Ἱπίογοοβϑοσβ, δ ΐηρ νἰσία ἴο {πεῖν ὈΥΑγΟΙΒ 
ἔτοιῃ {ΠΕΙ͂Σ ΤΟΥ [5,---ἴοσ 1818 Ὀοϊοηχ5 ἴο οὐ 
ϑαυϊοῦῦ ΟἾγίσὲ δίοηθ, [ἢς ΟὨΪΥ τηεγιοσίουβ 
Μεάϊδίοσ ὀρλμ φᾶς τος δηά πηδη,-- Ὀυϊ 45 
ΤΑ ΘΘΘΉΚΘΓΒ ΓΟΪΔΕ ΠΡ Δη ΓΕ Ωρ ΟὟ ῥγᾶ 
δείογο οὐ" (Βυ]}}, ἀυοίοι ΕΥ Οἰοτευυλ 

Ρον [6 ονρηῖβ δ δὰ ἴο ἰη ἴῃ ἰατίεν ρατί 
οὗ [115 γεσϑε δῃηὰ ἰῇ υ. 13) (ρ. ἷ. 17; 1]. 1-17. 

18. 1 εὐαΖ οὐ 18] Α8 τδίοπου δηὰ 
ὙΪΠ688; 845 οὔα οὗ “ (ἢς εγ685 οὗ ἴπῸ 1 ογὰ 
ὙΠΟ. τυ ἴο δηὰ ἔτο σγουρὰ [Π6 τ ο]ς 
ΘΑΣΊΙ " (ΖεςἘ. ἱν. 10). 

14. Ῥτενυίοιβ ἴο (μἷ5 ἀοοϊαγδίίοῃ οὗἨ Οοάΐβ 
ϑοοάῃο85, δοης οὗ ἴῃς Νεγβίοῃβ ἰπϑοσί ἴῃ ναΙγ- 
ἸῃΡ ἴσγιηβ δ οχρδηδλίϊΐοη. Ὅβα δἰπηρίεϑι ἰ8 
(86 [Δ], το τεδλάβ, »ηὐσσς σερρ ἐσ Ωγς ἐδ 
εἰ ϑαγγαρι πωγῖε ἐμῶρη ς τ 8 15 Θηϊαγροὰ ὈΥ 
τῆς Ψνυϊζ., φσα περί ἐγ 1260, πϑεέσ9δ 
ΩΣ μὲ ἐεπίαϊο ῥγοδαγεῖ 1ς (ΠΡ. 2 ΤΊΠ,. 11}, 12; 
[Άπιὲ8 ἱ. 2 ἄ΄.), δηὰ {δε ΗςὉ. ““Οοἀ παῖδ 
ἰοὰ [Π66 ΌΥ {186 δ] πε85 οὗ [Πΐης εγοϑ8, ἴον 
τῆς [ογὰ {πεῖ τ 6 τἱρμίεοι5. Ορ. Εοςοϊυδ. 
1. ς; ὉΝ ἰ5ἀ, 111. ς, 6. 

16. οπε 07 δὲ “ευεη δοὶγ αηρε] Ορ. Κδν. 
ΨΙ. 2. Τῆς Ηθοῦ. δηὰ ϑυσγίδο οπιξ ἴῃ6 
ὨΌΓΩΒΟΣ “' βευθη")): “Ἶ δίῃ ἴῃς Δηρεῖ δρμδοῖ, 
οὔδ οὗ ἴῃς ῥχγίηοοβ Μ8ο στη βίου Ὀοΐοσο [86 
γοῆθ οὗἉ βίου " (ςρ. ἴδε ΗΘεδ. οὗ [3η. Χ. 13). 
Βδρβδοὶ---ἴγυς ἴο 815 ἢδηλὸ (111. 17)---ὄ ἀΘβογῖθ68 
ἈΣΤΊ56 1 ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 85 ἴδε ““ Ποδογ᾽" (υ. 14), θυῖ 
85 φσοπιρδηίοη οἵ Τοδῖϊ ἴῃ [18 ἀυ165 οὗ ἰογα 
(οννασὰβ Οοὰ δηὰ τηδῃ (νυν. 12, 13). 
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ΠΟΙΥ ἀπρεΪ8, σσῃ! ἢ ῥγεβεηῖ [ἢ 6 ργάγεῦϑ 
οἵ τῆς β8αἰηῖβ, ἀπά ψῆϊοῇ ρὸ πῃ δηὰ 
ουἱκ δεΐίοτς τῆς ρου οὗ (ἂς Ηοὶγ 
Ομε. 

1Ι6 ΤΤΒεη {πεγ σεῦ θοῖὴ (του δθά, 
δΔηἀ [61] ὕὑροη {πεῖς ἔλοςϑ: [οσ {ΠῸῪ 
[εατεὰ. 

17 Βυῖ Βε 8εἰ4 υπίο ἔδεπι, ΕἶδΑγ 
ποῖ, ἴογ 1ἴ 8314} ρὸ νγνῈ}} ψ ἢ γου; 
ΡΓαῖϑε (ὐσοά τΠεγείογε. 

ΤἼΕ ῥγονίουβ ἢβίοσυ 845 ἔυσγίποῦ Ὀγουρδῖ 
Ἀπ ἔογυναγὰ ἰῇ ἴθ σῃδγαςῖοσ οὗ συδγάϊδη- 
ΑὭρε] ἴο (86 {γὰνο της Τοῦῖα8. 4.5 διιοῖ Ὡς 
ἶ5Θ ἵνίος ἤγυγεά ἴῃ (δὲ Ἀοχιδη σϑίδοοπ, 8, 
δηὰ δ᾽] υβίοη8 ἴο [18 δίοΟΙὝ ἂγὲ ἤππιεαιθηῖΐ ἴῃ 
{156 “τὶ Απρῇςὶ. ὙΤΒΟ Ἀοπιδη (Οαΐβδοὶῖς 
ΟΒυγοῖ [45 ρίνθη ἴῃ ΠΟΥ ἩΥΓΩΠ5 ἃ οἷδος ἴο 
[Π656 ἴδδίυσεδ οὗ ἢ15 σῃβδγαοῖεσ. ΤΏ6 βροῦν 
Ἡγιηηη ἔογ Οςῖ. 214--- ὁ 

“« (οἸ]αυάδηγυβ νϑμοσδηῖοβ ΟΠ 68 ΟΟΕΪὶ ὈΤ ΟΡ 685, 
ϑεα ρῥγροῖρυς δάοίοτῃ τηθάϊουμ εἰ σου [6 
ἘΔρὨδεϊς, ἰῃ νἱσίυϊα 41}Πσϑηΐδῃι ἀϑοτηοηθῖ : 
Θυο ουξίοαε ρτοοῦ] ρε]]ς, εχ (Ὁ Ἡγίβίε ῥ 1ββίπης, 
Οπιῶς Ὡσίαβ Ἰηΐτηϊοὶ. Μαπάο οοζής οἴ σΟΥΡΟσὸ 
Ῥαγαάΐϑο σεάὰβ ἰτο 205 5014 οἰδπηεηῖία""-- 

δῃὰ [86 ὈΓΑΥΕΙ ἴῃ ἴδ “[Ὀπογάσίυπι οἰοτὶ- 
οογυπι᾽ (“ Αηροὶυ5 ἈΔρ 86] σου τοῖο Π015- 
οὑπὶ ἴῃ νἱα, υἴ οὔτ ράᾶςθ, 8α]υΐε, οἵ γδυάϊο, 
Του Υ ἌΓ δα ρσγορσγία ᾽)), ΔΓ ἔΆτα ΠΑ ν ̓Ἰηβίδησοβ 
οὗ [η6 Βοϊᾷ ννῆϊςἢ (ἢ 5 ἰεδῖυγε οὗ [6 Βοοκ οὗ 
Τοῦιΐ δδὰ δοηυϊγθὰ ονεῦ τῆς 1,τυγρίο]ος ἰσῖ8 
οὗ Ἀοπθ. “ὌΝῃθη ἃ ροοὰ Αηκχεῖὶ," βαϊὰ 
Δηΐοην ἴῃς Μοηκ, “ Ἄρρθδῖβ ἴο ἃ ροοά τη2π, 
6 ΤᾺΔῪ ννῈ}} δ ἤγξί ργοάυςε ἃ ἴδε ηρ οὗἁ ἔξασγ 
οἢ δοοοιηῖ οὗ ἢΪ8 υπυννοηϊοα Δρρθάγδηςθ; δυῖ 
ἴῃ τῆς οπὰ πς Ιεᾶνεβ8 ρεᾶσθ δηά βρί ΓΙ [Δ] 
ςοπγίογί." 

Ου ἴπε ᾳυσδίίοη 45 ἴο ἴδε ογἱρίῃ οὗ πε 
ὨυΤΊΌΟΓ “ βευθῃ,᾽ 566 ἔχουγβυϑ 11. ὃ 1, (2). [18 
ἔγεαυθῃοΥ διοηρϑὶ ἴἢ6 [|ενν 45 ἃ βδογοὰ δηά 

οἵ πυμηδογ 5 ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ ἰγδορά ἴο ἴΠ6 5. 1|Ρρ- 
ἴωγα! τοοοτζὰ οἵ (πε Ογεδίϊοη δηὰ ἴδ [πογθοῦ 
ετουηάεᾷ βαογοὰ βορίθηηϊδὶ ἀϊνιϑίοηβ (δε 540- 
δαί, τῆς ϑαδαῖίςδὶ γοᾶγ, [6 [001166) ταῖβοῦ 
1μ4η ἴο Βαγυ]οηΐδη οὐ Ῥογϑίδῃ Ἰηβυ θῃςΕ68. 

16. αρΡ. [υὰν. νἱ. 22, ΧΙ. 22; Ώλδη. χ, 7; 
1τκε χχιν. 5; Κδν. 1. 17. 

17. ῶὃγ ἐὶ “δα 5ο «υεἱ] «υἱὲ γο] δίδου, 
“ ρρᾶςθ 584]} δ6 ἢ γου." ΟΡ. [δ6 Ηεῦ. δηὰ 
[86 ῥάχ τυοὐΐτομνι οὗ ἴδ 1,Δ2[ϊη εγβίοηβ. ΤΠδ 
δι] βαϊυἱδιίοη 15 ἱμιοηἀεοά (ςρ. Μεαῖί. χ. 13). 

Ῥγαΐε Οοα ἐδεγεογ) ΟΚ. εὐλογεῖτε εἷς 
τὸν αἰῶνα, 485 ἴῃ υ. 18. Ηεῦ. “ ΒΙ]655 [δς 
Ι,οτὰ ἔος ἴπεδε γγοδὲ δπὰ σψοηάοσξι (ἰηρβ 
ψὨΐοἢ Ηδ μδίῃ ἀοῃθ υπΐο γου.ἢ 

18. ποὶ 977 αη7. ,αύυοων 9" »επ6] ὍὌ8ὲ ψογάβ 
ᾶ1Ὸ ῃοῖ ἴο δ6 ηἀεογοίοοά 85 1ἢ [Π6 ΑὨρῈ] δὰ 

ιἀροά ννϑδί 6 μβδὰ ὕδθεη ιοὰ ἴο ἀο; 
αἵ, ἃ5 ἴΠ6 νγογὰβ ἔο]οννηξ τηἀ!οδίο, [μα τΠ6 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ]. [ν. 1τ6---20. 

18 Εογ ποῖ οἴ δὴγ ἔδλνοιγ οὗ τηΐπα, 
θυῖ ὈΥ {πὸ ψ}}} οὐ οὖν (ὐοά 1 οσδπιε ; 
ἩΒογείογε ργδι86 ἢ ἰογ ἐνεῦ. 

19 4ΑΙ] ἐπεβο ἀδγβ8 1 ἀϊά ἌἈρρεᾶγ ἐζοι 18, 
πηΐο γοιι; δυῖ 1 ἀϊά πεῖ θεν εδξ ΠΟΥ 7υὰς τ: 

τό. ἀπηκ, θυῖ γε ἀϊά 866 ἃ νἱβδίοη. 
20 Νομιδογείογε ρὶνς (οά τμδηζϑ: 

ἴον ἷ ρὸ υρ ἴο Βίηιϊ [δὲ βεπῖ πε ; δυΐ 
ννγτα 411} τη ρ8 ΠΟ ἅτε ἄοης ἴῃ ἃ 
Ὀοοκ. 

τηοῦνε δῖ οσκ ἢδὰ δδδη δἰτηρὶο δηὰ ᾿Ποσουρῇ 
οδαάϊεηςο ἴο “ἴδ6 ν}}} οὗὨ οἱγ---ἷς 88 νυ} 845 
Τοῦ 8--Οοἀἁ; 

10. διυὰγ ἴΠ6 σοπίγαϑι στἢ (ἢ δἰδίοτηθπίβ 
οὗ [6 πλᾶγρ. τεῖῖ. ΤῈ Ηοῦ. δηὰ Νυΐς. ποτα 
ΔΙῸ Θχρϊδηαίοσυ. Τὺ [86 ΗΘ. ἰ5: “Νον 
85 ἴο ΠΊΥ56 , 41} [ἢ6 πηθ 1 ννᾶβ ἢ γοὺ γε 
ΒΑ τὴς οδῖ δῃηὰ αἀσγηκ, ἕο 50 1ἴ δρρεαγϑὰ ἴο 
ΟἿΓ 6ογα8; γεῖ 1 ἀϊὰ ποίῖπεῦ εαΐ Ποσ ἀγίηϊς, ἢ 
Βε Ψυὶς. τεδάβ: ἤῥαεδαν φωίάεγε τοὐξοιρρ 

"παηάμεσγε εἰ ὀίδογε; “4 ογὸ εἰδο ἱπυξε δι σέ 
Ῥοίω, φμὶ αὖ ῥογπὶπίδις υἱάεγὶ πο βοΐδιηί, μ’οῦ; 
8ῃ ἰπίεγοϑίη; Γεργοάἀμπςίίοη οὗ ϑνβιςἢ ἰ5 ἑουπά 
ἰη τε νογάβ οὗ τῇς Αηροὶ ψῇῆο δάάγοβϑος 
7οδοδίη, ἴῃ6 στορυϊεὰ ἕδῖπεγ οὗ ἴμς Υἱγρίῃ 
ΜατΥ, “ ΟΙδυ5 τρεϑὺβ ᾿ηνι5:0 }18 ἐβδί, οἴ ροῖυβ 
ΤΏΘ5 δὺ Ποπληΐδι.5 τηοτίδ! υ.5 νυἱάθτὶ ἤοη 
Ροΐεβὶ᾽" (Το, “Οοά. Αρος. Ν. Τ᾿ 1. 346). 
Αοςοτγάϊηρ ἴο ἴδε Ἰδοῦ [οὐν 88 ΓΠΘΟΪΟΡΥ, [Π6 
“ ΠΘΑΨΘΗΪΥ δ ΟΥ̓" νγὰ8 (ῃς ἔοοά οὗ Αηρεῖϊβ. 
[τ ννᾶβ ΟἿΪΥ ἴῃ ἀρροάσδῃοθ, ῃοῖ ἴῃ σ δ τυ, [μὲ 
(ΠΟΥ 5ϑειηθὰ ἴο εδὲ {κὸ {86 τροσίδ]β ψνῇοπη 
(ΒΟΥ νἱϑ θὰ (ΝεδεΥ, Ρρ. 1:ό:, τό). Τῆς 
54Π|6 ᾿ητοΓΡγείδιϊοῃ 15 ρου θρο ἴπὸ πλᾶγρ. τοῖς 
(νεδεγ, Ρ. 1.50). 

ΒῸΣ πε ψεπεσαὶ φυοϑίίοη ταϊϑοὰ Ὁ {86 
νογάβ οἵ [6 Αηρεϊ, β8εὲὲ Μαῖίί. χχὶὶ. 2. 10Κ6 
χχῖγυ. 390. Μαγίθηδεῃβ (μουρῃξ 8 νοσίῃ 
ᾳυοϊίῃρ : “ΤὨδ δβϑθηταὶ δηὰ αἰδβιϊηρυ 5ῃϊης 
ΤΆΔΓΚΒ ἴῃ {86 σοποερέοῃ οὗ ἂη Αηρεὶ ὅτε ποῖ 
ῬΟΙΒΟΠΑΙΠΥ, Ὀυϊ 5ρίγιὶ δηἃ ροννοσ, οροσαϊΐης 
ἃ5 ἱπδισυμηθηῖβ ἔον (Π6 ΕΙΠΕ] δῆς οὗ [ἢ μοὶν 
ἀοεῖρηβ οὗ Ῥχγονίάθηοα ἴῃ {πὸ ἴνοβ οὗ πηθη.᾽" 
(΄ θογκαιδῖῖςος, 8 71. 

20. χίυε Οοά ἐῥαπλ] ΜΨΜοταβ ρῥγεςθάεά 
ἴῃ ἴῃ δγγίας ὈΥ̓͂ [86 ἰπ)ηςίοη, “ Ατῖϑε ἔγοῃι 
τὰς φαγίῃ." Ὑπὸ ΝΡ. δά ἀ5, εἰ παγγαῖς οιπὶα 
»γαδίδα ἐγ. 

1 50 Ρ 1ο δί»ε δα! “επὲ 6] ὍὨΘ ταβεπι- 
δίδηςς οὗ ἴε86 ογάὰβ ἴο [οδη χνὶ. 5, δηὰ 
ἴπ6 τεοοοσὰ οὗ ἴῃς δϑοδβηβίοῃ οὗ ἴπ6 Αηρεὶ, 
ΤΩΔΥ͂ {ΠΠυσῖγαῖο (Π6 ἤδη, ΠΑ  Ὑ οὗ [μ6 ψυτιογ5 οὗ 
ἴμ6 Ψεγβίοηβ Ὡς σοπίαίη τε ἢ [86 
ἰδησυδρο δηὰ Ἵυοηῖβ οὗ {πὸ Νοὸν Τοβίδιηεηϊ, 
Ὀυϊ ποιμίηρ πόσο. Εἰνϊάδηοο οἰἴποεῦ οὗ ἴδ6 
ΠΔΠΟΏΪΟΔΙ] νου οὗ ἴἢ6 Α 4, οΥὁ οὗἁἨ ἴ86 
Ἰηἤυδηος οὗ ΟἸγβείδῃ τπουρῆς ὑροὴ [818 
Βοοκ, οδῃηοῖ 6 ἀεγίνοα ἔγοιῃ ἴππὶ.0 (ρ. 
1{Πεὲ ΗἩεῦ. ἰοχῖ πεῖε : “Αηά πον ἰεΐ πὰ δο, 
δὰ 1 ν}}} σο ἴο (δε Οοὐ ΝΥΒΟ βεηΐ σῶς ἴο 



Υ. 21---2. 

21 Απάὰ ψῇδῃ ΠΕΥ ἅγοβα, ΤΠΕῪ 88} 
δηλ ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 

22 Ἴδη ΠΕΥ Τοηξεββ86ε4 τῆς ρτελῖ 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ]. ΧΙΠΠ]. 

ΔηἋ τνυοηάετγῇι] νου οὗ (σοά, δπὰ μουν 
1ῆς ληρεῖ αῇ τΠὲ Ι,ογὰ Βδά δρρεαγεὰ 
υπίο {8 611. 

οὕ. 80 [ΠΟῪ 56ηΐ ᾿ϊπ|ὶ ΑΥΝΑΥ, δὰ Ὀ]ο5ϑοά (δ 6 
ἱοιά ον 411} 1815. Αηάτ(δς Αηρεὶ οἵ [Π6 1,ογὰ 
ψοηΐ Ὁρ ἴο ἢοάνθῆ (ςρ. [υἀζ. Υἱ!. 21 ; ΧΙ, 20), 
δηδ δρροασγεά 20 τοσε ἴο ΤῸδΙ δηὰ ἢ8 ϑοὴ 
ΤοΡίγγαὶι." 

αυγὶ!δ. .. ἐπ αὶ δοοῦξ]ὴ Τδαῖ ἴπεϑε ουθηίβ δηά 
ἘΠΕΙ͂Σ Ἰεϑϑοηϑ πΐρΐ Ὀς ῥγεϑεγνοά δηά πδηάεὰ 

ον ἴο ροϑβίοσ γ. Ορ. 1υΚ6 1. 1; ]Ιοδη 
ΧΧΙ, 25; Ἀδν. ἴ. 11, 19. 

21,830. ΤΗΣ Νυϊς. τεοδάβ: ΕἾ οἰ δας 
εἰἐκένεί, αὖ ορεείμ εογω δία: πὶ, εἰ εἰγα 
εἰ υἱάεγε ποὴ ῥοΐμογμπὶ. Τίρῖς ῥγοσγαὲ βὲγ 
δΦογΩς 1γὸ: ἐπ ὕαείερι, δομεάἐχογι Πεπ; εἰ 
ἐχσωγροηϊει, ποτα υεγωπὲ οτπία γαδέδα εἰμ. 

ΑὨΘὨΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ. 

Τῆς Ομ α]α, Μεγείοη οἵ [15 οπαρίοσ 18 85 
ἔοΠονν8 :-- 
“Νον ἤθη [ΠΟΥ ψοηΐ ἱπῖο [6 δοῦβο, 

Ἐδρδοὶ ἀϊὰ ποΐ εηἴοῦ στ το, θυ τννυθηΐϊ 
ἢἰθ ννᾶγ. ΑΠογ ιίίπις ΤΟΙ βδἰα ἴο Τ᾽ ΟΟΙγ ΔΒ, 
Οο ουΐ ᾿ηἴο ἴδε τηαγκοί-ὈΪδοο, 8πὰ ς8}} Οὔ 
Ὁτγοΐπεῦ Αὐδγγδῖ, ἴμαῖ 1 ΤΔΔΥ͂ χἰνε Ὠἰπὶ 18 
ὙγΑΡ 65, Δηὰ νὲ Ψ11}} δά ἴο ἴδηι, Ὀδσαυδα πε 
ὶβ ἃ [ΓΒΕ δηὰ ποηεϑδῖ δῆ. Απὰ ΤΟΌΪγγδῇἢ 
ψεηΐ ουὐἱἷ ἱπῖο ἴΠ6 τηδγκεῖ- ͵δος, δηά δουρπῖ, 
Ὀυΐϊ ἔουπάὰ ποῖ Ἀδρῆδεὶ, δηὰ δὲ οηφυϊγεὰ 
αϑουΐ δίπ) οὗὨ 41} [ἢ6 ρεορὶἊς οὗ ἴε ἴονῃ, θυϊ 
86 ἀΙὰ ποῖ πὰ ἃ πῆδὴ ἢ. δὰ ϑ6ϑῃ τη. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚ ΧΙΠΙ]. 
ΖΑε ἐξανεξερέσένερ᾽ μρείο Οοάϊ, τυλέελ Τοδὲξ τογοίε. 
ἡ ἐκ τὶ Τοδις ψνγοῖε ἃ ργάγεγ οἵ 

ΓΕ] οἷς Πρ, .«4Ππ4 8414, Β]εβ8ε4 θὲ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΗ]. 

1. α ῥγαγεγ 9 γεϊοϊεἰνρῚ] Τοῦιθ “ Εὺ- 
ομαγισῆς ῥγαγεγ," 88 δὴ οἱά υυτζεῦ [88 
οδ]]οὰ 1ξ, 15 δοιῃδί πίη τόσο ἴδῃ ἃ τῇογα 
οεηΐο οὗ ϑογρίυγε ἰοχίβ ποῖ ὙΕΥΥ͂ δρροϑίζεὶ 
δίγυηρ, ἰορεῖμοῦ. [Ιζ 85 σηΐρῃξς 6 Ἔχροςὶ 
ἸΑΓΡ ΙΥ ᾿οπιροΞροά οὐ [βου ῃ5 οχργοββοὰ ἴῃ 
ϑορίυγε ἰδηριαρσο (ΟΡ. Ιοηδῇ ἱἰ. ; ΠΏ δῃη. ἰχ, 
4 ἄς.; 8{. {κα 1. 46 ἄς. ; [ἢῆε ῬτγΑγΕΓ οὗ 
ἽΜδῃδβ8568 : δηᾶ οοηίγαβϑί Δαάϊπίοηβ ἴο ἘϑίΠοΥ 
ΧΗ, 8 ἄζο,, χὶν. 2. ὅζο.), [ἴ 15 αἶϑο ἴδ6 υἱίογδηςς 
οὗ ἃ δοατὶ Ἂἰβοθγηηρ ἰῇ ΤΊΘΤΟΥ δοὰ Βοδιηρ 
νους δαίδα ἴο δὴ ἱπάϊνίυ2] {πῸ ἴγρε οὗ τὸ - 
ἀοιηρὕοη Δηὰ 5αϊνδίίοη οἴεογοὰ ἴο [8 πδίίοῃ 
(υ. 6). [ἴ ἰΒ ῃοΐ 561 -ἰλυἀατίοη δυΐ 961 }“ἀθη6- 
παῖϊοη ψὨοΝ ΓΓὯ065 ἴῃ [Π6 το μδϑ  Δὕοη οὗ 
.γη15 οσσῃ μοῖῃδ δηά ἴδο ρογρεζυδίίοη οὗ δἰβ οὐτῃ 
ἔδυ γ ἃ ἴγρε οἵ ἴπ6 “σευ ]άϊηρ οὗ [δες (Δδογ- 
Π80]6 οὕ 6 Εἰ νου αϑπρ Κίηρ ἢ ἴῃ (86 ΘΑΥΓΒ]Υ 
7εγυβαϊεηὶ (νυ. 1ο, 16--18), Δηά ΟὔΠ6 ροβίοσ ιν 
οὗ “186 ομΠάγρη οἵ ἔς 1υ51 (νυ. 12). 458 δἰ5 
ΟἾΏ ΒΟΙΤΟΥ ψγὼβ ἃ τεβοχίοη οὗ ἴῃς πδίίοῃδὶ 
βοῖτουῦν (1}]. 1--6), 80 8.18 ἢδρρίῃθϑβ νν88 (γρίοδὶ 
οἱ ῃδοηδὶ μβδρριηεββ. [ξ Ὀδθίοσθ ἴξ ννᾶ8 “ ργο- 

Ηςε τεζυγηῃεά ἴο 815 ἔδῖῃεσ, δηά βαϊὰ ἴο δίπι, 1 
δαγθ ποῖ ἔουπὰ Ὠΐῃ, ὙΠΘη 85 ΓΔΊΠΕΣ Κησνν 
τηδῖ 1 νγὰ8 ἴῃ 6 Αηρὲὶ Ἀδρῆδοὶ, νοσα Οοά 
δὰ δεηΐ ἴο ἀοἸἶνοσ ϑδαγδὴ ἰτοπὶ [6 δδηάβ οὗ 
186 ἀδτηοη, δηὰ ἴο 88] δὶβ8 εὐεϑ.0. Αηά δε 
δΙεβθοά Οοά, βαγίωρ, ΒΙεθϑεὰ Ὀὲ Οοά, ὕἵ ο 
δεηΐ Η!5 ροοὰ Απῃροὶ ψἱἢ ΤΥ βοῦ, διὰ ὟΝ ο 
Ρτοβρεγεὰ ἢΐ5 Ἰουγπευ, δηὰ παῖ θαϊεὰ ἔσο 
ῬΟΟΥ δῃὰ 5ῖςκ ρεορὶθ ''ἰκὸ ουγϑεῖνεβ. Αηὰ ΤῸ πὶ 
{μδὲ ἀδΥ ἴοσσαγά σοῦ ργοβρεγεὰ ΤΟῦὶ δηὰ 
ΤοδΙγγδὴ ΗΪ5 5οη, δῃὰ χανα δῖπη Ομ] ἄγϑη οὗἉ μ]5 
νἹε ϑαγαῆ. Απά δευεὶ δηὰ Εάηδὴ ἢ15 τς 
αἰεά, δὰ ΤΟὈΌΙγγδὰ ἱημοσιθα 8]} (πεῖν φοοάβ. 

(ὐοά τδδῖ Ἰϊνεῖ ἢ ἔοσ ἐνεῖ, δηἀ δ] εββεά « θεας. 
Ὀε ἢ5 ἰπηράοηλ, 

2 “ἔογ δε ἀοίῇ βοουγρα, δηά ἤδίὴ 
ΠΊΕΙΟΥ͂ : ἢε ἰεδάθιῃ ἀἄονγῃ ἴο ἢ6]], δὰ 

ΒίΔ0]6 ἴο ἀϊε ταῖῃοῦ (Πδη ἴο ἶνες " (1. Ἦν ΠΟΙ͂ 
ἄοοβ ἢς σοιηϊπὰ ἢ π|56} απὰ ἢϊ5 {6 ]||ον- 
ςσουπθγιηεη, “ Ηδ Ἰοδάδῃ ἀοιγῃ ἴο ἢ6]], δηὰ 
Ὁσιηρσεῖδ ὉΡ ἀραΐη ᾿" (υ. 2) 
ΤΟΙ ἰ8 Ὧἢ0 ΟΠαϊάδθε τοσχὶ ςοττοβροηάϊηρ ἴο 

[015 οδαρίοσ, δῃὰ ([8ς Ηοῦγενν ὑγεβθηίβ ἰξ ἴῃ 
ἃ ΨΘΙῪ αὐδγονϊδίοἃ δηὰ αἰβογοηϊ ἴοσῃ (866 
Αἀαϊθοηε! Νοῖθ). 

δίεη εἶ δὲὲ δὲς δἰπρ ον] ,ἸΤδὸ ΟΚ, «δπὰ 1, Αἱ. 
Μεγβίουβ ἀείδομβ τῆς τνοσὰ “ Ὀ]εςϑθα " ΦῸΠὶ 
“«Ἡ!8 κίηράοτι," δηὰ Ἵοοηῆης ἰἰ ἴο (6 Βγβί 
οἰαυδο. ὙΤΠυ5 {6 Ια]: Οὐορέαρὲ ἐπ ογμὶα 
“σομία γεσπωρι οὐ ἐδ. ϑοῖὴλθ ἴδκο “ Ηἰϊς 
Κίηράοιῃ ᾽" 48 δῇ Ὄχρσγοβϑίοη δαυϊνδιοηΐ ἴο [ἢ 6 
μοβῖ οὗ Αηρεὶβ (ςΡ. χί. 14); οἴμεγβ Βηά ἴῃ {86 
ΡὮγαβϑα δὴ δηις!ρδίοη οὗ [με Βεδίυ 65 ῥὑγο- 
πουηςοαὰ οΥοΣ ἴἤοβα ἷἘὼῸ ἅτε ἴὴ δηὰ οὗ ἴϊῸ 
Κιίηγάοπι οὗ ἤδανθη (81. Μαῖξ, ν. 3-1:2). 

4. Ορ. χί. 15 δηὰ πιλῦρ. τεῖϊ, Βοσθ, [Ι͂ἢ [6 
ψυΐϊν. οὗ συν. 12) 2,) Οοὐ 18 δα ἀγεβϑθά Ῥεγϑοηδι, 
δηὰ ποῖ ἃ5 ὈΥ (δε ΟἴΠΟΓΙ (οχίβ ᾿ΤΠΡΟΓΒΟΏΔΙΥ : 
Μαρπι ε: Πορείπε.. ... ω παρείας εὲ “αἰυας 
ἐξ ποῦ 6 φωὶ εὔωμρία! "παπκιῦη ἑμαν. “ΓῊΪ8 
αἀἰγοςῖ ἀρρϑαὶ ξινεβ ροϊηΐϊ ἴο ἴδε οἰᾶγρε ἰῷ 
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32. 390. 
: ὅλῃ. 2. 

ννϊοά. τό. 
13. 
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ὁ ὍὭςαυι. 
30. 3. 

ὈΠηρεῖδ ὺρ ἀραὶη: ποῖθεγ 18 ΓΠεγΘ 
ΔΩΥ τῃδξ σδη νοὶ ἢΐ8 μδῃά, 

4 Οὐοηξε88 πἶπι δείοσε (6 (Ἐπ |ε8, 
γε ἙσμΠ]άγεη οὐ Ἰβγδαὶ : ἔογ δε δαῖῃ 
βολίζογεά υ ἀπιοηρ ἴδεπι. 

4 ἼΓεγε ἀδοΐδγε Πἷ8 ργεδίησδϑδ, δηά 
εχίοὶ ἢϊπὶ Ὀείογε 411 {16 [ἰνίπρ : ἔογ 
Βα 8 ον 1 οτγά, δηά ἢΒε 8 (δε (ὐοά ουγ 
Ελιβεγ ἴοσ ἐνεγ, 

5. Απὰ δε 1} βοοιγρα 8 ἴογ 
ΟἿΓ ἱπιαυϊεῖεβ. δηὰ νν}}} ἤδνα πΊθΓΟΥ 

δηὰ Ὑ1}} ραῖμεγ ὃ8 οὐ οὗ Δρδῖη, 
αἱ παϊίοῃβ, δποπρ τ ῃοαὶ ἢ δδίἢ 
βολίζεγεά ι.8. 

6 Ἰέ γε ἴυγῃ ἴο δῖπι ἢ γοὺγ 
ψΠο]ς Βελγῖ, πὰ στὰ γοὺγ 8 ο]8 
τηϊηά, δηὰ ἀδδὶ ὑργΡ ΒΟΥ Ὀείοτγε ἢΐπὶ, 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙΠΠ. [ν. 3-8. 

{Πεη ν7}}} ἢς τυγη υπῖο γου, ἀπά ψ}}} 
ποῖ Ὠϊάς ἢϊ8 ἴαςε ἔἴτοπι γου. ἼΒεγε- 
ἴογε 8ε6ὲ ψϑδῖ 6 ψ}}}} ἀο τῖτὰ γου, 
Δη4Δ σοηΐεβ8 ἢίπιὶ ἢ} γουγ ὑγΒο]ς 
τιοι ἢ, Δπὰ ῥγαδίβε ἐς [ογὰ οὗ ταϊρ ἢ, 
Δηὰ εχίοὶ τῆς ενεγδϑτίηρ Κη. [ὴ 
ἴδε ἰληά οὗὨ τὰν σἀρον]γ ἀο [1 ῥγαίβε 
Ἀϊπ|, ΔΠη4 ἀεοίαγε ἢϊ8 τπῆῖρὴϊ δηά π|ᾶ- 
7651} ἴο ἃ 5106Π] παῖίοῃ. ὃ γε 51ΠΠΕ6Γ5. 
ἴυγη δηά ἀο υ8ᾷςς Ὀεοίοτο τὰ : ἔννἢο “ 7οπδῇ 3. 
σςἂῃ [ΕἸ] ἰδ δα νν}}} δοσερὲ γοῦ, Ὧπά ὅ 
ἢδνα ΠΊΕΙΟΥ͂ οὐ γου 

Οοά, δηὰ πὰ 1 ν|}} εχίοὶ τὰ 
8011} 5381] ργαίβε τὴς ζίηρ οὗ Βεᾶνεη, 
Δη4 5}]] τε]οῖςς ἰπ ἢ15 ργεδίῃςβϑϑ. 

ὃ [,εἴ ΤΆΣ βρεᾶκ, δηά ἰεῖ ]]} 
ΡὈΓΔῖβε ἢΪπὶ ἔογ λὲς τὶ ρϊτεοιιβηεββ. 

υ.3: Κ΄ ὝΝΗΔΕΙ, Τοῦ, 285 δὴ ἱπάϊν δ] δᾶνα 
ἄοῃο ; γου, ϑγδεὶ, ἃ5 4 ῃδίίοῃ 4130 ἀο." 

4. Τεγε ἀεείαγε δὶς στεαΐπε)] Ορ.  ουΐ, 
χχχίϊ. 21. ΕῸΣ “φτεδίῃεββ [06 [114 [48 
ἐ χΏΘΓΟΥ͂ ἢ (γεγο ἀ14)}} 45 ἴἃ ψετα ἀ6- 
Βηΐπρ “ΤΩΘΓΟΥ͂ ἢ ἴο δε ἴδ6 Πἰρμοϑὲ ἀδοϊαγαίίοη 
οὗ Οοὐβ ι" ργεαΐηθββ (Νυπι. χίν. το; Νεβ. 
ΧΙ. 2. Οὐ. ἴδε ΟοἸἹϊοςῖ ἴοσ τις στῇ 
δυπύλυ δες ΤΙ 7). Τῆς Ψυϊε. οοηησοίβ 
Ὁ. 4 ΜῈ ο. 3, δῃὰ ἀδῆποβ μον ἴδ ουθηΐ οὗ 
[6 ἀἰϑρογϑίοῃ τλδῪ Ὀ6 υδεὰ ἴο ἴδ ργοραραίίοῃ 
οὗ [Π6 ἴσυδ χοϊψίοη : Ουομίαρε ἑάεο ἀῥεγοὶ 
τος ΝΠ βρέπδι, φμδ Ἰ9ΠΟΓΩΝῚ εἰμι, 1 τος 
ἐπαγγεὶς νγαῤίδία οἶμδ, εἰ γαείαϊις σεῖγο ἐοὸς 
χα ποη αἰδμς Ἰθσμς οἸηπέβοίεν ῬΓΖΊΕΓ ΕἸ. 

δ. δὲ «υἱ]! σεουῦγε 2] 80 ἴδ! ΟΚ. (1. “ἴὴ 
ΟἿΣ ἰηἰαυϊε5). ὍὙΒὲ 1,2ἴ. ψεγβίοῃβ βανα 
186 μΡαϑί ἴδηϑβο, εασξί αἱ 201 ΚγΟΡΙΕΙ͂ ἐπίχωο 
ἐαίε: ποείγα. (Νυϊν.); δὰ [6 11214 οδηρθβ 
[ῃ6 Ρογβοὴ [πγου ρου [Π|6 τοσβα 45 ἢ ἀγανης 
ἃ ἀϊπιϊηστίοη Ὀεΐννεεη ΤΟΝ δηὰ ἢΪ8 ρθορῖο, 
,“Μαχεϊα υἱὲ υος .. .. εοἰ σε τος ὅζοα. 

ΤὨΟ σηοσοῖ} “ γαϊδοσίηρ οὐΐ οὗ 811] πᾶ- 
Ποη5᾽ (οΡ. ευῖ. χχχ. 3) 15 ἴο ἴδκε οἴεςϊ, 
ΚΑβΑῤ νι ἴο οὔς Ηεῦ. ἰεχί, “ἴπ 1[ῃ6 ᾿δέϊεσ 

γ8." 

θΘ. ρΡ. θευῖ. Χχχ. 2-. νογάβ οοσσε- 
δροηάϊης ἴο “1 γε ἴσῃ... .. ἴτοσῃ γου ἢ 
816 ᾿δηϊηρ ἴο [86 Ννυϊραῖο, 

εοη 7255 πε αὐἱὴῤ γοωγ «υδοῖξ τποι}] ΤὨΘ 
[1414 τερεδῖὶβ ἴ86 βεηΐεποθ οὗ ἴθ ρῥγενὶουβ 

156 : εοηἤέορείνιξ ἐΠ 1 δα Ἰοΐο εογαάδ εεῖγο, τὰ 
ἡ πελαξίς εογαρε 2719 εγαίφα. ΤὮΘ Ψυϊρ. Πα58 
ἃ ἀἰβογεηῖ γχοδάϊηρ: “4 ἰεϊο ἐγρὸ σις ὕξεξ 
τὉ ἭΡΗΙ; εἰ εἰ ΣΌἬΟΓΟ δἰ ᾿ΓΕΡΊΟΓΟ Το πε ληΣ 
ἐ 

Ῥταΐσε ἐδε Τιογά οΥ τι δ] ΟΚ, τὸν Κύριον 
τῆς δικαιοσύνης, ἴμδῖ “τἱρῃϊοουδηθβ5 Ἡ δ ἢ 
ἜΧΔΙ τοι ἃ πδίίοη ᾽ (Ργου. χῖν. 34). Ὑδα 1,αἴ, 
Μοιβίοηϑ ΔΥῪ ἴῃς ἰδουρῆς οἵ (6 Οτεοκ: 

(δι. ἴδε [(Α18, δεπεάελίε Τορεέπο ἐπὶ ΣΠα; 
δηά ([δ6 Ψ]».) ἐχαϊαΐε ἐπ ορεγίδις τεσέγές. 

ἐδε ευεγί σελ Κρ] ΟΚ. τὸν βασιλέα τῶν 
αἰώνων ((Ρ. 5. οχὶν. 12); [,Δ41ἴ, Μειβίοηβ, 
γορερι “σομίογισῃ. “ΓῊΪ 15 Ῥγείεγδθ]6 ἴο [Π6 
ἰγδηβίδιοη ὑρμε]ἃ ὉΥ͂ βοιῆθ, “ Κίῃρ οὗ {86 
0} 8, ἰὴ ἴΠ6 5δοῆδε οὗ " που] 8 (Ηεοῦ. 1. 2). 

ὦ οἰμιὶ παίοη}) ἔθνει ἁμαρτωλῶν. 1 (86 
ι.86 οὗ ἔθνος Ὀ6 ῥγεβϑθα 48 δραϊηβί λαὸς--ἰῆς 
ἴοττῃ υ508}}} Δρρ]!εἀ ἴο 1ῃ6 [ἐνν]8}} πδίοη--- 
1Π6 “' 5] η1}} πδίίοῃ ἢ δηά [86 “" β'πηθγβ᾽ ἴῃ [86 
ποχῖ οἴδυβο ν}}}} 6 [Π6 Αϑϑυσίδη (ςρ. [οηδῇ 111. ; 
Νδὰ. 111. 1: Ο4]. Π. 15); δυζ ΙΕ {δὲ ἴοστῃ 
ἁμαρτωλοὶ δε Δρρ !ϊεὰ ἰο Τοῦ 5 οὐνῃ Ῥεορὶε 
ἴῃ [06 ποχί οἷἶδυθϑε, “1ῆε 51} πδῦοῃ ἢ 1η- 
τεπάοὰ 15 ἴΠδἱ οὗ ἴδε εν 8 (ςΡ. ἱ. ς, 6. ΤΒα 
ΨΠ0]6 σοηΐοχί ἰ8 ἰὴ ἕδλνουσ οὗ [18 Ἰδιῖοσ 
ΔΡΡΙΙςΔΈοη. 

αυδὸ εαπ ἐεἶ} 1, δὲ «υἱὴ] ἀροαρὲ γο ΟἿ. εἰ 
θελήσει ὑμᾶς : “ Βηὰ ρ΄εδδυγα ἴῃ γοὺ, δηά 50 
δοςορῖ γου" (ορ. 5. χυῇῇ. 19, χὶϊ. σα; 
Μαῖϊ. χχυῖ. 43; [οπδὰ Σϊ. 9); “Εογ Οοἀά;,» 
δἀάβ οὔβ Ἠϑδ. ἰοχῖ, “ ἷ5 οὗ οοπιραϑϑίοη 
δῃὰ ργδοίουϑβ, Ἰοηρϑυβεσίηρ, δηὰ ρἰεηΐεοιϑ ἴῃ 
ΤΩΘΤΟΥ͂ Δηά (συ "ἢ (ςρ. 8. ΙΧΧΧΥ͂Ϊ. 15). 

7. 1.ὲ Κίηρ 9. δεαυεη) Ὑ8Πὲ ΡὮγΓαθο, ΤῸ - 
Ρεαϊοὰ ἴἢ “τ. 11, ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ἴπα σδηοηϊοδὶ 
ϑοτιρίυγεβ ἰη Ὁ δη, ἷν. 37 ΟὨΪγ. [{ςοττεβροηάβ 
ἴο ἃ νν 6] ηονσῃ ΒΔΟΥ]οηΐδη ἔοστηυα (ςοΡ. 
Δ. ἷν. 19, Ὠοΐ6), δηα 8 Δρργορσίδίε ἴὴ [86 
του οὗ οὔθ ψ8ο, κὸ Τοῦὶξ, σοϑιἀθηξ ἰῃ 
ἴδε τπιϊἀβὲ οὗἨ Αϑϑογυτίδη ἰΦΟΙ ΔΎ, σου]ά γαΐβα 1ἴ 
ἴο 115 ΟἿΪΥ Ἰερ!ππδῖς ΟὈ͵εςῖ. “ἩοπουΣ δηά 
ΤΩΔ] οΞίγ,᾿" 5Ξ8γ8 ἃ Η εὺ. Μ5., “γε Ὀείοσγε Ηϊπὰ; 
βίγεηρίῃ δηὰ ὈεδυΥ ἅτ 1 Η8 ϑδῃςζιαγΥ ἢ 
(ςΡ. Ρ58. χονὶ. 6). 

8. ἱεὲ αἱ] ῥγαὶδε ὀίρη γ᾽ δὶς γὶρδίφοι πε.) 
ΤΟ ΟΙκ. [85 ἃ οὐτίοιι8ϑ χοηάογηρ, ἐξομο-ς 
λογείσθωσαν αὐτῷ ἐν “Ἱεροσολύμοις, 51} 6]1πρ 
ουξ “186 Βοπια οὗ ΟΟἀ 8 εἰο τ᾽ 88 “22. ρἷδοθ 



Υ, 9-ξ15.] 

Ἰ Οτ, Ἀε 9 Ο ]επιβαΐεῃ, [πε ΒΟΙΥ εἰςγ, ᾿ς 
μμαβμοδεν “ἢ βοουγρα (Πδ6 ἔογ (ἢ ςΠ]ἀτεη 
πόα ἐάν. γχογίκα, ἀπ ν7}}} πᾶν πλοτοΥ δρδίη οἡ 
ἐὰν οἰ. (ἢ 6 830η8 οὗ ἴδε ΠρΒίεοι. 

Ι ον, 29 
εξ. 

«ἱ ῬΞ. 71. 
ΣΟ, ΙΣ. 

10 Οἴἶνε ργδῖβε ἴο ἴῃς [ογᾷ, 2ῶγ ἧδε 
ἧς ροοά : ἀπά ργαίβα [Ἐς δνεγίδβιπρ 
Κίηρ, (δὲ ἢἷ8 ὈΔθεγηδοὶς πιᾶν ὃὲ 
δι] άεά ἴῃ τπε6 ἀρδίη τὰ ἴογ, δηά 
Ἰος ἷπὶ πιᾶίςα Ἰογῆι (ἢογα ἰῃ (ἢε6 
[Ποβϑ6 τῆδὲ ἅγε Ἴσδρενεβ, δπά ἴονε ἴῃ 
[πες ἔογ ἐνεγ ἴΠο86 τῆι δΓ6 πΐβεγαθ 6. 

11 “Μδληγ πδίϊοῃβ 5}}4]] οοπια ἔτοπι 
ἴχγ ἴο ἴδε παπιε οὔ δε [ψμογὰ (ὐοὰ ἢ 
18 ἴῃ {μεῖς ἢδηάβ, Ἄνεὴ ριῆβ ἴο (ες 
ἴηρ οὗ Βδδνεῃ ; 411] ρεηθγδίοῃϑβ 581] 

ργαῖβε πες σἢ ρτελῖ ΟΥ̓. 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ]. 

12 Οὐυμβεά ἀγε 4}1 {Π6} ψθῖςἢ Παῖα 
τἢεα, δηά Ὀ]6886 ἃ 5841} 41} θὲ τς 
Ιονε ἴπε6 ἔογ ὄἜνϑγ. 

Ι ἦ Ἐε]οῖςσα δῃᾷ δὲ ρἷδλά ἔογ {δε 
Ομ] άγεη οὗ τ}6 1υ8ὲ : ἰοῦ τῇΕΥ 5881} 
δὲ ραϊμεγοά ἱορείδογ, δῃά 53}|21} 8688 
τς [,ογά οὔ δ ͵υϑὲ, 

14. “Ὁ ὈΙεββεὰ γε ἔπεΥ πο ἢ ἰονα “ Ρε. 152. 
ἴπεε, 30, ΕΥ̓ 888}} τεϊοίοα ἱῃ τὰν δ 
'ρεᾶσε : δ]εβ5εά ἄγε “ΈμεΥ ψΒ ἢ Βᾶνα ὁ Ον “γος 
θ66Π ΒΟΙΤΟΎΤΗΙΪ ἔογ 811 (Ὦγ βοουγραβ ; 7 1εεὶ, 66, 
ἴον ΠΟΥ͂ 8814}} τε]οῖςε ἔογ (ἢεε, σΒεη "9. 
{δεν δᾶνθ 86βθη 4} (ὨΥ βίοιγ, δηά 8]]} 
δε οἶδά ἴογ Ἔνεσ. 

15. [,εἴ ΠΥ βου] 01ε88 (ὐοά ἴδε ρτεδῖ 
Κίηρ. 

ΨΠΕΙΟ τη ΟΡΉΪ ἴο ΟΓΞΏΙΡ ἢ ([ὁδὴ ἱν. 20), 
δηὰ βυρπεκίίηρν [86 συδ͵)εςς οὗἁὨ [6 ποχὲ τόσβα; 
80 4130 ἴῃς δυτίδο ΤῈ 1,δἰίη Ν᾽ ογβίουϑ σοηοῦ 
1158 νεῦβ αἰ θυ ηγ, ἐς. Ψ υΐν.: Βεπεάλοῖτε 
οΡεΜΩ, ογιρδς οἰδεῖξ εἶμ; αρίδε ἀϊε: ἰαιπέα, 
εἰ εοπήέενιέαὶ ἐ{}}. 

9. 266 δοὶν ε.2] 80 [16 1]. Τὸ ΟΚ. 
186 πόλις ἁγίον, δῃὰ {6 Ψυϊν. εὐυξα: Ὀεὶ, 
Ὀυΐ ϑοῖὴξε ῥγεῖεσ “εἰν οὗ ἴῇ6 ΗΟΙΥ͂ ΡΙδοο 
ΟΣ ΤοΏρ]6 " (ςΡ. Ὁ. 9). ΤῈ 1,4. Ψεγβίοηϑ 
ΟΥ̓ “ δηά ν71}} ἔδυ ΤΏΘΤΟΥ . . . . ΠΣ δου; 
ἱτηροχίδηϊ τνογάϑ, ψ ] ἢ αἰ ησυϊδιι [6 “’ 8005 
οὗ ἴδε σἱξῃΐθουϑ,; ἐδ. τῇς ἴγὰδ οι ἄγοη οὗ 
ΑΡγδβδη), [5δδς, δηὰ [00 ἴτοιι ἴδ τε! ]ἰουδ 
δηῃα ἰαἀοἸϊδίτουβ “ “Βιάτεοη "ἢ οὗὨ Γοσγυβαῖοπι, Α 
ἩδεὉ. ἰεχὶ δά ἀ8 ἔτγοπι [εγ. χχχὶ. 17, “" ὙΒΟσῈ 
15. ΒορῈ ἴῃ {μπὸ δηά, 58 [6 1, ογὰ, δηά 
[ὨΥ Το] άγδη 3.}4}} οοπθ δραίη ἴο δεῖς οὐ 
Ὀοχάογ.» . 

Οοτμηοηϊδίουβ αἰίδο ἴο [18 ρῥγορδεῖς 
ουαἴδυγχει (νυ. 9-18) ἴδε νὴ]άεβὲ δ]]ιϑΐοπϑβ. 
]ετυβδϊετη 18 ποῖ ΟὨΪΥ [86 πηδίογίδὶ οἰ [86 
Ὑ611-Κηονγῃ οδρίϊαὶ οὗ 186 ΠΟΥ 1,ληά, ουἱ 
«ἶϑ0 [πε ἴγρε οἵ [Ὡς Ομυγοῦ οὗ ΟΜ γιβῖ (υ. 11) 
δῃὰ οἵ [6 οΔυ Υ ΟΥ̓ (υ. τό ἄς.). 

10. “ον δὲ ς ξοο ΤΤια Ἐ. Ν, ζ]ονοὰ 
[86 τεδάϊηρ τῷ ἀγαθῷ οΥ ὅτι ἀγαθός ; Ὀυΐ (τῆς 
ὈΒΌΔΙΪΥ τοςεϊνοὰ ΟἸκ, ἴοχὶ 18 ἀγαθῶς (ἸἰΔ]α, ἐπ 
ὄοπο), ἴῃ 6 βδεῆβα οὗ ψ Ὡς ἢ 18 ἐχργοββϑοὰ ἴῃ [6 
ἰλχυλρο οὗ ἴ!6 Οοποσαὶ ΤἬδηκΚϑρί νης οὗ τῃ6 
ΒοοΟΚ οὗ ἀοπιοῦ ῬΥΔΥΟΓ, “' δῆενν ἔοσί ΤΥ 
᾿μάμερ: ποῖ ΟἿΪΥ ἢ οὐ 11ρ5, δυῖ ἰῃ οὔὐΣῦ 
1γε5 ὅχε., ΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ΤΊΟΣΟ 14] ἔοστῃ ἃρ04-» 
ΤΟΠΕΥ Ιηἰοηάοα ΟΥ̓ [86 Ψυΐν. ἐπ δοπὲς ἑμὶτ; 
ΥἱΖ. [6 εἰνίης ἴο Οοά οὗὨ οπμεοἶῖβ δυϊβίδῃπος οὗ 
ῬΓοΟΡοΓΥ. Α Ηθοϑ. ἰεχὲ ἰηβογίϑ : "" ΕῸΥ ἰΐ 541} 
ΘΟ ἴο Ρά435, (αἱ Ης 5}8]] γεΐυγῃ ὑπο πες, 
δ᾽ 58ἃ}} οαυβϑε Ηἰβ8 Νααηγε ἴο ἄννεὶ! ἴῃ (ἢς 
τηϊάβί οὗ ἴε6. Ηδ ψ}} Ὀυϊ]ὰ ὺρ ταὶ ἀπ 
φυλϑῖς ρίδοοϑ, δηὰ ν1}} σαΐδμεν υπίο ἴΠδ6 υνἱ 
ἦΟΥ 411 [ὰγ οδρεϊνγ. Απὰ Ηε ΜΠ] ρ]απὶ ἃ]} 
[Υ 50ῃ8 1ῃ ἴδε τηϊάϑβὲ οὗ [66 ἴοσ ονεσ. 

11, 1ο δὲ παριὸ οὗ δὲ Ζογά σοδ] ἘΠΙΙΟΥ 
Θαιυϊναϊοηξς ἴο ἴῃς  υΐς. σά ἐε, οὐ ἴο ἴῃς ρίδος 
ἭΠοτῈ Ης 15 παπλεὰ, 2.4. [εγυδαίεπι. Ορ. 58, 
ΙΧΧΧΥ͂Ι. ο, χουν. 7, 8; 158. ἰχ. 6 ; Μίςβδῃ :ν. 2: 
Ζεςδ. Υἱϊ, 22: ὍὙμδ ψογάϑ οὗ [6 ΟΚ, δηά ᾿ὗ. 
Μοεγβίουϑ ἀγὸ ὑγεοθάςα ἰη ἴδς [,αἴ1η Ν᾽ ογϑίοηϑ 
ΌΥ νογά5 τοῆεοοϊίηρ [86 ἰδησυάᾶσε δᾶ ἰδουςὰξ 
οὗ 154.ὄ Ιχ. 1-Ὦ, Δωοο «ρἰεπάϊάα γμσοδίε, εἰ 
οὔπε: 32: έγγς αάογαόμηξ ἐε (. .. πρρεδωμὲ 
ἐπ οπιπίδι βπίδις τογτς, 10Α14), στὰ ονϊάεπε 
αἰ]υδίοη ἴο ΟΠ τσῖ, ἴὰ6Ὲ Μεβϑίδα, ἴμ6 “1 ἱσπί 
οὗ ἴῃς πνοι]ὰ," [6 “Τχμῖ ἴο ἸΙχδίθη [86 
ΟερΌ]ε5. Το Οδυγοὰ [45 εὐὸσ ἰονθὰ ἴο 
δε6 ἴῃ ἴδε νυἱδὶξ οὗ [86 νψ|86 τηθ οὗ ἴῃς Εδϑῖ, 
τὰς τεργοβοηϊδινος οὗ ἴῃς πεδίμοη σου], οὐδ 
ΓΟΙΠΙσοηϊ οὗ νψογά8. ἢ] ἢ 541} 06 ρεγίες] 
ΓΕΔ] ΪΖεὰ ἴῃ [6 Ομυγοῦ Υυρμδηξ (ΟΡ. 4150 
[38. ΧΙΪχ. 22). Ον. ἴδε 1,δῖ, Ν εγβίουϑ ἔοσ οἴ μοῦ 
Ροϊηϊβ οὗ ἐχρδηβίοη ἴῃ [818 υεῦβθ. 

14. Οωσεά... δαΐε "Ν ΟΡ. Οεη. χχυῖϊϊ. 
249; Νυπι. χχίν. 9. Τ6 [414 (ςΡ. «ἷδο ΟΚ, 
Β) δηϊγρεβ [Π15: Παἰεάοι! ο»ιῆξς φωῤ “96 
ππμρι 16, εἰ Φ)»ι56: φμὶ δία:ῥῥεγπαπὲ ἐξ: νιαίοάδἐοιξ 
ΦΤωρΣ οὔεπε: φμὶ οὐὐμσιὲ 16, δἰ ΟἾΙΜΦ: φωὲ ἀξκεγὶπξ 
τ΄ὐογόωρε ἀμγιρη, εἰ ΟΦ: χμὲ ἀρβοπμπὲ ἐδ εἰ 
“Ζεε ΤΙΣ ΤΙΩΓῸ, ἐμο., δὲ 06 φμὲ τὠδ'υεγέμπὲ 
ἐὩΓΓῈ: ἐμΩ:, οἰ ΟἸΙΝ6: φωΐ ἱπεεπάμηὲ δαδί αἰίοηε: 
ἐμ: (ΠΡ. ϑουῖ. ΧΧΥΙΪ. 1 ς ὅζς,). 

δὶεεά ... ἴουε δε] ἘἙοΥ “Ἰονα᾽" [6 
[1214 δηὰ Ψυΐϊξ. μανο “ Ὀυ11 4," ἀντ Πρ ταῖμοῦ 
ὍΡΟΣ ἴδε τηδίοσίδὶ σοβίοσδέίοη (νυ. 10) ἴδῃ 
[ἢ δρίσίτυδὶ, 

18. ΤΊ Ὀοαυ ] 41Π{ογαοῃ, “ ἴδ ΟΠ] ἄτοη 
οὗ ἴδε ͵υϑὲ (ογ, “ἴῃς 56οη8 οὗ [6 τἱρμίθους;, 
ν΄. 9)... ἴδε [,οτὰ οὗ [δε 7.51,» 15 1οδὲ ἴὼ [86 
1,1ῖ,  ετβίοῃβ, Τῆς ἡτστιο ἴον (ἢς γχαΐδεγ-» 
ἴῃ τορεῖδοσς οὗ [6 1)᾽βρεοσγβίοῃ ἴο [ϑγυβδίθηι 
15 οὗ υὑδηΐ οσουτοηςθ. ΟΡ. [2 4ῃ. χὶϊ, 7: 
Οτας. 510 γ]}. 11,734; Εποοῖ χο, 31; 4 Εϑέγ. 
ΧΙ, 29 ὅζε. ; 2 Μάδος, ἱΐ, 18. 

16. ΤΙ [414 ἐχραπάβ (9 γεγο: “πέρι 
γηεα, δεμεάὶς Πορεὶπο γερὲ πασπο, γῶα ῥεγωυ! 
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16 Ἐὸσ 7επιβαϊεπὶ 8Π4}} θὲ δι] 
ἪΡ νὰ βάρρμίγεβ, ἀπά δπλεγδ  ἦ8. 
Δηἀ ργεοίουβ βίοῃβ : [ᾺΥ νγδ}}18 δπά 
ἴονγειβ δηά δαϊεϊεπιοηῖβ τ ρυτα 
ξο]ά. 

17 Απά δε βίγεεβ οἵ Τεγυβαίθτη 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙ], [ν. 1τ6---τϑ. 

81.4}} δὲ ρανεὰά στ ΕΓ ἀπά οδ- 
διιποῖς δηά βἴομεϑ οἵ Ορβιγ. 

18 Απά 411 δΠεῖ ϑβίγεείβ 58|8]] 58 γ, 
ΑἸ]εϊυία ; δηά {πεν 5121} ργαίϑα Βἰ πὶ, 
βαγίηρ, ΒΙεββεά δε (ὐοά, ψ ΒΟ Βδῖὴ 
Ἔχίο] δά 1ἰ ἔοσ ὄνοσ. . 

( δῥογαδιῖ, 5866 Ἐδυβοῦ 2. 1) Ηἰογσαΐρηι, εἰ 
“αἰβεαδὲξ ογωρ ἀονς ἐς ἐπ ογεπία “ασεμΐα 
“αομίογωνε (Ν α]Ρ. φμοπίαηε Πδεγαυϊ σι αΐενι, 
εἰυϊαίερε “μα5, Δ εμηπελς ἐγ δι αηομίδιμ). 
ες (δ αἷς. Βεαϊμδ) ἐγὸ “ἱ γμεγίπὶ γοϊφμας 46 
“ογπο γεὸ αὐ υἱάοπάωρι εἰαγίλαΐεσε ἐμαῆς, εἰ 
εοηἠηηάμηε ποριὶπὶ γεσὴς ἐαἢ. 

16, 17. ΟΡ. 158. 11ν. 11, 12} ον. χχὶ. 18 
ἄς. ὙΠο δβϑιξητηθηΐ οὗ ̓ ονγοὶβ δίς. ἴο ναγίοι8 
Ραγῖβ 18 τοσε ἀσβηϊίς ἰῃ ἴῃ [(414: Ομέ[έία 
Ἡἱϊενγιμαίοηε αῤῥῥίγο εἰ “Ῥαγαράο σα βεαδερῦ : 
ἐκ ἰαρίάε ῥγείίοιο ογπες γπωγὶ ἐω, εἰ ἐμῦγε: 
Ἡεγιαἰερε σωγο «ὐἰπεαδωπλωγ, εἰ ῥγοῤμσπαοσωα 
εἶς ἀχὸ γπμρῶο. ἘρΥ τΠ656 ἜΡΟΝ βίοῃϑϑβ 
δῃηὰ [ὃς ἱπρθηίουβ 1ξ ἔδηςϊ ἃ] σοποϊυδβίοῃβ 
ἩΏΙΟΒ μάνα θδθη ἀγανσῃ ἔγοσῃ [μεῖγ οο]ουΓ8 ΟΥ̓ 
ΟΥ̓ΕΙ, 866 Ὡοΐεβ8 ἴο ον. 5. ς. ὝὝΠΝΕΙΣ ρΡυτΥ 
δη4 ἸυίΓο ἀσζε, δῖ ᾿ϑδϑί, ἃ Υρὲ οὗ ἴδ μοδυθη]ῦ 
τγοᾶϑιγο, οὗ [ἢ ἱησογτυρίθὶς σοοά Ἐΐη»8 οὗ 
Οοά ((δυποη). 

17. “ῥα1} δὲ ραυε4] ὍΤμα ΟΚ. ψηφολογη- 
θήσονται εταθοαΐϊοε5 ἴδ6 ἀθ8 οὗ ἰεββεϊδι θὰ 
Ρανεηχθηΐ, ἃ πιοβαῖὶς δἰταηροπιθηξΐ σοτητηοη ἴῃ 
τὴ6 μοιι5ε5 οὗ ἴδε στοἢ Κοιηδη8. ΤὨς ρᾶνθ- 
τοθηΐ 584}} 6, δοοοζγάϊῃς ἴο ἴδε Νυΐϊρ., ἐν 
ἰαρίάε εαπάϊάο εἰ νησιάο (Ἑςρ. Ἀσν. ἰϊ. 17: 
ΧΧΙ, 18), τὰουρ δυβοι σοη]δοΐυγοβ οαπαάἑαο 
εἰ »πμπάο ἴο ἷς ἃ ΠΟΥΓυΡΓΊΟἢ ἔὸγ εἐαγόμηποιίο 
([Δ1Δ}. 

“οπες 9.) Οῤῥὶγ] Οσρ. : Κίηῃρβ ἴχ, 28; 
4 ΟΒγου. Υἱῖ. 18. ὙΒῈ ηυμηεγοιβ. δηὰ 
ἀϊβεγοηΐ νἱοννα 85 ἴο ἴδε ρμοβίοη οὗ [ἢ ]5 
τους -αἰσρυϊοὰ ρΡΪδοε ΤΥ 6 τοἀυορά ἴο ἔοι. 
Οτοα δηὰ φϑορτάρμοῖβ πᾶνε ἔουπά ἴξ ἴῃ 
(1) ϑουϊδβεγῃ Ατγδθῖα, (2) [με βαϑὲ οοδϑί οὗ 

1ς8, (3) ἴῃς δαβίοσῃ ραγίβ οὗ [παᾶϊᾶ; οὐ τὸ - 
ξαγάοά [ἴ (4) 48 4 ἙςοἸἸεςνε Ὠληης ἔογ ἀϊδίδηϊ 
Βο. Ποσ ͵δηά8. ΤΏ πιοϑὲ ργοῦδοϊς ἰῖβ 
Μοῦ] ϑθοπὶ ἴο Ὀ6 ΟἹ ΟἿδ οΥ οἴδεν οὗ [δε 
οοαϑῖβ οὗ (1). ἄρ. Ῥγεββϑεὶ ἰῃ ΗεσγζΖορ, 
“Ἀ.Ε..3 ..π. 

18. αἱἱ δὲν ὠξοῤοι Οκ. ῥύμα. Τῆς 
11508] τηοδηΐηρς ἴῃ ἴΠ6 ΒΙ0]6 οὗ [6 ΠΑΥΤΟΥ͂ΡΟΓ 
δἰγοοῖ Οὐ “ἴδ᾽ 85 ἀϊδε!ίηρυϊμοά ΠῸσμι ἴῃς 
Ὀσοδάογ βἰγεεῖβ, πλατεῖαι (νυ. 17: ςρ. [υὑὑκὲ 
χῖν. 21), 15 ποῖ Ῥεσῇδρβ ἴο θὲ ργεββθᾶ δΒεζε. 
ΤΙΟ αἱο οὗ ἴδε 1,Δἴ. νοΥβίοἢΒ ΤΔΔῪ Ροϊηΐ ἴο 
(ὃς οἴδοῦ υ86 οὗ ῥύμη, ἃ οἰϊγεᾳυδτγίεγ. ΤΒα 
“ βίγεοίβ " ΒΕΤῈ ῬΟΙΞΟΠΙΗ͂ ἴμβοϑα ΨῃΟ ἰῃ ἴδεπὶ 
Ταῖβα ἴῃς “δηάϊεββ ΑἸ]εϊυἱα." (158. ἰχ. 1; 
Καν. χίχ. 6. ὙΠ [1,δῖ. γεγβίοης ἀδίδο {Π6 
ψογὰβ. “ Βεβϑοά" ἄζ., τοῦ ψμδὲ ρῥγθοθάοβ 
τμοῖη, δηά τῆδκο ἴδοι [6 υἱίεγαηςς, ποῖ οὗ 
[86 βίηροσβ ἴῃ ἴπ6 5ίγεεῖβ, θαῖ οὗ ΤΟΙ Ὠϊπ)- 
861: οισ. [141], Βερηεάιείως Πονπέπε, ψμὶ ἐκαἰέαὶ 
ἐε, εἰ δεπεάίείμς ἐπ οπιπία “ποία “Ομ ο ΓΙ: 
φμοριέαρι ἐπ 16 δεπεάϊοεξ ποποη σαπείη σιδνε ΕΣ 
«ἸΦΓΉ77,. 

ΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ. 

ΤΏ Ηοδτγονν ἢ45 ΒοΙΩ6 πιο ΟΒ Πρ; νΑΓΪΔΈΟΏ 5 
οἱ ἴδῃς δοςερίεα ἰεχίβΌ Νευθδιιοσ ρσῖνοβ ἴῃ 6 
᾿υδηϑιαϊίϊοη 85 ἔΌ]ΠΟ5 : --- “Αἴ τα Εἰπὶ6 
Τοῦίγγαὶ στοῖς ἄονγῃ 411 ἴμεβε ἰδῖηρβ 
ἶογ. Απά ΤοΡὶ 5514, Β]οββεὰ ἰβ8 ἰῃς ἴοσγὰ, 
[ῃ6 ρ»τεαῖ Οοά, ν»:Πο ἀοείῃ τρλγνε]ουβ [Ὠηρ5 
ἴο Ηἰ5 ρβορὶε δηὰ Η!5 βεσυνδηῖβι Ηδ βιῃπτοῖῃ 
δῃά ᾿Βοαϊεϊῃ, δηάὰ Κἰ]οῖ δὰ σηδκοῖ αἰϊνο, 

. δά Ὀπηροῖῃ ἀονῃ ἴο 86} δηὰ ἴθι ὑρ. 
ὟΝ Βο διαῖὰ ἀἱ 15 Διηοηρ ἴδ6 ΟΕΩΕ]68 : 
χὰ ἃτὰ Ὀουηά ἴο Ρυ]15ἢ 411} (ἢ 656 τπλᾶγυο]]οῦβ 
Ὑγοσ 5 ἀποηρ [6 ἡΔΟη58. Απά γε, Ο οἰ] άἄσθη 
οὗ βγαδὶ, Ὀς δίγοηρ δηά ἰεΐ γόοιγῦ Ὠεαστὲ θὲ οὗ 
ξοοὰ οοὐυγᾶρε, δηά Ἰεῖ ποῖ γοὺῦῦ Βδοάβ ὃ6Ὲ 
ὑγοδῖκ, Ὁ ΥΟΌΣ ψοσΚ 53}4}} θ6 χενναγάεά, δηὰ 
Ης 1} ναὶ [Ὡλὶ Ηδ ΠΙΔΥ 6 φτασίουβ ἴο 
γου, δηὰ ν}}} θῈ εχαϊϊεὰ ἰδδλὶ Ηδ τδΥ δᾶνα 
ΤΑΘΓΙΟΥ͂ ὑροη γοῦ. Εοσ ἴδ 1, ογὰ 15 ἃ Οοά οὗ 
Ἰυάρταοηΐϊ ; Ὀἰοβϑοὰ ἀγὸ 411} [ΠΟΥ (Πδῖ νγαὶξ ἴοσ 
Ἡϊ. Απά γο, ΤΥ Ομ] ἄγθη, σοηθηυθ [ἴῃ 
δἰζηβθ, ὈΓΑΥΟΣ, δῃηά βυρρ)οαδίίΐοη Ὀεΐοτα (6 

1,ογάὰ οὔ 411 ἴῃς ψοσὶά, ἴοσ 4]π|8 δῃηἃ Ῥσδᾶύεῦ 
ἀγίνο ὕδοῖκ [86 ἄδοζθο, ἔογ ἰξ 18 βαἱά, “ πὰ 
Φἰπὶς ἀο ἀεἰῖνον ἔγοπὶ θα. Απά Ὀ]εβϑοὰ ἰ5 
[δε [ογά, ΒΟ δαΐῃ ββονγῃ ἴο τὴς δηὰ ΠΥ 
ἙΑΙΒΟΓ δηὰ τγ ἐογείδίμογβ, δηα δονεσΥ οὴα ΒΟ 
δῖ {γυβίοα 'η Η πὶ, ννοηάογϑ, δηα σρλγυεΐϑ, 
δηά ρ»τοαῖ δηά τογχῖῦ]ε [Π]ρ5. Ο 1 ογά οὔ ἴδε 
ψΟ ], σον 5 ἰῃ οἷν ΟΔγ5 538 νδίΙοἢ δηᾶ 
τοαἀοωρίοῃ ΟΥ̓ ἴδ6 σοχηΐηρ οὗ (6 Ἀδάδοιηοῦ 
δηὰ ἴθ Ὀυϊαϊηρ οὗὁἨ Ασίθὶ (.6. [εγυβαίοσα ; 
ΠΡ. 184. Χχίχ, :ἱ, 2) Ὀδείοσγε ἴῃς εἊγεβ8 οὗ 4]]} 
18γ86}, 85 1ἴ 15 5α], " [ἢ 818 ἀδγβ8 [υὐδῃ 588} 
͵ἰδ6 βανρά, δη4 5γδ6] 5}}8}} ἀὐνγεὶϊ βαίεὶγ .᾿ 
αηὰ ἴἴ 15 νυτιτθῃ, “ Δηά [π6 γϑηϑθοπιθὰ οὗ (ἢ 
Ι,οτὰ 5}8}} γεΐυγῃ;᾿ δηά δραίη, “ΤῈ [μοτὰ 
ἀοίὰ Ὀυ]ὰἃ υρ Ϊεγυδβαίεπι, Ηδ σαϊβογοῖ ἴο- 
δεῖπον [ἢ οὐϊολδίβ οὗὨ 15 γϑεὶ.᾽ ΒΒ] ϑϑδὰ 15 [6 
1,ογὰ ἔοσ ὄονεσ, Ασλθη δῃά Ασηρ. 

“Ἐμπάᾷ οὗ ἴδ Ὀοοῖκ οὗ ΤΟΙ, 
ἼΟοΡΙε]. Ῥγαῖβϑε ἰο Οοά." 

[6 500 οἵ 



ΤΟΒΙΤ. ΧΙΝ. 

οἱ Απά ψβεη ἢε νγᾶβϑ γε Ὺ ἀρεά, ἢς 
εἀ ἢΪ8 8βοῃ, δηἀ [ἢ 8ὶχ 80η8 οὗ ἢ 8 

80η, Δἀηὰ 954 ἴο δίπι, ΜΥ 8οη, ἕλκε 
(ὨΥ ΤΠ] άγθη ; ἔογ, 6 οἱ ά, 1 πὶ δρεά, 
ἩΝ ΔΠΔ ΓΟΔΑΥ͂ ἰο ἀερατί ουξ οὗ 1}}8 
16. 
4 ὁ ἱπίο Μεάϊδ, πιῦ 8οη, ἴογ 1 

ΒΌΓΕΪΥ δεῖανε τποβ6 τὨϊηρ8 τὶς ἢ 
4 7]οῃδᾶ8 ἴδε ργορῆεῖ βρᾶκε οἵ Νίηενς, “ ]οθαΒ 3. 
(δδῖ 1 584}} θὲ ονεγίῃσγονχζῃ ; δηὰ (δὲ 
ἴογ ἃ ἴτἰπ|Ὲὸ ρεᾶσε 8881] σδίῃεσ δε ἴῃ 
Μεάϊα ; δπά τῆδξ οὖῦ Ὀγοίἤγθηῃ 5}2]] 
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ΟΗΑΡΤῈΝ ΧΙΝ. 
4 7δὲ ρήσνεζά ἐριείγεσίίονε; 10 ἀξξ σορε, 8. “ῥεκίαν 

ζο σαυε Μέκεσσ. τι 272 ανπα ἀὲρ τοῦ αἷΐσ, α»α 
γέ δωγίδα, 12 7Τοδίας γεριουεξλ το Ξεδαζαρε, 
14 αμαὶ ἐδέγε ἰἰφά, αἴὔον ἀς λαα ἀξαγα οὗ ἐλέ 
εἰετένμεξορε οὗ Δέμευέε. . 

ῷο ΤΟΙ πλδάς Δη επὰ οὗ ργδίβϑίηρ 
αοά 

2 Αῃά ἢ ε νγῶ8 εἰρῇϊξ δηὰ ΒΗ͂Υ γϑᾶγβ 
οἷά θη ἢς ἰοβὲ ἢ18 εἰσ ἢ, τ ΒΓ ἢ ννλ8 
Γεβίοσγεα ἴο ἢἰπὶ δέτε εἰρϊ γϑᾶτβ : δηὰ 

ΙΟτ, δ Ἦθ ρᾶνα δἰπιβ, δηά ἢ "ϊῃογεδλϑεὰ ἰη 
πον λα». ἴῃς ἔδαγ οὔ τῆς [ογά Οοά, ἀπά ργαίβοά 

Π]η1. 116 βολίζογοά ἴῃ (ἢ6 ϑαγῖ ἴτοηπλ (ἢδῖ 

ΟΉΑΡΤΈΕΝΒ ΧΙΝ. 

4. εἰσ δὲ απά 7} γεαγ: οἷ] ΤὍπδ Μεγβίοῃβ 
δηά Μϑ958. δζὲ ὈΡΕΙΕΕΗΥ αἱ νδιίδηςθ ἤσγο. 
ΒΙΙπάπε85 σᾶπλὸ ὕὑροὴ ΤΟδὶς ΠΘΏ δ6 νγᾶ5. 50, 
ΟΥ 5ό, οἵ 58, ΟΥ 62, ΟΥ 8ο, ΟΥ 88 γεάῖβ οὗ 856 
(5εε Ουϊδοεϊεῖ, Ρ. 343); 58 δεΐηρ [6 ηυ τη θ Γ 
ἀρρσγονεά ὈΥ [86 Ὀεβί. δυϊβοσιεβ. ὙΠΕα 18 
ΒΙΠΛΠΪΔΤ ἀἸϑΟΓΈΡΔΏΟΥ͂ 88 Γοχζαγάϑ [86 ἀυγαίίοη οὗ 
ἢΪ8 16 (566 Ὁ. 11, δοΐθ). 

Δεν εἰρ δέ γεαγ] Ἡφττε α͵50 [6 ψειβίοης 
Ἐκ τῆς τγπας 848 ἴῃ6 θοῦ 7:; [ἢς 
Οδιαϊά., Ηοῦ., [ἴΔ12, δῃά Ψυϊρ., [6 ἡυτθοῦ 4 
(δεε ἰΐ, το, ποῖθ). 

απά δὲ σαυνε αἷνις 45..}ὺ Ὄδιαῖ [16 οὗ φυΐϊεῖ 
ξοοά δηὰ οὗ ““ ἀΔ 1} ἰπογθᾶϑε ἸΏΟΓΕ δηα ΣΏΟΓΕ ἢ 
ἴῃ [ἢ βοσνίοα οὗ Οοά (παρὶς Τρριρα οοίφγο, 
1[214) 185 Ὀοδυ  }} ἀεριςοίεά, 1ξ ἴῃ δ ΡΥ 
ἀἰβεγεηξ ἰοστηβ, ὈὉΥ 186 νυΐϊς.: Κεφωρη ὍεΓΟ 
ΠΣ τ ἐπ σαμάϊο Κῖξ, εἰ οὡρρ δοπο ῥγογξεΐμ 
ἐἡπογὶς οὶ ῥεγγεοχὶξ ἱπ βάεο. ΤὨς σοπμηδηΐ 
οὗ δὴ οΪά νυἱϊες (Βαάννε]] ἴῃ “ Οὐ, ϑδςσὶ᾽) 
διπ| ἴ ὺρ ἴπυ5: “Ουγδυμη Ρἱοίδιῖβ ἃς 
Το] Ἰοη 5 ̓ πϑεϊςυϊυτη ὩΟῺ ΣηΓΕΓΤΌΡΙΣ 86 οοῦ- 
πυδνϊ τ." Ο(ρ. ΡΒ. ᾿Ιχχὶ, 14. 

8. «υδεπ δὲ φυῶς ὙΦ αρε] [Ϊπ δογα νιογεὶς 
(γυϊκ.). Τα πὐμλθεῦ οἵ ἢ15 ἀβοῃϑβ νγ8 
δούθῃ, δοοογάϊηρ ἴο [1214 ἀπά νυΐϊγ. Τδα 
ϑΥΤΙΔς δηὰ ἃ ΗδρΡ. ἴοχὶ στεδὰ: “ ΝΏθΩ 1 τὴ 
ἀοδα, δηά (που μαϑὲ Ὀυγίοὰ τη6, 8566 [παῖ ΔΕ οΥ 
ΤΥ ἀεαῖβ ποὺ σοπίίπυεθδῖ ὯῸ ἸΟΠΡῸΓ ἴῃ 
Νιπονθοῆ. ὍΤάκε ΤΥ Ομ] άγεη δηὰ 411] (Παῖ 
δου δαϑῖ δηά ρο ἱπῖο Μοάϊδ ὅς. 
ΤΒς ἰοσγεοδβὶ οὗ (πε ἔαϊυγε ἤογὸ σίνθη ὉΥ͂ 

ΤΟΡΙ 18 θαϑοά Ὡροη 4 Ὀο6 16 ἴῃ [ἢ 6 ξ]Π]τθης 
οὗ Οοὐβ ννοσγὰ 85 ἀδοϊαγεὰ ὮὉγ Ηἰ58 ΡῬσορβείβ: 
85 ΒΌΟΝ ἴΐ 56 ποῖ υηϑιεἀ ἴο [Π6 οἸοαγης658 οὗ 
ΒΡ ΓΙ[Δ] ν]8Ί08 δοπιειίπηο8 νους ιβαξθα ἴο Οοὐ 8 
ἴγυθ βεγυδηῖβ 45 ΠΟΥ Δρργοδομεὰ {μεὶγ οηὰ 
(σεη. χχνὶ!. 2, χὶν, 29). ΤῈ {πῆς δηὰ 
οσοδδίοη ὙΈΓῸ Δρργοργίδίοε : “" Αηΐπηα, αυδηάο 
ΔΡΡτορίησυδί δὰ τηογίετα, ὑυοορποβοὶξ 4.8- 

ἴυτα 500{Π|Δἴ6 δὺς παίυσα ᾽ (Ο 
ἴῃς Οτολί, ᾳφυοϊοά ἱῃ Ουϊδοτ]εῖ, Ρ. 349). 

4, “8ο αἴγεοῖ γοὺῦ Πιεαγίβ," δ᾽] οροσΖ68 
Βεάς, “1ῃδῖ γὲ ΤἸΔΥ ἰεᾶνε ἴΠ6 ἀοϑίγοβ οὗ [818 

16 δηά [π|8 νοῦ] 5 “" ςοηγνετβδίίοη.᾽ ὙΠῈ 
411 [86 Βοαγί βθοῖκ Βοδύθη ν [Ὠϊηρ5.᾽ 

ΎΤΒῈ [1214 ἀοεβ ποῖ ἰἰπηϊξ 1Π6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
οὗ οἹά ἴο ἴμαῖ οὗ Ϊοηδὰὰ ποῦ οοπῆης ἴδ6 ἀ6- 
δἰσιςίίοη ἴο ΝΊΠΘΥΘΩ : Ογεπία ἐγερε, εἰ υεπίρηξ 
σωροῦ Δ, σω" εἰ Νίπευεη, φμα ἰοοιδὲ σω ῥγοῤδεῖκ 
Τιγαεὶ φμος τη Ἰογπῖπι. Οὐιπία φυεπίεηξ, 
πὲῤῥέψμο ημο  ἐὰς ογεηδι υεγ δὲς: “:α ογρερΐα 
εοπέησοπέ ἰοπρογίδς σῶς, οἰ ἱπ Μεάδία εγὶξ 
“αἷμ ρας φμᾶρε ἐπ «ΔΕοΓΙ, εἰ φμᾶρε ἐπ 
«Βαῤγίοπε: φμία “εἷο 50 εἰ ἐγεάο φμοπέαηε ογιρῖα. 
ψια ἀἰκὶ ᾿ορεπμα ἐγ εἰ ῥεγ οι ἐμ ; εἰ πορ 
ἐχεοράεέ τεγόμηι 46 “εγριοπίδις δε. Ἰοηδὴ 
(ἰ. 23) μαὰ ἀεοϊαγεὰ ἴο Νίῃονο Οοὐ 5 Ἰυὰρ- 
τηθηΐ [παῖ ἰῃ ΤΟΥ ἀδγε ἰ βῃουϊά 6 ουδσ- 
(ἄγοση. ὍΠ6 Νίηεν [65 μδα “ τυγηοὰ ἔτουγη 
1πεὶγ οΥἹ] τὰν, δηὰ Οοὐ δὰ τεορεηϊοὰ οὗἩἉ (86 
οἱ], ἰδ Ης πὰ 8κ]ὰἃ ταὶ Ηδς πνουϊὰ ἀο 
υπῖο τποπὶ; δηά Ηδ ἐϊὰ ἰἰ ποῖ" (]οη. 1. 10). 
Ὅν Βεη Τοδίε μετα ἀθοίδταβ μἷ8. φοηνςοα 
ταὶ Νίπονοῃ δῃουὰ γεῖ 6 ονογπγοόνψηῃ, 1 
6 ονὐάδηξ μα ἔεῖ (δαὶ ἴῃς τερεηΐδηος οὔ 
ΝΙΏονοΒ μα θδθη δυῖ 5μογί-Ἰἰνοὰ (ςρ. 818 
ΘΧρΡοσίθηςθ, 1. 18, ποῖΐθ, δηά συ. 1ο, ποῖρ). 
]υάρτηηρηΐ τηϊρ τ ἴΆστυ, δηά 6 ἀοθβ ποῖ ἀδῆπθ 
ἴοο ΟἸο56}Υ θη ἰξ βῃουϊὰ σοι (ῤγοῤε ἐνὶ, 
Ψυ]ρ.); Ὀυϊ σους 1 ψου]ά, δηὰ ἰη {6 πιο 
οὗ 15 δοῦ8. ΤῈ [Δ]1] οὗ Νίπονερβς ἴοοϊς 
Ρΐδος 'ῃ Β.ὺ. όοβ (εἰ 2858) οὗ ἴῃ ΒΟ. δοό 
Ἡοτιλπ61), θη [Θβοῖδκῖπὶ ψγὰἃ85 Κιηρ οὗ 
υάδὲ (1 Κίηρβ χχὶν. )ὴ. ΤῈ Μοάοθϑ πάθον 

ἘΡΣ Ἢ [Π6 ΒΑ Υ]οηΐδη8 υπάον [86 
Οτονηςργίηος ΝεδυςδάπθζΖασ ἀσϑίσογοα [ἢ ς 
ΟἿ, δῃά σεάἀυςοα Αϑϑογτία ἴο 4 Βαδυ)οηίδη 
Ῥτονίῃοθ. Μεάϊδ νγᾶϑ ἔβδ ἃ δαΐθσ σουπθγ 
ἴο ᾿ἵνα ἴῃ [πη ΑΞΞΥΓΙΔ: 80 [ἢ ς ϑυγίδο δόσε, 
ἐ Ῥδδοθ 5841} τγαῖποῦ θὲ ἴῃ Μεαϊδ ἰδδὴ ἴῃ 
ΝΙΠΘν ἢ δηᾶ δηοηρϑὶ ἴη6 Αϑϑυγδη8 δηά ἰη 
Βαῦγϊοη." Τα ““Ῥγορβμεῖβ᾽ αἰ υάδοὰ ἴο ὉΥ 
(8εὲ [1414 πιᾶῦ Ὀ6Ὲ Ναῆυπι (111. 7. Οτοῦιι8 
του] γοδά Ναοὺμ ἰηβίεδὰ οἵ Ἰωνᾶς), Ζερβα- 
Ὠἶδἢ ([]. τ) Ιβαιϊδὰ (χ. 5) 12; χῖν. 25), δηὰ 
ΜίοδᾺ (Ὁ. 5). 

 ΟΩ᾽ ὀγείῤγεπ “δα1} ἴδ “εαἰογεά ἐπ ἐδὲ εαγὶ 
οι ἐδαὶ ροοά ἰαπ] Ἐδίμοτ, “ ουν Ὀγεϊγθη 
ἰη τῃε Ἰληὰ" (ἐ.6. [ῃ6 τευληδηὶ οἔ [πο ἴδῃ ἐτῖθεβ 
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σοοὰ ἰληά: δηά 7εγυβαίεπὶ 53}|4}} δὲ 
ἀεβοϊδῖο, δηὰ ἔπ μοιβε οἵ οά ἴῃ ἰξ 
82}} θὲ δυγηδά, δηὰ 53}4}} θὲ ἀεβοϊδίε 
ίοσ ἃ τίηε ; 

ἐἘπι3. 5 δῃᾷ (δὲ Δρδίη (σὰ ν}} πᾶνε 
14. : Ἁ 

ΠΊΘΓΟΥ͂ οἡ ἴΠεπι, Δη4 Ὀγίηρ {Ππεπὶ Δρλῖη 
ἰπῖο 1ῃε ἰΔπά, τγῆεγα ἘΠΕΥ 3841} Ὀ0114 
ἃ ἴειηρίς, δυξ ποῖ {ΠκῈὸ ἴο τῆς ἢγβῖ, 
ἘΠῚ] (δ εἶπια οὗ τῆδλῖ ἂρε δε (6116 ἀ; 
Δηά δἤεγνγαγά {ΠῈῪ 541} γεΐϊυγη ἔγοπι 

ἐγ αρεν αἱ ρλςεβ οὐ τἐμεὶγ οδρενιγ, ἀπά δι} 4 
τη ὉΡ 7εγυβαίεαὶ ρ]ογίουβίγ, ἂπά τῆς 
οοργ. δοιϑβϑε οὗ (ὐοά 5841] θὲ δι} ἴῃ ἰξ "οῦ 

Ἰεῖ ἰῃ ἴδε Ἰαπὰ δηὰ Ἰοϊποὰ ἰο (δες {τἰδε8 οὗ 
Τ]υάλῃ δηὰ Βεοη)απιΐη) “' 312}} θ6 βοδίίογοὰ ἢ 
ἄς. Το ϑγγίᾶς στοδάβ: ὅἼἢ σεβϑί οὗ οὐὔζῦ 
Ὀγεϊδγθη οὗ [δγδοὶ τγῆο ἀνγοὶ] ἰῃ Θγυ 5816 πὶ 
8}8}} 1|6 δοδίζογοά ἴῃ τπ6 ψοἱς οαγίῃ " ἄζο. 
ἼΒο “ ξοοὰ Ἰδηὰ " 15 Ῥαϊοβίϊης (Εχοά, 111, 8). 
Το [(ἀ14 εἶνοβ ἃ ἀϊβογοηΐ σθπβς ἴο τῆς ͵Δϑ5ῖ 

ψογάβ, , γε: ποιΐγὶ, φεὶ δαδίῥαπε ἐπ ἑεγσγα 
Πιγαεὶ οπος ἀμ βεγ οηωγ, εἰ ἐκ ἐδ Π6 οαριτυὶ 
ἀμοοη" αὐ ἐεγγαρι οῤῥιαα. Τῆς Υυὶρ. 
ΤΕΠογηρ 18 ΡΓΟΌΔΟΪ ποᾶγεϑί ἴο νυῆδξ ΤΏΔΥ 
Βᾶνο Ὀδοῇ ἴῃ ἴπὲ πιϊηὰ οὗ (ἢ6 5Ξρεᾶῖκοῦ: 33"σέγες 
φοσέγὶ, φουλ ἀρ ΟΣ Δ ὦ ἐόγγα Ἰογαοῖ, γε 
“τεγ οηξ (4 4422. 

ῶ2ν α εἴπ] ἘΛΙΏος δὴ δ᾽] υβίοη ἴο Ὡς 
[ογηδίίοη οὗ [6 11 ρεγ!οά οὗ 70 γϑᾶγβ 
([6γ. χχνυν. :Ἱἱ, χχὶχ. το; Ὦδῃ. ἰχ, 2) οσ ἴο 
(πὸ ἄδττῃ οὗ ᾿ΙὈΟΓ δηπουποοά ΟΥ̓ Ογτιβ 
(Εζγα ὶ. 1). 

δ. ποὶ ἴδε ἐο ἐδεὲ ἤγ] ϑ8εὲ ἘΖγᾺ 111. 18 : 
Ῥ 8. ἾΧ, 25; Ηδξξ. 11. 4. “Νοῦ δᾶ τηλρη ῇῆ- 
ςοηδ εἰ ρ]οσίδ 5ἱ βιγυςΐυγα ϑβροςοίοίυγ, δβοά 
ΤηΔίοσα ρἱοτία δἱ Ἀοζηυπὶ ΟἾγβιὶ βρίγιι8]6 
ςοῃϑιἀογοῖυν " (Βαάννε]] ἴῃ “ Οτἱῖ, ϑ2ςογ.᾿. [1 
ἰ8 ἴο (5. 1468]---[ῆς ἤπ] ἢι]ΠΙπηοηΐ οὗ [πὸ 
Μεβϑβίδηϊς μορϑβ---ἰῃδῖ [6 γογάβ8 ἕως πληρω- 
θῶσι καιροὶ τοῦ αἰῶνος (ςρ. 4ῃ. ἰχ. 24 ὅζο.) 
Ἰοοκ οηννατά. ὍΤἢδ τοηδογίηρ οὗ [6 ΕῸΨ. 
ΠΑΓΟΪΥ ἄἀοας Ἰυδίίος ἰο {πε ΟΚκ,, ψἢΠ6 {δε ΄ 
ΙΑ]ὰ μᾶ8 δὴ δζορεῖμεσς αἰεσγοης στεπάοσχίηρ, 

συ γεβίεαϊω {εις ᾽παραεξοπεση 
(θοευϊ. χχν!. 1ς ὅζο.). 

ἴῃ 115 νοῦβο, ἃ Ηοθῦ. Μϑ. πλϑῖκοβ βουογαδὶ 
ΔἸ ΠΟἢ5 οΥ Δπ1ρ}1Ποδεοηβ : “ΎΒΕΓε [Π6Υ 5}|4]} 
Ὀυ}}ἃ ἀραίῃ (6 Οἱ δηὰ 4 ἰοηρίε...., διά 
ΠΟΥ 5}|4}} οοηξίηια [ΠΟΤΕ ἸΔΩΥ͂ ἀΔγ85 υηᾷῈ}] 
..... ΠΠΠ]1οἀ.᾽ ὙΠ 15 ἐο] ονσθὰ ὈΥ ἃ μαγὰ- 
ἙτΑΡἢ ΠΙΟΝ ἔογεῖθ! 5 γοῖ Δηοῖμοῦ ἙΔΡΌΝΙΕΥ : 
“ΑἴοΥ [815 ΠΟΥ 5881} γῸ ΔΥΥΑΥ ἰηΐο ἃ ὙΕΙ͂ 
ετίενουβ οδρενγ. Βυῖ {π6 ΒΟΙΥ δηὰ δ]οββοά 
Οοὐ 5841} θ6 τη 1] οὗ ἔποπι, δηὰ 58}4]}} 
ξαῖμον τποπὶ ἔοι ἴδε ἔοι αὐδτγίοτβ οὗ [86 
ὙΟΓΚΙ, ἀπὰ αὔογιχαγὰ [ΠΟΥ 841} τεϊυγη. .. 
Ὀυ]άϊηρ; δηὰ 411 ἴῃς ᾿ἰαπὰ {ποσγθοῦ τῆδλϊ ἰ5 
ἀεδετὶ 514}} Ὀς Π]]1εὰ ὑπ Ῥδορ]ο, δηά 4}1 [μδὲ 

ΤΟΒΙΊΤ. ΧΙΜ. [ν. 5--- 8, 

ἐνεῦ ἢ ἃ ρ]ογίουβ δι} ηρ., 45. [86 
ΡΙΌΡΠεῖΒ ἢᾶνε βροΐζεη τβογεοί. 

6 Απά 81] πδεϊοῃβ 8}|}} τυγη, δηά 
ἔεαγ ἴῃς Τογά (οὐ ἐγυΐγ, δηὰ 588]} 
Ὀυγγ τΠεὶγ [40]5. 

7 80 8881} 11] ῃδίίοηβ ργαδίϑβε τῃ6 
Ιογά, δπὰ 8 ρβορὶες 53}|2}] Ἴςοηξεββ 
(ὐοά, Δπηὰ τἰς ᾿βθε] 8881} εχαὶῖ ἢ 8 
ῥϑορίο; δηά 11 ἢοβα σῆς ἢ ἰονε τ} 

τά (σοά ἰῃ {τ} δηά ἰυϑεῖςε 5821] 
τα]οῖςα, 
Ὀτγειἤγεη, 

8 Απά ποῦν, ΠΥ 8οη, ἀερατί ουξ οὗ 

Βμενγίηρ; ΠΛΟΙΟΥ ἴο ΟυΓ 

ἔξ. Οοά 5881} τεΐυγῃ (μϊῆετ. Απά ἴδε 
[ρα 58}8}} Ὀ6 ογοοίθὰ ἢ δὴ Ἔχοοϊϊςηΐϊ 
Ὀυϊαάϊηρ, οἷ 584}} οὶ ε ἀεδίσογεοά Οὗ 
Οὐ Ὠγουσῃ ἴοσ ἐὐοσ δηά ονοσ.ἢ 

6. “δα}] δωνγ ἐδεὶν ἐΔο11] κατορύξουσι. ΟΡ. 
ΧΧ. οὗ Οϑρω. χἰν, 7; Ἐ.ΖΕΚΚ. Χχχῖχ, 1: 
δῃά ἴον {86 νογάς, 138. 11. 2Ὧο δηὰ τῆς [ἰδ] 
ἢΟΙΈ, 7 ογηρπῆα ἰάδοία «μα, “εὐμειστᾷ 
ἐϊΐος ζαΐσο ἐγγογο. Ὅῆς 1,Αἴ.  εγϑιοηβ δαὰ ἴο 
[86 τεὐεςξίοη οὗ ἰάο]5 ἃ σοπιίην ἴο [εγυβδ]οπὶ 
δηὰ ἀνε ηρ μετα, τσ βεηοδ ΠΊΔΠΥ͂ σΟΠΊΠΊΘη- 
ἰλΐογβ ἰδία [εγυβαίεα ἴο 6 ἰγριοδὶ οὗ ἴδς 
ΟΒυτγοῖ οὗ ΟἸσίβί, ἴῃ νος [ἢ που οὗ [εν 
δηὰ Οδί]ς 18 ροββῖυῖδ. 

7. απ αἱ ἐροδε. .. τὐεαυΐηρ᾽ ἩΉΘΓΟΩΣ ἔο ΟἹΩΡ 
ὀγεέῤγεη) ΤῊς [,δὲ.  εγβίοῃβ ἴᾶνα ἰμοτεβῆης 
γατ δι οΏ9 ὕροῦ [8 τπουρῆῖ, ΤμῈ [{λ]8 
τολάβ: 1π αΐε ἡ ΐα, εἰ ΠΡ Α λἠθαρ εἰ ο»ηρἱ 
μαρία ἐπ εἰς ἐγ, σὲ ραμάεδωπε φωὶ ἀἰσιρη 
Ῥεη σεγιῦπ: σμὶ αμδερε ζαείμπξ ἐπίφιἠζαλοσι 
εἰ ῥεεεαέωνε, ἀρβείεπέ ἀ6 ἱεγγὶς ογππίδι : ἴὰς 
ψυΐὶν. 15 53ῃοσίοσ δῃὰ 5} πιοσὲ ἱπάδροηδεηξ, 
Ζαμάφδωπὲ ἐπ εα (οὐ 5416) ο»Ὲ 6: Γέχε: ἐΓΣ 
αάογαπίε: γέρερι Ἰεγαεὶ (ςΡ. χῆϊ, 14,15, ψυὶς. ; 
58. ΧἸῖχ. 7, 23). 

8. ΤΙ δά άγοβϑ οὗ ΤΟΌΪϊ ον οὔδηροβ ΟΠ 
οποΓαΪ δηά ριορδεῖῖς στοπιλυκο ἴο ψνῃδί 18 
ῬΟΙΒΟΊΔΙ ἴο Τ᾽ ΟὈϊ45. τοι οοπϑιογίηρ τνμδὲ 
884}} θ6 [ἢς διΐυγε οὗ ἷ5 ῥθορὶβ, 6 Ῥᾳ5965 ου 
ἴο Ἑοοηβίοσ ττμαΐῖ ΓΏΔΥῪ Ὀὑχγίηρ Παρρίηθ88 ἴο [15 
ΟὟ 500 δηὰ δὶς οδιάσγθη, δηὰ ἴδε ἀοπιίηδηϊ 
ἰάδα ἴῃ ἢ5 τηϊηὰ 15 [δῖ οοπίαϊηθα ἴῃ ἴδε Ϊδϑῖ 
ψογὰβ οὗ υ. 7: ὕροη (818 6 ΘΏΪΑΓΡΟ5 ἰὴ ἴῃς 
γο ΘῈ 5 [Ὁ] ονσίηρ. 

ΤΙς Ομλδιάθο, νυν ϊοῦ Ὧ45 δυΐ 1{{{Π6 Τοβοιι- 
ΠΡ υὐὖ΄. 1--, ΤῊΔΥ Ὀς 5114 ἴο Ὀορίη [18 ]Δϑῖ 
οδδρίον μΒεσο. [{ 148 ἃ ἴοχί ἀἰβογίηρ τιυςὶ 
ἔτοπι ἴπδΐ ρίνεη ἴῃ ἴῃς Εἰ. '΄. : “ΑΠῈεν (80πι6) 
ἀλγ8 ΤῸῚ [6}1 ἰςκ, δῃὰ οδ]οὰ ἢ15 30ῃ 
Τοδίγγδι, ἀπά οδηϊοϊηοά πἰπὶ ἴμ6 σοπηηδηά- 
τηοηΐβ οὗ Οσοά, βαγίηρ ἴο ᾿ἶπ|, ΜῪΥ 8οη, ὅο 

411 ΤΥ ἀδγβ ἴο ἴ86 ρβοοῦ δηά ἴδ6 
τοῦ, δηὰ κῖνε 41π|5 41} [ὮΥ ἀδυϑβ, ἔοσ ἴ 6 βᾶκο 
οἵ ψείο Οϑάὰ ν1}} 0]ε58 [86 ψοτκβ οὗ 
(ΐς Βαηάβ, ΤῈ 1μοτὰ ὑ]ε55εὰ ΑὈγδίδηι 



γ, 9---το.]  ΤΟΒΙΤ. ΧΙΝ. 

Νίηενε, δεοδιβεὲ {πᾶς τΠο86 τῆϊηρ8 
ψ ϊοἢ [6 ῥσοόρβεῖ ]οηλ8 ϑρᾶΐζε 881] 
ΒΌΓΟΙΥ σΟΠ16 ἴο ρΆ38. 

9 Βυῖ Κεερ του τΠ6 ἴδνν δηὰ τε 
ςοπηπ]δηἀπηηεηίβ, ἀπά 816 [Ἀγ86] 
τΘγο] δηὰ [υ8ῖ, της ᾿ξ τΊΔΥ ρῸ 
Ὑ76}} ἢ τῆ 66. 

Ιο Απά θυ πιὸ ἀδοςπίγ, ἀπά (ὨΥ 
ΤΑοῦμεῦ  πλε ; δι ὈΔΙΓΥ͂ ΠΟ ΙΟΠΡῸΓ 
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αὶ Νίπενε: Ἀεπιθπιθεῦ, ΓΥ͂ 80Π, 
ον Αὔλλη μαπαάϊεά Αςμίδοδάγυβ (Πδῖ 
Ὀγουρῆς πὶ ὑρ, πον ουἱϊ οὗἉ Ἰίρῃξ Βς 
Ὀγουρῶς ἢΐπὶ ἰηΐο ἀλγίζπαβ5, Δπὰ ΠΟΥ͂ ὁ ος 
Βα γενναγάεαά Ηἰπὶ δραίη: γεῖ Αςἢἶδ-- τεγυρά. 
σδάγιβ νγλ8 ἰδανεά, ἊΝ 186. οἴβεγ μδά 1 Παρῖμε 
ἢ8 τουγαγά : ἰοῦ 6 σψεηξ ἀονγῃ ἰηἴο Μέμεδα. 
ἀλυίζηθββ. ᾿᾿Μδληδββεβ σάνε αἰμηβ, δηὰ ! σαι. 
εβοαροὰ (86 8πᾶγεβ οὗ ἀεδίῃ ἔσο ἢ ἀαμαν 

ουὖν ΙΠοΥ οα δοοουηΐ οὗ [Βὲ 41π|5 δηὰ ΕἾΠ68 
ὙνὩΐοΒ δα γχάνα; δηά 4150 [582ς, ἔοσ [δὲ ἢθ 
ξᾶνα {π|6Ὸ δηὰ ἀϊὰ εαἰπηϑάδοας; δηδ 50 ἤθη 
Ἴ50} νοΐ ἴο ἴδ6 ἤουϑε οὗ 1,δῦδη δηὰ ργαγεύ, 

νονγζοά ΟἿΪῪ ἴο γίνε Ἐ{ς δηά 41π|5 ἴο ἴῃς 
ῬΟΟΣ, δηά {πεγεΐοσε Οοά πιδάς Ὠἰπὶ ργοβρογουϑ, 
δηὰ ρᾶνὸ ἢΐπὶ 41} (Βδΐ ἢς δϑκοά, δηά ργεϑεσνοὰ 
τὰ ἕγομι 1,δῦδη δηά ἢΪ5 Ὀγοῖβοσ Εβαυ. Αηὰ 
1 ἴθου ἀο {κὸ 8 {πεν ἀϊά, Ηε ν"]}} 81658 ἴδ 6 
85 Ηδ Ὀ]εβ5δοα τε. Απηά δε εηϊοϊηοὰ τ οτὰ 
οἴδοῦ σουηδησπηπιοηΐϑ ; δηα ννῆθη 6 ἢ86 τηδάδ 
ἀπ οηὰ οὗἹὨἉἍ ἀοΐηρ 80, ἢ6 ννᾶ8 γαϊμεγεὰ ἴο ἢ15 
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Βοίὰ [Π6 [1214 ἀδπὰ Ψυϊρ. εἶνε ἔς δα γοβ8 
85 ΒΡΟΚθῆ ποῖ ΟἹΪΥ ἴο ΤΟῦῖΔ5, θυζ ἴο Π18 50η8. 
ΤΒοβ6 ψογβίοβ πᾶν ΠοιΠϊρ' ΓΟβο δ] ηρ -. 8, 
Ἡ] ἢ 5δο8 ἃ σεροιοη οὗ σ. 4. ΕΣ πωἥε, 
7, σοδὲς νιαπάο: δεῖουϊο Πογιίπο ἐπ Ὁεγ  αΐε, 
εἰ πεῖς εογανι ἡ 0 φμοά ἐῤσὶ ρῥίαεε ; εἰ ἢ 
τεσ: »πιαπάαίο, τ ζαείαπέ {μεε δία, δὲ οἶξε- 
»ο,πῶ, οἰ αἰπὲ τιορογες (εἶ), εἰ δεπεάἐεαπὲ 
ΠΟΏΘΗ ἐρηαι 12 ογαπὲ ἐρθῥογε, ἐπὶ υεγὶίαΐε, ἐπ 
ἐοο εογἦε σπμο, οἱ ἐπ 1οἱα υὐγο «μα (1418). 

Θ. ξεερ ἐδος .. . εορῃραρά»ηοι.} ὙΠΟ 
δοηΐδηςς Τουγεθροηάίϊηρ ἴο (815 ἴῃ ἴδ [,δἴ. 
Ψευβίουβ 18 ἃ οουηηθηῖ ὑρο ἰζ : ἴῃ [6 
γυΐϊρ., ϑέγυῖε Τορηπο ἐπ υεγίδαξο, εἰ ἱπφγδε 
μὲ 7αοαλς φιας ρίαείδα σωρὶ ἐἰδ. 

“δεαυ ἐῤγεείῦ τιον ΟΚ. γενοῦ φιλελε- 
ήμων (ἄπ. λεγ.), ἴα ροϊηΐ οὗἁὨ νν»ϊοῦ 15 ποῖ 
Ὀτουρῆϊ οὐ ἴῃ “' πιοτο }}. δίγεββ ἰ5 ουΐ- 
6 ΠΕ} [αἱ οἡ αἰπιϑάδοάβ, δηά ΤΟ ὈΪΔ5 15 Ὀἱἀάθη 
ἴο ὃδ6 8 “Ἰονοῦ οὗ δἰηγϑρινιηρ." [Ιἢ (018 5656 
ὈΟΙᾺ [1414 ἀπά ψυΐϊς. ἴᾶκα [86 τπουρῃΐ (866 
δῦονθ). 

ἐδαὶ ἐξ »147 50 «υεοἷ] «υἱὸ ἐδε] Τδα Ψυΐϊς. 
Ἰηξἰπηδί65 ἰῃ νγῆδί 96η86 ἴΠ6 ΘΧοοῖ56 οὗ 5006 
Δη δἰπηϑάθοβ ΏΔΥ ὑσηρ ροοὰ: ὧὡὲξ σἱπὲ 
»ΦΉΟΓΟΣ Τεὶ, εἰ δεπραξοαηλ εἰ ἐπ ΟἸΊΩ 
ἐφἜΟΓΕ ἐπ υεγδαξε, εἰ ἐπ ἑοέα οἰγέμ!ε “μά. 

10. Τα γεδάϊης οὗ (6 [1214 ἢοτα (ςρΡ. 4͵30 
ες Ψυ]ρ.) 15: Νις τεγο, ΜΠ], αὶ α Νέινυε, 
εἰ ποὶδ γιαπογο δὶς; “εὐ φμασισισμό (ς “εβείλογὶς 
γηχίγεηε ἐμαη1 εἰγοῶ τι, ἐοάενε αΐδ ποῖδ απ ΓΟ 
ἐπ βαίδια εἶμς; υἱάεο ἐπῖρε φμία γπεΐέα ἱπίφιμέας 
δὲ ἐπὶ ἰ α, εἰ βελίο Ὑπωΐα ρεγ ει" (ΟΡ. ΝΥ ἰ8ά. 
Χῖν. 25), εἰ ποῆ εὐ ιριάμπέωγ. 

ἡ Ἐρπερηδον δοαυ “απ ῥαπάϊοα «ερίαοδαγι] 
ΤῊΐβ ερίϑοάς 18 στηθητοηθὰ ΟἿΪΥ ΟΥ̓ [πε ΟΚ. 
ἃπά [ἰδία ἰοχίβ, δῃὰ 15 αἰ βθσεηΕγ σεηάογοὰ 

ΌΥ ἴδ ϑγτγίας, “" Ἀδιβοαθεῦ μον Αἢδὺ τὸ- 
πὲ ΑἸκίκασ, σῆο Ὀγουχ ὺρ Το. 
τς5. Βᾶνς δουρῃξ ἴο ᾿ΔεΠΕΎ Απλδη ἢ 

[Π6 Ηδηῖδη δηὰ Αςμίβδοδαγιϑ ἢ [ἢς Μοτ- 
ἀεοδὶ τροηϊοηδά ἴῃ ἔῆα Βοοκ οὔ Εβίμοσγ (Όρ. 
Οτδίζ, “ Μομδίβοβυιῆ,, υ.8..7.,) Ρ. 401). Τδς 
ἀιπου 65 ἰη [Π6 "Υ οὗ δυςὶ ἰἀεδηςποβίίοη 
ἃτε ὮΓ ριτοδλίοσ [ΠΔη ΔΗΥ͂ ΓΕΘΟΣ ὈΪ]ΔΠ065 (566 
ἃ Ἑοτἰς8] Δ }γ815 οὗ ἴδε στηδίζον ἴῃ ΕἼ ΖΒΓ). 
[ζ 15 ῬΟΥΒΔΡΒ ΙΏΟΓΘ πδίυταϊ δηὰ βἰπιρ]6 ἴο 
υπάἀοσβίδηα ἴῃς ραβϑϑᾶρε 845 ἴδε σεοοσγὰ οὗ δὴ 
αὐεηΐ ἴῃ ΤΌΙ 5 ον ἕΏΑΙΥ, ἴο νυ οἷ Αςἢδ- 
σδδῖυδ δεϊοηρεά (1. 21, 22), ἀπά 45 δὴ 1|1υ9- 
ἰτδὕοῃ τνῆϊο που] σἰνε ροϊηξ ἴο ἴμε δάνϊος 
Ῥγθοθάϊηρ τ, ΤΟΌΪΣ Πδά ΙΑ] ὰ στοδῖ οἴσγεββ Ὁροὴ 
τὴ6 οὐἱαναίίοη οὗ οὐεάϊοηςε ἴο Οοὐβ ἰἴδνν, 
}υδέϊος, δηά Αἰπιϑάεοάβ, δηὰ {πὸ Π]14] ἀμ οὗ 
ΡΑσδ (86 αϑὲ ϑορυϊοῖγαὶ στΐθβ ἴο ἃ Ῥαγεπηΐ. 
ΠΟΘ ΟΔπ)ς ἴο [6 ΑΥ̓ΪΏΡ Τ᾽ 5 ΤὩΘΠΙΟΣῪ [ἢ 6 

Θχδιηρ]ς ψὨϊοἢ Αςδίδομάσγυ5 ἔυΓηϑηοα οὗ [6 
ἀρὰ τδῃ δῃὰ οὔα Αἴηδη (οσ Αδμδὺ) οὗ {πε 

ΘΙΓΡΙΥ ἴο 8]]1υὰδ ἴο (8 νγᾶ8 δῃουρὰ; 
[δε ἀεία!]5 νσγουϊὰ Ὀ6 Κηονῃ ἴο Τοῦΐ45, ἀπά 
{Π6 δρρ]οδίίοη οὗ ἴδε ἰαβϑοῦ 8ῃ θᾶϑῦ οὔθ. ΤἘῸ 
[τα] 48 Ναάδὺ ἰηϑίοδά οὗ Ατηδῃ : (819 δηά 
ἴο ϑγγίας Αμδὺ γε ροϑϑί]ε ἱπάϊοδιίοηϑ ἔπδῖ 
[6 (Γδηβοσῖθεῦ οὗ [Ὠ6 Οτεεκ ἰοχὲ μδα θοξοσε 
᾿ἰπὶ ϑοθ δῆλα ΟἴΒοῦ ἴ88η ᾿Αμὰν, Ὀυϊ ῥγδ- 
ξεστοά 1 Ποπι 8ῖ5 τῦῖϑἢ ἴο ΔΟΠΠ [6 ϑίοσυ 
νὴ (δὲ οὗ τς Ηδηλδη οὗ ἴπ6 Βοοῖκ οὗ Εβίῃοσ. 

οἱ 9 ἰδὲ... πο ἀαγάπε:.} Αοτμπθη- 
ἰλΐουβ υ51018}} υπάεγδίδη {818 ἴο τηθδὴ (ῃδῖ 
Αὐλδῃ τεδυςοὰ ΑΟΠΙΔΟΠ ΔΓ ἔγολ ΡγΟΞΡΕΣ ΕΥ̓͂ 
ἴο δανογϑιίγ. “Ἧς τηϊϑρυϊάἀ δα Ηἶπι,᾿" Ἔχρίδίηϑ 
[Π6 ϑγγίδο, “ (δαῖ 6 βου ἢοΐ ροββϑεβϑθ [86 
Ἰλπά." Βυῖ ἴδε [214 ἀερὶςοῖβ ἴξ 45 δὴ διίορὲ 
ρου ἴδε 116 οὗὁἨ Αςμίδοδασυδβ; φώονε υἱυτπ 
ἀεάμχὶὶ ἐπὶ ογΓ α7ι ἀἰδογ 7... . φωκείυϊ Νιασαὸ 
“ερίεαγερε οεολάενε. “Ἠδ οβολρεα," δ ἀ8 ἴῃς 
ϑυΎγίδο, “ ἰηΐο τὴς ᾿Ισδῖ ουὖἵ οὗ {πΠ6 Βηαγα ψὨΟΝ 
ΑΠΌ μαὰ Ια]Ϊὰ ἔον Βίπι, δηά οηϊοσγοά ἰηΐο 
Ροβϑεββϑίοῃη οὗ ἴῃς ᾿δπα." ὍὌὙΠὲ [1414 (Δκ65 
(ῃ6 “δ6" ἴῃ “μον Βα τεινασγάθα Ὠΐτη δραίη 
ποῖ 88 τοίοιτίηρ ἴο ΑσΒδομάσυβ σοννδσης 
Ατδη τ ροοά ον ον}, ουϊ 45 σγεΐδυπηρ ἴο 
Οοά, γεά δι ει τεσ Σίαρ ἐμ ἀπὶς Κείοηε 
ἡρεί. 
Μαπα9Ὶ Ὑπα Πδηο 18 ἃ ἐγων ἴο ΟΥΕΟΒ: 

ΠδΌΓΑΙΥ τἴῃ6 πδτλς ἐχρεοῖοα 18 ΑΟΒΙΔΟΠΑΓΙΙ5, 
{6 τοαϊας Βοτα οὗ ἴπς [1414 δηὰ ϑυσχίας ; Ὀυΐῖ 
ὙΠΘΏς6 ἄγοϑα ἴπε τεδάϊηρ Μανασσῆς ϑοπιε 
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{ΠΕΥ Πιδά εξ ἔοσ ἢΐπὶ: δυὲ Απιδη {Ε]]} 
ἰπῖο τῆς 8πᾶγα, Δπηἀ ρεγίβῆεα, 

11 ὉΝΒεγείογε ποῦν, ΠΑΥ͂ δοη. σοη- 
ϑἰἀογ νγῃδί 4]π|8 ἀοείῃ, δηά ἢονν τρ ἢ- 
τοουβϑη688 ἀο(ἢ ἀεῖϊνε. ἸΒεη ἂς 
ἢλά 8414 {686 {πη ρ8, ἢς ρᾶνα ἃρ {δε 
ΒΒοβῖ ἴῃ τ[Π6 δεά, θείηρ ̓ Δ4η Βυπάγεά 
Δπὰ εἰρῃς δηά βΑῪ γεᾶγ οἷά ; δπά 

ι Οσ, ἑν. 'ῃ6 δυπεαά πὶ ΒοΠΟύΓΑΡΙΥ., 
12 Απά ψῇδθῃη Απηδ ἢἰβ8 τοῖδοῦ 

νγ»5 ἀελά, ἢς δυπεά δε τ ἢ 8 
ἔλιμεσ. Βυῖ Τοδῖλ8 ἀεραγίεὰ τῖτἢ 
ἢϊ58 νι δηά Ἴἢιϊάγοη ἴο Εοδαΐδπα ἴο 
Ἑλριοὶ Π!5 Δ ΠοΓ ἴῃ ἰδνν, 

ΤΟΒΙΤ. ΧΙΝ. [ν. Σ᾿ τὶς. 

12 ΝΒετε δε δεοᾶπια οἷά τῇ 
Βοπουτγ, ἀπά μα Ὀυγεά ἢ18 δῖ μεσ δηά 
τ] μοῦ ἴῃ ἰὴ ΒΟΠΟΙΓΔΌΪΥ, δπά ἢς 
Πημεπιεά τπεῖγ βυδβίδηςε, πὰ ἢΐβ ! ὁτ, δος 
ἔλῖμεγ ΤΟΙ 8. 

14 Απὰ δε ἀϊεά .ὲ Ἐςδαδίδης ἰῃ 
Μεάϊα, θείης Ὧπ Βυπάγεά ἀπά βενεῃ 
Δη4 ὐγεη τ γεδτβ οἷά, 

15 Βυὲ Ρείοτε ἢς ἀϊεά ἢς Πεαλγά οὗ 
τῆς ἀεξιγυςτίοη οὗ Νίηενε, Ὡς ἢ ννλϑ. 
τἌκεη ὃγ ΝΝαδιις ῃοάοηοβογ ἀπά Αϑβιε- 
Γὰ5β : Δη4 Βείογε ἢ15 ἀεδίῃῃ ἢς γε]οϊςδά 
ονογ Νίπενε. 

δανε βυρροδεά [ἃ (Ὡς Ηδεῦγονν Ὡδπὶς οὗ ἴδ6 
ΟΚ. Δοδιδοβασγιιβ; οἴποιβ, σεδάϊηρ Αιἴηοῃ 
ἰηϑιοδά οὔ Απιδῃ, σεῦ Ὗ Αςδίδοδασιθ Ὁ 
ΜΜαῃδββο, δῃηὰ σοῖοσσ ἴο 2 Οἤσζοη. χχχῆϊ. 
209-21; ΟἴΠΕΙΒ, ἀραίη, οουπΐ Μδηδϑϑοβ ἃ πιΐς- 
τοδάϊηρς ἴοῦ Ναβϑῦδβ (χὶ. 18). [ἴξ βϑϑϑηβ ἰῃ}- 
Ῥοβϑίν]ςε δ ργεϑοηΐ ἴο διτῖνε δί ἃ 5δι[ἰϑέδοϊοῦσυ 
εχρίδηδίοη. Τμθ ὩδπὶῈ νγὙᾶϑ σοΟΙΏΟη ((Ρ. 
] άπ νι}. 2), δηά πε δεῖ δ᾽υάοά ἴο ἴῃ 186 
ἴεχῖ ΤᾺΔΥ βάν θδο οὔθ κηονῃ ἰο ΤΟ 5 
ἔτ. 

ξαυε αἷ»ης απά ἐεεαῤεά ἐδε “παγές 7 ἀεα!}} 
ΟΡ. ἰν. 1ο, χὶϊ. 9, οἵ ψ Ὡ] ἢ [18 ρᾶϑβαρθ 18 
τὴν ἀνθς ἴο δε ἃ ρῥγδοϊίοδὶ 1Ἰυδίγαϊίοη (566 
ν΄. ττὸ.. 

11. απ δωπάγε ;᾿απά εἰρδὲ απά 5.2] ΟΣ 
102, δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς Ψυ]ρ. δηὰ ϑγτσίδο ; οὐ 
112, Δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 [12]4, δἰηδίζ, [οχὶ ὅζα. ; 
ΟΥ̓ 150, δΔοςογάϊηρ ἴο 5Ξοπι6Ὲ Μ455. 

Αἱ πε επὰ οὗ σ΄. το (ἢς ςοποϊυάϊηρ νγογάβ 
οἵ [ς (Πα]ά. νογβϑίοη Βηά ποῖσ ἀπ : “ Απὰ 
δον ᾿ἶ5 (Τοῦ 5) ἀεδίῃ, Οοά δ]εβθεά Τοῦῖγ- 
γαῖ, θεσδιιδε ἣς ἔ0]8116ὦ [μ6 σοπιπιδηάπιοηΐβ 
οὗ δὶ58 ἔδίδεσγ, δηὰ Ἠδ πιδάθ Ηἰπὶ ὀχοδοάϊην 
Ῥτοβρέγουβ, δηᾶ δεϑίονγθα δ᾽εββδίηρ οἱ 8}} [86 
ψΟσ 8 οὗ 18 ῃδηάϑ. 

“ Βεῃοϊα ννὸ Ἰδᾶσῃ ΒΟΥ στεδῖ 18 [6 βοῦνοῦ 
οὗ αἷπιβ δηά {Ππ68. Βϑοδυϑε ΤΟΙ χᾶτοὸ 4]πὶ5 
δηὰ κοραγαϊδα ἷ5 {1168 45 15 τηθεῖ, πον [86 
ἩΟΙΥ Οπε (δ]εβϑοὰ 18 Ηε !) τενναγάθαά Ἀΐπὶ. 
Απά Ὀοοδιιβε ἴδε δίμοσβ οὗ [6 νου] ἃ Κποῖν 
16 ΡόΟνΕΥ οὗ 4]π|5, ἰπογεΐοσε ΠΟΥ σᾶνα ποεὰ 
ἴο ἴοι. Οὗ ΑὈγάδβαμὰ ἰξ 5 ντιθη, “ Απὰ 
᾿ς βανὸ δἰπὶ {{1Π65 οὗ 4}1᾿ (Οδεη. χὶν. 2ο); οὗ 
Ι53δδς ἰξ ἰ5 υυττἴεη, “Τθη ἴβ8δδς βσννεὰ ἰη (δαὶ 
Ἰαηδ’ (Οεη. χχνυΐ. 12), δηὰ "ϑδονίης ̓  Πη6δΔη8 
ποίῃϊηρ οἶδε [ἤδη 4]τη8, 48 ἴἰ 18 βδἱά, δοῦν ἴο 
γουγϑεῖνεβ ἴῃ αἰπιβ᾽ (Ηοϑβ. χ. 12); οἵ [δςοῦ ἴΐ 
15 τυτιτοη, " Απηά οὗ 111} [αἱ Του 5841} σὶνε 
τὰ6, 1 1] δυγοὶν σῖγα τῆς θη υπῖο ἘΒεε’ 
(Οεη. χχυ. 22). Ὑ6 οπά οὗ ἴμ6 Π5ίοΥΥ οὗ 
Τοδίγγαι. Ῥσδιϑε ἴο Οοά." 

12. ἀεῤῥαγίοά ... 1ο Ἐοδαίαηε) 1 Ἰυ 1} 1. 

14, 15 δα ὨἰϑίοΥΊ Δ ΠΥ οοττεςῖ, Τ᾽ οδἷ45, τυ ἢ 116 
᾿ἱνίης αἱ Νίπενθι, "δὰ ὀβοαροά [ἢ6 ἴσου ]68 
ψὨῖςἢ 6}] ὑρο Ἐδθαδίδης ; ἢονν ΟΥ̓ τεπιονΐηρ 
ἴο Βοεδαΐδηθ 6 ψου]Ἱά εἐβοαρε ἴπ6 σου ]65 
σοπλην ρου Νίηονθῃ. “80 πὶ ἅξε ἴο δρδ 
ἴα νναγηΐηγ8 οὗ Οοὐΐδβ ὑσορῃεῖβ αν θθδῃ ἃ 
Ργοϊθοϊοη ἴο Οοὐ δ ρεορίε, δηά ἃ πιϑδῃβ οὗ 
(Πεἰν ργοβοσυδίίοη. (ρ. 851. Μαζί. χχῖν. 1 ς--18.} 

 (ἙΒυχγίοῃ.) 

18. δὲ δωγίοάδ . . . δοπουγαῦ)] “Ἷη Ἐπδ- 
δαίδης᾽ (ϑγγίδο). Ὑπὸ 1,δῖ. ν εγβίοηβ γτεςοσά 
ἃ ὈΓΘΥΙΟΏΒ ταῖς ἰῃ ΤΟΟἾΔ8᾽ σπδγδοῖοσ : ἐπυεπὶΐ 
ἐο, (9ο,Ἔ7Ὸ: 2 μ05) ἱπεοίωηει ἱπ σεποοίμε δοπα ; 
εἰ “ΩΓ: ΦΟΓΆΡΗ β65:1} (οὐταρι δαδεδαΐ σ“ηδεῖμ: 
ξογς δοπογίβεε, [14184), εἰ ἐρ56 εἰσισῖ οκμΐο: 
εογρρ ( ]».). 

14. Τα ψυΐϊγ. δά 9: υλάϊ σιώπίαηι βόπδν 
γαϊοποη ἡος, βἰογρε συγ. ΕἸ... περ 
ϑαμάϊο “ερεεγερη ἐρ. ὙΤῈ6 ἀρ ρίνθη ἴῃ 6 
ΕΝ. δηὰ ΟΚ. 15 νυ] ΟἸ5}} σίνθη 85 117 ὉΥ͂ 
τ 112184, 107 ἴῃ ἴῃ6 δγτίδο, δῃᾷ 9ο9 ἴῃ [δ6 

ὉΪῈ. 

1δ. ἠαξεπ ὁγ Νιαδωεδοάοποιον ἀπά “τ: πἰόγι] 
Ἀδίδοῦ ὉΥῚ Νεδυοςπδάποζζάσ, ἴἢ6 Οσονῃ- 
ῥγίΐηος δηά ρεδογαὶ οἵ ἢἷ5 ἐδίμοτβ (Ναῦδο- 
Ρ4]45541᾽3) ΔἰτηΥ, δηὰ Ογυαάχαγεβ (8.66 Ὁ. 4, 
ῃοῖοθ). Ἴδε [1418 [89 [06 πδπηῈ “4ερἑοῦ τὲχ 
Μεάογιση. ὙΤῆεὲ ϑγγίδας δάἀβ ἰμαὶ Τοίδβ 
Βοαγὰ «50 “ οὗ ἴη6 Ἴδριινγ ἱπῖο τ πῖς ἢ ἰΐ 
(6 ρεορὶ οὗ ΝΙπθνθ ἢ) νγᾶ8 οδιτίοὰ ἱπίο 
Μεάϊα; δηὰ ἴδ ρῥγαϊϑβεά (τῆς 1 ογά ἔοσ 4}} ἴῃς 
(πἰηρ5 [αἴ Ης δὰ ἀοης.Ἶ 

ΤἼὮΘ δηδοβγοηΐβαιη Πϊοἢ ἱἰηϊτούυςεβ Α5- 
ΒΙΘΓῸΒ ΠΟΓΘ 18 ΟὨΪΥ͂ ἰο16}} 1} 1016 οἡ ἴἢ6 βιρρο- 
βἰοη [μδὲ {8.6 βοσῖ δε σδυσηξ δῖ Δποῖθου Ὡδηὴθ 
ςοηποςοῖοα νὴ ἴΠ6 ἔπλὲ οὗ Εϑίδεσ (ορ. σ΄. 1ο, 
ποῖ). 
Το Ψυΐὶξ. εἶοϑεβ [15 ἴοχὶ σῖτὰ (ἢ6 [Ὁ]]ον- 

ἰῃς τεοοσχὰ οὗ ἴδε ἀεβοεηάδηϊς οὗ ΤΟΡΙ45 :-- 
Ον»ιμὶς αἰεὶ σορπαο οὐ, εἰ ογιπὶς βόη γα 10 
οἰ ἐπ δομα υἱὰ εἰ ἐπ σαπεῖα σοηυεγεαΐίοηξ 
εγγηαησῖῖ, α ͵1ΔἪ ἀεεερεξ σασεηὶ ἑαηι ἴθ εο φωᾶνε 
δογιμέδι, εἰ εὠποῖὶς ῥαῤἰίαη δι μι ἰφγγα. 



ΤΌ ΙΤΗ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΡΑΟΚ 

1, ΟΕΝΕΞΚΑῚ, ΕΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ 
δ φᾷρκ 

ἈΑΡΡΕΝΌΙΧΊΙ. ἩΈΒΕΕΝ ΕΟΧΜΘ ΟΕ ΤῊΞ 
ΤΟ ΑΝΟΙΕΝῚ ΗἸΒΤΟΕΥ . 241 ἩΊΒΤΟΒΥ͂ ΟΕ ἸΌΌΡΙΤΗ Ν ᾿ 252 

ἢ 11. ῬΑΤΕΙΒΤΙΟ ΤΕΘΤΙΜΟΝῚΕΒ ΑΝῸ ΟΕΙ- ΑΡΡΕΝΟΙΧΊΙ.: 

ἘΘΙΝΔΕ ΕΑΝ ΟΌΛΟΕΣ 1 ἾῊΟ Ι. ΤῊΞ ΌΣΟΘΑΤΕ ΑΝῸ ΤῊΒΞ ΘΕΡῚ 8. 111, ΏΑΤΕ ΙΝΕΕΕΒΚΕΡ ΕΈΟΜ ἹΝΤΕΚΝΑΙ, ᾿ ΝΕ ὉᾺΣ 257 
ἘΝΊΡΕΝΟΕ ΑΝῸ ΤΑΑΌΙΤΙΟΝ 244. “--- ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

8.1Νν. ΑὐΤΗΘκ5 ΘΤΑΝΌΡΟΙΝΤ ΑΝῸ Δ. ΤῊΕΞ ΟΙΌ ΓΑΤῚΝ ΑΝῸ ΤῊΕΞ δῦ. 
ΟΒΙΕΟΤ ὃ Η ᾿ ᾿ ᾿ 245 ΟΑΤΕ . . . 2589 

ὃ. ΚΝ, Ηιβ 538 ΟΕ ῬΞΕυονΥυ 9... . 248 ΑΡΡΕΝΟΙΧΊΠ], ΑΥὐΤΗΟΚΙΤΙΕΒ ὲ . 26ο 

ΠΣ ὉΡῚ ΠῊΠΠ ὧν ἽΘῚΡ ὈΡΊΨΠ ὈΣΣῚ πον ὃν 
ἐ ὈΣἼΟΠ ΠΡ ὯΣ 

ἴῃς νοι] βίαπάδι ἢ : ὑροῦ ἴδ6 ἀτν, ἀμα προ ἴδς ΓΥΡΥ, δηᾶ ρου ἐδ ας 
ϑδοπίηρ οὗ Μετζγοῖββ." (ϑίϊηθοῃ ἴῃς 7υ8ῖ : δγψϑ Δι ϑέλ, ἷ. 2.) 

: Αβϑυτίοβ Ῥεῆθβ Μεάοφαᾳυς εἰ Ῥεῖβαβ Οτοὴβ ἔπι, ἀεβρθοιβϑίτηα Ῥδ18 βεογνϊδηϊίυτῃ : 
Ῥοβίαυδπι Μαοθάοῃοβ ργϑεροΐποιο, σὸχ ΑὩΠΟο 5 ἀοιίηοσε ϑυρεγβι οηδση οἵ τόσες Οσδθσοστῖῃ ἄαγα 
Δαπῖχυπ, φποτηῖηι8 τοϊοσγτηδη ρσοηΐοτῃ ἴῃ τγ6]105 τιαΐατεῖ, Ῥασίμβογαμα 6110 ὑσοῃὶ ἱϊα5. 65ῖ, ἢ δὰ 
[εταρεβίδία Αὐβδοθβ ἀδεοϊνοσαῖ."-- ας, “71:2. ν. 8. 

Πολλαὶ γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεῖα. ᾿Ιουδεὶθ 
ἣ μακαρία, ἐν συγκλεισμῷ οὔσης τῆς: πόλεως, ἡτήσατο παρὰ τῶν βυτέρων δαθῆναι αὑτὴν ἐξελθεῖν 
εἰς σὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων παραδοῦσα οὖν δαυτὴν τῷ κινδύνῳ ἐξῆλθεν δ᾽ ἀγάπην τῆς πατρίδος 

“Ὅροι ἴπετες [δίῃ 

καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ὄντος ἐν συγκλεισμῷ, καὶ παρέδωκεν Κύριος ᾿᾽Ολοφέρνην ἐν χειρὶ θηλείας.---5. ΟΙΕΜ. 
ἘΟΜ. 1. σῷ ; ΓΙΟΗΤΕΟΟΥ, Ρ. 159. 

“Ἰὔεπι ρἰαςυΐ αἱ ῥγδεῖεσ βογιρίατας σδηοηΐοας ΠΪΠ1] ἴῃ δοοϊθβῖα Ἰεραίοῦ 50 ποταὶπε αἰνίῃμασυτη 
βου ριαγασυμη. ϑθηῖ δυΐδηη σἽδῃοηΐοδθ βοτρίαγαα σποβὶβ, Εχοάυβ,. 
ΖἈ γα Οοιμεξί οὗ (αγίαρέ, Α.Ὁ. 307. 

1, ΟἜΝΕΚΑΙ, ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ 
ΤῸ ΑΝΟΙΕΝῚ ΕΗἸΒΤΟΕΥ. 

ἐδ: ΒοοΟΚ οἵ Τυα!ἢ ρῥιοίδϑϑοϑ ἴο 
ΦΌΡΡΙΥ [86 Ὠἰδίοτιοδὶ πατσαῖῖνα οὗ 

ἃ. 561165 Οὗ δνυθηΐβ ΨὨΏϊΟἢ οσουϊταά ἴῃ Ῥᾶ- 
Ἰεϑῖϊ6 5οοὴ δῇογ (ἢ6 τεϊυσηῃ οὗ ἴῃ 6 68 
ἔτοσῃ Βαυ]οηΐα, δηὰ [ἢ6 τεβιοσατίοη οὔ 6 
ΤεῖρΙς (εἶ, ᾿ν. 2; ν. 18, 19). ΟἹ ἴῃς 
οἴδεν μδηά, 1ἴ ἀβϑυσαθϑ [παῖ ἴῃ6 Αϑϑυσίδῃ 
δηᾶ Μεάϊδῃ σομΑγ ἢ 165 Ο͵Ο 5111} ἘΧΊ 5 πη 
δῖ ἴδ δροοὴ οὗ ἴῃς βίοτγ. Τῆι δὲ τῇς 
ουϊϑοὶ ψὰ δῖα τηοῖ ὈΥ ἃ {πραἀδιηθηίδὶ 
ςοη Δαιοῦοη, τ} ]οἢ 185 ἸΔΟΧΡΙΙΟΔὉ]6 ΟοὨ 
ἴΠ6 δϑϑιπαρίοη [ἢ ἴη6 ὈοΟΪΚ 15 ἃ ]Ἰἴοταὶ 
Ὠϑῖοσγ. Αμπὰ ψῇθα ἰἰ ἰ5 δά αβά ἰδ, ου 
[ῆς τηοϑδὲ ἔδνομσγαῦϊα οοηϑίσιοῖοη, (ἢ 6 

1 866 Ο. ὙΥοΙΗ͂, “α.5 Βυοὶ [υἀ᾽ ([μεἱρσίρ, 
1861). ΤΈα ρῥγοίιβα ἰραχηίηα, τους ἢ οὗ ἰϊ ΠΟῪ 
δηιαυδίοὰ, πο! ΝΥ Οἱ Β΄ μας ἤσζα διηδοϑθά, ΟὨΪΥ͂ 
δῆενγβ [δι [6 Ὠϊβίοχίςδὶ οπασγαςῖεσ οὗ [ἢ6 ὈοΟΪς 
ςΔηηοῖ Ὀ6 5ιιϊαϊηδά. 

“420οε.---- οῖ, ἢ. 

τὴν Ἱπάϊ8."--7εὰ σανονε οὗ 

δοοουῃὶ οὗ [η6 οδτηρδῖρτβ οὗ Ηο]οίδσηθς 
Ὀτιϑιϊο5 τι ΡΟ σα], σθορταρηίοδὶ, δπά 
βίγαϊθρίοδὶ ᾿τπ ρΟ551:}{165, νγγα 566 δῖ ὁῇσθ 
(δαὶ χα δᾶνς ἴο ἀο νι ἃ ψουκ οὗ δοίίοῃ, 
ποῖ ἃ ΒΟΌΘΙ ὉΠ τΟηΙΟΪς οἵ Ὀγροῶς δνθηῖβ. 

δ ΤΊ, ῬΑΤΕΙΒΤΙΟ ΤΕΘΤΙΜΟΝΙΕΒ ΑΝῸ 
ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΓΑνΝοῦΑΛΟσΕ. 

ΤΠΟ ἢγϑοῖ οχίογῃδὶ το ΏΟΥ ἴο (ἢ6 
σοὺ ἰ5 ἴῃς τείογοῃος 1ῃ ἴῃς ἘΡΊ51|6 οἵ 
5. ΟἸεεηῖ οἵ οῃγα (: δὰ Ο(ογ. 55), 
πτιτε ἰοναγάβ [ἢ οἷοβα οἱ ἴμ6 ἄγϑβι 
σΘὨΌΣΥ οὗ Οὐγ εἴὰ. [ζ 15 αἶβο οἰϊβα ὈγῪ 
5, ΟΙειηοηϊ οὗ ΔΙεχαηάπα, Τοσι Δ η,2 
δηὰ Ορθη,3 γᾷο οὔβεσγνεβ: Περὶ Τωβία 
ἡμᾶς ἐχμὴῆν ἐγνωκέναι ὅτι τῷ Τωβίᾳ οὐ 

1: 4 Θιχοιῃ.ἢ᾽ 11., 10. ἡδῖν 617. 
3 «Ὄς Μοηορ.,᾽ 17, σ"ὖ ἥπ. 
8 “Ἤσρμιλ.9 ἴη [υὐΐοες;᾽ “οι. 19 ἱπ Γογεηι. ;᾽ 

“Ἐρίβι. δὰ Αἰτσδηθπι,᾽ ο. 12, οἰϊοὰ ἰῃ ἰεχὶ. 
Ε 
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χρῶνται (οἱ “Ἑβραῖοι) οὐδὲ τῇ Ἰουδίθ. 
Οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀποκρύφοις 
Ἑβραϊστὶ, ὡς ἀπ᾽ αὐτῶν μαθόντες ἐγνώκαμεν. 
Οηρεη, τῃμετγείοσο, δὰ δϑοσσίδιηθα ἔτΌσὴ 
τ[ῃ6 [ἐν ἴμαἴ ἃ Ηδεῦτεν ἰοχί οὗ [πα ἢ 
ψ85 ὈΠΚΗΟν. 9, Τοσοόῦλθ, ΠΟΤΟΟΥ, 
ιι504 4 Ολαίεε ἰαχί ἴῃ Ῥτεραπηρ 15 ὨΘῪ 
1,ΔΌμ νειϑίοη. [Ι͂ἢ Ὧϊ5 ῥτείδος ἴο ἴθ 
Ὀοοῖκ, ψὨΙΟ σμουϊὰ θ6 σοτηρατεα σιἢ 
ἴμαῖ ἴο ΤΟΌϊ, Β6 τυ7΄.ϊῖεβ : “ Αρυά Ἐδε- 
Ὀταθοβ ΠὈΘσ Τα} Ιμῖοσ Εδριορταρῃδ 
Ἰοσίτυγ : οὐ}ι5 δυοϊοδ5 δὰ στοδοσγδη δα 
114 χυδδ ἴῃ σοῃίθ ΠΟ Ή ΘΙ νΘηἑιηΐ, ΤΩ]Π118 
ἰάοῃθδα )ἀ]οαῖασ. ΟΠαϊἄδθο ἰδ θῃ 56 1- 
ΤΏΟΩΘ ΠΟΏΒΟΠΡΌΙ5, ἰμΟΓ Ἠϊδίοσί 49 σοτ- 
Ρυϊαῖατ,. ϑεά αὐἱὰ πῆς ΠΡπιτ ϑγμοάι5 

1 ΤΙ Οτεϑεὶς οἵ (ὃς ΓΧΧ, Ἰ᾿ς5 ἴΠ6 δουζος οὗ 
τῆς ϑγτίδς δηὰ ΟἹ] 1, δίῃ νϑγβίομϑς. 

ΤΗς Οτοεῖς Μ55. ρῥγεβεηϊ ἃ στοδῖ νασίεῖγ οὗ 
κεδάϊησβ, δηὰ μανε ὕεεῃ στουρεὰ ὈΥ̓ ΕΠ ΣΞΟΣς 
ἴηι : (οὐ, 11. (Ν ῖϊς.) σινεβ ἴῃς ρμυτεκὶ ἰοχί; 
(οασά, 11. (ΑἸ6χ.), Χ. 23, 52, σῷ, δὴ ἱῃίοσίοσ 
δίδίς οὗ ἱϊῖ, Τα ΟἿΟΣ ουγδῖνο5 [411 ἰῃηῖο ἔνο 
δτοῦρ5, 85 ἴο ον :- 

(1.) Οοὰά. 44, 71, 74, 76, τού, 1ο7, 236, ἀπὰ 
οἴδῃ 2232. (2.) (οάά, 64, 243, 248, 249 ; οἴϊεῃ 
δυρροτίεα Ὦγ 11]., 52, 55. 

δε ἑεχὶ οὗ (6 (οπιρ!υἰδηβίδη δηᾶ ΑἸάϊης 
οὐϊοης ((ο. ΑἸὰ,) [ΟΠ] 5 ποῦν [Π6 οὔθ, ΠΟῪ 
{6 οἴεῦ στουρ. 
ΤΆς ἰοχῖ οὗ ἌἜδοῦ στοῦρ, δβρεοία!ἶγ ἴμδὶ οὗ ἴδς 

οστηοσ, ναυὶος στοϑίγ ἔσοσα [ἢ Δγομείγραὶ ἰοχί. 
ΎὝνο οἱμοῦ ἴοσῃιβ οὗ ἴδε ἰοχὶ δὲ δόόῃ ἴῃ 

(ζοά. ς8, νι ΐοἢ 15 Ὁ] οεὰ ὮῚ ἴῃς ΟΙὰ [1,Δὔπ 
δηὰ δυγτγίας; δπὰ ἴῃ (ζοάἀά, 19, 1οϑ. Βοίἢ τὸ 
ΞΠΠΠΟΙΣ ἴο τεσοηβίπιοϊ 6 οτάϊπασυ Οτϑεῖς ἰδχί, 

ΝΊοϊτο5 δηάς ἴα σοπητηοη ἰοχί ἰῃ (οά, [1., 11]. 
(23), 52, 5656. ΤῊς οἴδετ Μ995. [411 ἰηῖο (6 ἵνο 
Βτοῦρβ:---(1.) 64, 243, 248, 249; (2.) 44, τού, 
71, 4, 76, 226. (οάἀὰά. 58, 19, αηὰ 1οΟϑ8 οσοηϑεϊταϊα 
δ Ἱπάερεηάεηΐϊ στοῦρ, ψἱ ἢ ΒΟ; ἴῃς ΟἸἹὰ 1, η 
δῃρὰ ϑγτγίας δοοοσά,. Δ ϊκυηδὺ τγὶῖθβ: “ΤΈς 
Οτεεῖὶς νοσβίοη οὗ ἴῃς 1 ΧΧ, ἰς ῥγεβεσνεὰ ἴῃ ἵνο 
Ῥγίηοῖραὶ σεοθηβίοηβ : (1.) (ζοά, Ναῦς. οΥ 1]. 
(φ«ι οςεπῖ.), δὰ (οᾶ, Αἴεχ. οὐ 111. (ςτἢ 
ς6ηξ.), 1 πυπιετοῦϑβ τηΐηοσ (ο] ]οὕγοσς, Ἐβροο ΑΙ 
2, 55. (2.) (οάα. κ8 (19, 1ο8), νὶτὰ τς ΟἹὰ 
ἄη (Κορ. δηὰ ϑδη-θση.α), δὰ ΜΝ αἰϊουβ 

ϑγτῖδο. Τὰς Ψηϊραῖα οοηςίϑίβ οὗ ἃ Π6Ὗ δηά 
ΥΕΙΥ ΔΙΌ ΓΑΙ δοοοαηῖ, αἴεσ δῇ ΟἹὰ 1,αἴίῃ ἑεχὶ, 
ὙἘ1Ο} ᾿γ͵ὲβ ἱΐβοϊ ἃ βοιηονμαί ἔτος 10] ονσίης οὗ 
ἴῃ Ξεοομά τεοεηϑίοη, Ηἰ κίοσι δγ, [μἰ8 ψυχαίς 
νΟΙβί οι 15 ΟΣ ἢ]655,᾽ (ἢ) 

ΜοΟΪκελαῦ ἰ8 στίρῃς ἴῃ ὨϊΞ τοτηδεῖςς ὕροη [86 
να]ὰς οὗ (ζοά, 58, τ ΟΝ ῥτγεθθηΐϊβ ἸΏΔΩΥ δοῦξα 
οἰηθηἀδοης οὗἱ ἴῃ6 οομηηοη ἴαχὶ (8566 ἰδ6 
ἀφονσοβ ὑπ θυ Ης δἀάς ἴδδἱ αἰ πουρὰ τὰ δανα 
Ὁπαϊ ὁ οἰηρὶε γαηβίδοη οὗὐ ἴῃς ἰοϑσὲ Ἡοῦτον 
οσὐἱρίπμδὶ, δηὰ (δὶ ἴῃ Ὧ0 βἰηρὶς ΜΆ. αυϊίς Ρῦτγε, 
γεῖ [86 ἱπι6 ἴαχὶ ΤΩΔΥ Ὀδ τεβίογεά ἵτοσὴ ΤΊβο  ἢ- 
ἄοτβε εἀ, οὗ (οά, εαῦς. πὰ (6 γατίδηίβ οὗ 
(οά. ΑἸεχ. (18ςο), αηὰ (πΠῸ ἀρραζαίτις οἵ Ἡ οἷ πος 
δῃα Ῥαδίβοηβ, ϑαδαδίΐοσ, δηὰ Ῥαϊϊίοη. ΤΈε οχ- 
ἴδ ἐἴδσα ηθ85 οὐ [86 {τδη 5 δύοῃ ἔσο ἰδς 
Ηεῦσον ἷ8 ἃ τηαϊοσί αἱ μοῖρ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΌΘΙΤΗ. 

ΝΙοδθὴῆᾶ [ἢ ὨΙΙΏΘΙΟ 58ῃηοίδλιπιπ, 860 1]Ρ- 
τὐγάστιπὶ ἸοριαΣ σοτηριίᾶθ56, δοαυϊανὶ 
Ροβιυϊδιοηὶ γοϑίγαθ ᾿τπο ΘΧϑοί ΟἹ] : οἵ 
86 ροϑί οσουρδίοηιθυβ ααυϊυθ γεδ6- 
ΤΩΘΏΪΟΣ διοίαῦαδγ, ἢθο ὑπᾶπὶ συ ὐτδίυη- 
οὐἶάτ ἀδαϊ, πᾶ 015 ΒΘ δι τη 6 56ῆϑι:, 41.81| 
6Χ γοσῦο νογθυτ ἰγδμϑίθγθηβ. Μιοσυτῃ 
ςοὐϊουχῃ ναι διδίεῃ ΥἹῈ]Ο 5:55: 8Π| διηρα- 
ἴΔν] : 50Ϊα οὰ αὐδ6 ἱπίθ! Προ α ἰηΐθστα 
ἴῃ γϑῦῦ]5 Ομ] ἀδοὶς Ἰηνεηῖτα ροίυϊ, 1,4 11η15 
ΘΧΡσεββὶ." ΨΟΪΚηιασ, ἱπάθεὰ, 885 ρμεΐ 
ἃ ζΙΟΒΒΙΥ ὉΠΙΔῚΓ σοηβίσυςσ οη ὩΡΟῺ [ἢ15 
Ῥαβϑᾶρο Βιιῖ, 85 τοραγὰβ ἴῃ 6 ΝΙοδης 

1 Ἧς (δπ ῬΑγαρῆγαβεβ ἰδ 6 ῥ]αΐῃ ϑίδίεπιθηῖ 
παι [6 Ὀοοϊκς νγᾶ5 ττὶτίδῃ ἴῃ ἄεδα : “1655 
Βαςοῖ ἰδὲ (πῖς βοδοη ἀϊς ἰαἰοἰ πίβομο  ερετβείζυησ 
ὍΟΥ ΤῊ Κίασγ ζεῖὶσιὶ) πτβρυϊορσ! ςοἢ «δ δ] ἀκ 5. 
Θοο γί θῦδη "ἢ (ὁ ΕἸΠ]εῖς, ἴῃ ἀϊς Αροϊεγ.᾽ Ὁ. 8). 
Πθηυϊηρ ἃ Κιπὰ οὗ οὐ οίδω ὈΥ το δα 

δῃοίεηϊ ττιϊδι ΠΙΔῪ ΘΑΞΙΪ Ὀ6 τηδάς ἴο οσοπίγαγιίος 
ὈΠη561,, δηὰ ἴο 54ΔΥ αἰπιοδεῖ δηγίμίηρ ἴμαὶ ἃ 
τοοάύσγῃ οἷς τ θδϑθοθ, ΜΟ κηΔΙ ττῖῖες (1 ἱά. 

. 9, 10) : “δ εηη Ἡϊογοηγιηῦβ πη βοίοτί ἀδς 
ἅΠογα ρσεδαρὶ δεῖ, “βξοἷα δα αυδὲ ἰη οἰ σεηϊα 

ἰῃίαρστα ἴῃ νογυϊ5 ΟΠ] αὶςἷβ (::2) ἱπνθηΐγε ιν 
Σαϊϊηῖὶς ἐχργοββὶ,᾽ 80 ἰςὲ ἀ85 ἀδηκθδσγεσ δ εἶδε 
εἶπο ὑδεσιηάβοῖσε Κῦγζε ἄες Αὐυκάτίοϊκοβ, τὸ ἐγ 
μδιία βαρθῃ 50]]}1Θἢ : “ἴῃ σνογ5 οοὐά, 1Π]οσύση 
ναοῦ (ΓΔ ΌΠοσι), αυἱ ἐχ ΟΠ ἀαῖοο 867- 
τοοδα Ῥγονοπογιηϊ, Ὀδηϊεῦασ ὈΪοἱ δὶ ΑΌοΥ δὐοῖ, 
ἀδλε5 Ἡϊογοηγτηυβ ὅδ Μυηὰ εἴνγαβ σὰ νο]] σε- 
ἘὨΟΙΏΙΩΘΏ δῖ, τῖς ἴῃ πὶ ἄδα δὐς} βοηβὶ Ὀερερμεῖ.᾽ 
.... ἴγα55 ογ Ηοσ Ἰε οηΐ8}}5 σὰ νἱεὶ οὐδε, νὰ5 
ἀἰδδειηαὶ ἀδϑϑοὶθα ἰβὶ, σὰ ττδηὶρ σ᾽ ἢδαξ, ἀδ5 
ετρὶ ες 5 οἢ Ὀοβίτητηξ σοπυσ. (1.) Ὀεκίεδι 
δοι δ. ξεΐης Ατθεῖϊ πὰσ ἴῃ αἶπος δὺ- 
Κυχζοηάδη, αϑοσ αὐοὶ υτβιο]δηάδῃ πη ΑἸ]οε]οὶ 
ταϊῃοηάδη ἮΝ: οάογραῦς ἄεβ εῖ. 1,δῖ., δὸ ΖΎΓΆΣ, 
Ὧλ85 εὐ βεῖϊρεὶ ἄδθη Αυκάπιοῖς ἴῃ σδὴς Ὁ 11. 
Ἰίεδεπι τὶεδεγρερεῦδθη δαὶ, βεϊ δὲ σερθῦ βείῃς 
Ατἱ 1,αἰεη. , .. ΝΙοδῖ οἰηπιδὶ ἀδὴ στο ΒΟ 
Τεχὶ παῖ ἐσ Ὀεὶ ἀΐδϑοσ βοβπο] ογάρεοη Ἰασυῦτα- 
ἄσπουα νειρ]Ἰοδθη. (2.) Ἐδ5 ἰδὲ σΟὮ] τηῦρ!ς ἢ 
ἄδλδς ἀΐε Ἰυάοδῃ δοβοῃ ζὰ δείμοσ Ζείς εἰῃς 
ΟΠ α] ἀβίοομο Βεαγθεϊϊαηρ ἀδ8 βοβδῃθῃ, γοπ ἀδγ 
ΔὈοπἸδηἀἰοοβεη Κίγοηθ 5δὸ δοοῖῦ; ρεμαϊτηθη 
Βυςοδ68 ρσοιηδοῖῆξ ΒΑΡ; ; οἷηα βοΐϊοῆς Μερι]]δὶ 
τοοοδία ἀδπὶ ΗΠοχοΏγτηυβ Ὀεὶ εἰποαι ᾿ς σι 
Οεείοδεὲ ρεκοσησηθη δεῖ, ΝῸΡ ἰδὲ ες δῆ 
ποηϊρϑίθῃ ἀΐς Οτυμάϊαρο Εἰν δείης Ἰπουρτδ 0Ὡ- 
οὐἷα σεγογάθη, Ὅδμῃη οσ παῖ, τα 68 δοβείηϊ, 
δον ἱκοη ΟΒΔΙ ἀφο. νετείδη θη, οὐδσ ἀοοῖ Υἱοὶ 
Ζιι τηϑηρε Ὑ|6 ἐσ ῬΊῸὶ, ἧπ ΤοΡίδτῃ δεϊρϑὶ 
ἐβίθι." Ἡδὰ ΜΟΙ κπηασ σεδλὰ ἴμ6 “ Ῥσοὶ, ἱῃ 

ϑαπίεικπι, ὙΒοτα Ϊοσγοιλα ἀδϑοσῖρεβ ἴῃς ραΐπϑ π6 
τοοῖς ἴο ἰδασ ΟΠ] δα, δηάδϊηρ Ὑἡἱ ἢ [ἢ6 δίαίο- 
τηδηΐ [δὲ ἢς οουἹὰ τερλὰ δηὰ υπῃἀετείδηὰ ἰμδὲ 
Ἰδησπαρα Ὀεῖίες [ἤδη Ὠς οου]Ἱὰ δρεαὶς 7 (“Εἰ 
αὐ νοχυπὶ ἕαίεασ, υξα0ς " εὐ δοβθα ἐνῷ ἀΐετα 
τηδρσὶ Τῇ ΒΟΣΏΟΠΘΙΣ σατ ἰσαροσα οἱ 
ἐπ σή σεες κακία Β0Ώ 8:6, [Ι͂ῃη [Π6 5δῃ16 ῥσζείδοε, 
Ὧ6 β8ὺ5 οἱ ᾿δηϊοὶ δηὰ Εσγα, Ῥγεοίϑεϊὶυ δ5 οὗ 
7υάϊ, (πὲ {Π6Υ τεῖε “΄ (μδίάδθο βθπθομα 
οοςβοηρίοβ,᾽,) ΨοΟ] πα τβ οὐ ἰοἴβτα Ἐπ] τηᾶρ- 
ηἰῆο5 ἴῃς οοἰηοίάδηοαβ οὗ ῬὨγαβθ ΟΡ δεῖνθεῃ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΌΘΙΤΗ. 

ΒΔΏΟΟΙ, 1 ΤῊΔΥ ᾶνα Ὀδθη ἰδία 1ἢ 
ΒΟ 6 ΔΙΒΊΟΥΥ οὗ [6 Οουηςο] Καονῃ ἴο 
5. οτος ταὶ [υά δα τπογοῖῃ Ὀδδα 
αυοϊεᾶ, οΥ Οἰδμοινβα τοοορηϊθο αὶ 85 
ϑοιρίαυτο, Δ Πουρἢ πὸ ἰγαοα οὗ ἴῃς ἕδοϊ 
186 ἴο ΡῈ ἐουπὰ ἴῃ τὰς οχίδῃὶ Αοΐβ δηὰ 
Οβμοηβ οὗ [ῃ6 ϑγπῃποά : οσ “""Ἰερίτουγ ἢ ΤΩΔΥ 
ΒΙΓΩΡΙΥ τοῖοσ ἴο ἃ ἰδίειθηΐϊ οὗ 15 οου- 
τοβροῃαθηῖβ (οὗ Βαᾶνε]] 5 τοσρδσῖ : “ Εἰ 
Ἡ]οτοηγτηιβ νἱάξίυσ Ἰοΐδη ΤΕ ΟΠ ὨΪ51 
εχ ἀυρια ἔδταα Βδριι1556᾽). Αἴ ἴῃ 58π|6 
Ὦσηθ 9. Τεσοίὴθ ἢϊμγβ6] 6 δὰ Ὧο ρστοδῖ 
ορἱπίοη οὗ ἴῃ6 νδ]υς οὗ ἴῃ6 Ὀοοκι Ης 
ΔΌΡΟΔΙΒ ἴὸ αν ἀδθαὶὶ σι 1 ἴῃ ἴδ6 
ΒΔΙῺΘ ΔΘὮὨΪΟη 45 ψιτὰ ΤΟΌΪ, τσ] οἢ ἢς 
[τδηϑ᾽αϊδα δἱοὴρ σπιῖῃ Τυ (398 Α.Ὁ. αἱ 
ΒοΙΒ]Θ 6.2) : [δῖ 15 ἴο 5δᾶγ, ἢ6 δι ρὶογοά 
ἃ ον ]5ἢ ΘΟ ΠΟΪΑΓ ΤΆΤ ]Π1ΑΥ ἢ θοίῃ Ηδς- 
γον δηᾶ (μδ] δα ἴο ᾿γαῃϑαῖα δἱουᾷ ἔγοσω 
τὴς ΟΒαϊάθα τόχὲ ἰηΐο ἩδΘΌσΟΥ ; 6 ἢϊπ,- 
5610, ἴῃ ἴαγη, ἀϊοϊδίηρ ἢ15 1,40 νοσβίοῃ 
οὗ ἴδ ΗδΌτον ἴο ΔῺ Δι} 16} 518 (566 
Ῥχυδεξ ἴῃ Τοῦ.). ὙΤορὶῖ, ἢ [6115 α5, 
οοϑὲ Πίτῃ “ υηΐυ5 ἰδ: Ἰάθογοῖ .᾽) ΤΠ ἢ, 
““πηδτὴ στα Που] τ." ὙΤὨΪ5. ΤΩΔΥ 
ΟἿΪΥ τὴϑδῃ ἴῃ ἢσχβθὶ στουρῃ ἀτγαί ; ὕυϊ 
ἴῃ ΔΩΥ͂ 8536, ὙΠ τοραχὰ τὸ Τπά πῃ, [6 
ΜΟΙΚ τγὯϑ ἀο0η6 ἴῃ ρτεδὶ ἢιαβίθ, ποῖ ἴο 
ΒΑΥ ΟΔΓΘΪΙΘΘΘΙΥ ; ἴ86 ἰδηϑίδίοσ, 845 ἢς 
54 Υγ8 Ὠἰπη56 11, ποῖ αδἰϊοσηρίϊηρ ποτγά-ίοτ- 
ΜΟΓά ἐχδοίῃεϑϑ, 580 Ἰοὴρ 845 ἢδ6 βϑουτοάᾶ 
Δ Θαυϊναϊθηΐ σθῆδ6. Ης δας [μδϊ ὃς 
ἀϊὰ ποῖ του] 6 ἰμαβοῖ ἀροιυΐζ [6 ηυ- 
ΤΩΘΙΟΊ5 δῃηα ΔΙΌ ΤΑΙ νατδηῖς οὗ Μ99. ; 
ΟἾΪΥ ςΟΠΟΘΙΏΪηῦ ὨΣ56 7 ἴο τορτοάποα 
ΟΓΥ ῥίδβθοσνθ ἰῇ 1585 οὐ νογϑίοῃ ἰῃοβ86 
ῬΑΓΏσΙΪΑΙΒ οὗ [Π6 5.ουυ ἴοσ ψνῃϊο ΒΒ ἣδ 
οοὐἹὰ βηά, νἱ|ῖ 4 οἶδασ ρεζοθροῃ οὗ 
[6 5656, ΘΟΙΓΟΒΡΟΠαΙῺηρ δἰδίθεθηῖβ ἴῃ 
ἴπ6 τοσὰβ οὗ 15 Ὁμαϊάθε οοᾶθχ (“3014 
6α αυδ6 1π|6]Προητα ἰπΐοστα ἸῺ ψΕΣΌῚ5 
Οιαϊἀδοὶβ ἱνθηϊσε ροῖυϊ, ,4ἰἰη8 6χ- 
ῬΙΘ6551᾽). Ηἰἴἰβ ποῦΐκ δρρεᾶσβ ἴο ἢᾶνθ 

[6 Ψψυϊγαῖς δηὰ [ἢς ΟἹά 1,Δἤη, ψἘ116 ἰδ αἱἕο- 
φεῖθοσ 4115 ἴο σῖτα ἃ οτεάϊ]ς ἐχρ᾽ δηδίίοη οἵ ἴῃς 
 ἈΙΏΘΙΟΙΒ Δηά 5 γϊκίησ αἰ ἔοσεηοςβ. ΜΥ οτῃ 
πρὶ ἠρειοὴς 5 ἰδὲ 1μ6 Ψυϊραῖα ἴοχὲ ΤΏΔΥ ὙΟΙῪ 
Ὑ611 Ὅς τερασάεα 45 ἃ ἔτεα σϑηδοσίησ οὗ 8 
ΟἸδίεε σεοδθηβίοῃ οὔ Μιάγαϑηϊς οδβδζδοίοσ. 
(8:6 Αρρεηῃαϊχ 11.) . 

δ ΝΊΟΚΟΚ αὐρῦεβ ἐμαὶ ἴοσ [15 νΟσῪ στεαβοῖ 85 
(ΟΞ ΕΩΟΩΥ͂ ἰ5 411} (6 πιοτὸ γαϊυδῦϊα : “ὁ ὩΔΠ 
ἩΪὀτοηγτοτ5 5] νεγϊαῖα οοδοΐυ5, πσπηυδπηιὶ ἐϊα 

.ἀς οοπίεπρίο ᾿ἴδτο δ ΗδΡργδεῖβ, οὐυϑαὰθ ἄς 
δυοσίοτίδἴα οβποηῖοα, ἰοϑδοδία8 6εϑοῖ," Ηὰς 
Κυηϊες (ἢς 1.10611, ϑγποά. δρ. Μδαῃϑβὶ, 11. 747 59.» 
τόνος ἴμαῖ ἰδς Νίοθῃς Ἐδίδοιβ ἀστὸν ὑρ ἃ 
(δίδϊορτια οὗ ϑοσίριυγεξ. 
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ὈδΘη ποῖ 50 τῃυοΐ ἃ τα β᾽αἰΐοη οὗ [ἢ 6 
ΟΠΒδιἄθο Μϑ5. 45 ἃ νυ δβοδίϊοη ΟΥΓἹἩὨ ΣΟΙΌΣΤΩ 
οὗ τῆς ΟΙά ,Δπ τοχὶ ὈΥ πηθδῃ8 οὗ [ἢδι 
Τοὐδχ, νΏΙΟΝ δ βδυρροβεά ἴο 6 τῆοτα 
δυίῃοηῖο; δηά τἴῆϊὶς δοοουηΐβ ἔὼσ [Ὡς 
[λςῖ, οὗ ψῃϊο. ΟΪΚΙΛΑΣ τηδῖκο5 50 τουςἢ, 
(δαὶ ἴ86 Ιδησυιᾶασε οὗ ἴῃς Νυϊραῖς ποῖ 
56] ἄοτχ σοϊηοϊάδς ψἱ ἢ ἴμδῖ οὗ ἴ[ῃ6 ΟἸἹὰά 
ΙΑ, ψὨϊΟ, οὗ σουϊβα, ΑΚ Ὀξίοσα 
Ὁ’. Τετοῦῖθ. (ὅ6Ὲὲ Αρρεηάϊχ 11.) ΤΒαῖ 
Ὀεοίηρ 50, ἰδ 15 ονίάδης τῃδιὶ τῃ6 (Βα]- 
δε ἰοχῖ τηυβὲ ἢανα ἀἰβδγεα σομϑ! ἀΘ Δ ΌΪΥ 
ἔτοιῃ ἴ[ῃ6 Οτεοκ οὗ [δ6 ϑερίυδριηΐϊ, ρου 
ΜΙ Οἢ τῃ6 ΟἸἹὰ 1ιδίϊη ἰ8 Ὀαϑοὰ, Απὰ 
δ'ῃσθ Δἰπηοδί δε [᾿ἰη6 οὗ τῇς Οτεεκ 
ῬΓΕΒεη5 ὉΠ]. Δ ΚΑ 0]6 τηδτῖκβ οἵ [γ8}5]4- 
τίου ἔσοῃλ ἃ Ηεῦσεν οὐἱρίηδὶ, [ἴ 18 Θα0.4}}γ 
ονϊάθηϊς (πὶ ἴῃς Ομαδϊάθε ἰεχὶ υϑεὰ ὈγῪ 
"Ὁ, [τοῖα ἀϊὰ ἠοῖ τοργεβοηῖ [ἢ6 οἹάδϑοῖ 
ἔοστα οὗ [06 πδιταῖϊνο, Ὀυϊ πχυϑὶ ᾿(56] 
δᾶνς Ὀεδὴ ἃ ἵἴτεβ ἰγδῃβίδιίοη Οὐ δάδρ- 
ἰδίου οὗ [6 δοῦσαν δοοουηΐ, ΜΝ ΒΙΟΒ ἴῃ 
ἢϊ5 ΔΥ ᾿τβ ὯΟ Ιοῆρεῦ δχίδηϊ. 

1 ΤῊΐβΒ Ομα] θα νοσβίοῃ ἸΩΔΥ͂ ὄνοι παν ὈΘΕΏ 
τηδᾶς ἔτοιῃ ἃ Οσεοὶς οσ 1.8 Κη ἰοχῖ; 85 Δρρθᾶσγβ ἴὸ 
Βανα Ὀδὲπ (6 οὔϑ6 τἰϊὰ (6 Ομαϊἄθς ΤοΟῦϊί 
ΡΟΝ] ςηεὰ ὉΥ Ὧτ. Νουδαιοσ, δὶ ο ἢ ἜΕΙΣ 
ΒΌΟΝ 5061} ρ8 48 [9 , ὃ. 22, τὶς τοδὶ] 
Ἑαγσος δῃηὰ Ῥαγαῖς, γαῖ ες 18δῃ 6 παῖδνε πᾶπιθ 

(Νεπάϊἀ δὰ) ; δῃηὰ σις ᾿ν εἰϊε9 Ὁ) δὲς 
(οἐ, ναϊ]ρ. 764. 1. τ, Ἐσθαϊδηϊ5) ἱπβίοδα οὗ ἐς ΠΠΟΓΙΝ 
(Εζτα νὶ. 2); 12} (ςΐ, Οτεοεῖς ἀπά 1,αἱ, Τίγριν», 
Τίρτιη) ἱπειεδα οὗ ἴδε Ὀϊρ]δι οὗ ἴδ6 Ταῖρυπὶ 
δρᾶ Ταϊμυὰ ; ἽΡΥ)Ὑῥ, ἰπϑιεαά οὐ 9 ΠΙξ ; δῃὰ 

ΥἽΔΡ ἱπβιεδὰ οἵ ΣἼ22 (Ξ- ὈΝἼ22). ϑοὶ ἔχαπε- 
Ἰδίίουβ όσα τάς ὉΥ ἴῃς [εν ἄονῃ ἴο ἃ οοτ- 
ῬΑΓΔΕνΕΙΥ ἰαϊς Ῥετὶοά, 6 16 Μερὶ]αῖη 
Απιεοοδοβ, αἷςο οδ]]εά (86 ατεεὶς ΕΟ]], τοίοτσοά 
ὮΥ Ζυης ἴο (6 αρε οὗ (6 Οδουΐ ((Π6 ροϑβί- 
Οετηαγίς ἘΔΌΌ15), αῃὰ ἤσοὶ οἰϊδὰ Α.Ὁ. Οο41, 15 ἃ 
σϑϑα ἱπ ροϊηῖ, [Ιζἔ εχίβϑία ἴῃ Οβδὶ δε (πὰ ἴῃ ἃ 
Ἡὸοῦτον ἰσαῃϑἰδίζοη ἐδογείσοσῃ), οὐ ψοἢ δοοουδὶ 
Ὠτ. 1ε}1ΠἸποῖς σαγ5 ἱΐ τηῦϑὲ Ὀ6 ““ νεῖ οἱὰ.᾽ 
Τυ ἢ τᾶν αν Ὀεοη ἄοηδ πο “" (βαϊάθε,᾽, 

οτ ἴδς Ὀεπεδί οὗ ἴῃς Ῥα[οϑ πίδη δὰ Μεβοροῖδ- 
ταΐδῃ [1εὟ8, ἴῃ ἴῃς ὕμπηε Ὀεΐτψεειῃ Οτρθη δηὰ 
]εγοσῖθ, 1 ποῖ δοοϊἀθηίδ]ν ἰοσὶ, ἴδ Ἡορσον 
ΠΥ αν Ὀδδ βιιρργοϑθδοὰ Ὦγ ἴ6 ἘΔΡΌΪς οὗ 8ῃ 
ΘΑ ος ρετοᾶ, Ὀεοδυθα ἴῃς Ὀοοϊς ρ]ογῆος (6 
ΗἩδϑιοηθδὴ ἴδιον, σοὶ μδᾶὰ Ὀδοοης ἴδα 
οὐ)εςῖ οὗ Ῥμαηβαϊς μαίϊγεά. 

ΤῊϊ5 [πἰτοὰ. τψὰϑ Αἰσγοδαν ἴῃ ἴγρε, βθη, ὉΥ 
[δ ἰκϊηἄη655 οὗ [6 Ἑάϊΐοτ, 1 τεοεϊνθὰ ἃ ΟΡ οὗ 
τ. Απίοῃ ϑο.ο]Σ 5 “ 495 Βυςὰ ΤΠυ ἢ. Ης 
ΠοΙᾶς (μαῖ 5. 7ἐγόμις ἰγαῃβ]αιθά ἔτοσὰ ἴἢ6 Οτδαῖς, 
τεϊδι ἰὴ, ΠΟΎΕΝΟΙ, ΟὨΪΥ 50 τϑυοἢ οὗ ἰξ ἃ5 Βα 
ἰουπὰ τνιατιγδηῖ ἔοσ ἰῃ ἢ15 (δος Μ5. Ἡς ἀϊὰ 
ποΐ ἴῃ δἱ 111 γα] Π685; Ὀὰϊ 45 ἢ6 ν͵8 στην 
ἴος (τ ίδηβ το ψγεγα ἴδιαν ἢ τς ΟἹὰ 
1 δὔῃ, Βα οοπίοττηδᾷ Ὦ᾽5 ὩΘῊ νογβίοῃ ἐπαγοῖο, 50 
ἴᾺΥ 8ἃ3 Ὧδε ψ͵ὰΞ 8016. ἴῃ ἐβϊτηδίηρ (ἢ6 δρταα- 
τηδηϊβ Ὀοϊνδοη ἴῃ6 ἴόο, Βοὴδ Δ᾽] Οσδηοα τηῦδῖ 
6 τηϑᾶδ ογ (ῃς Δ] τογαοἢ5 οὗ ἰδῖοσ ΒΑΣΙ ΟΠ ΖΟΙΕ, 

Κ2 

πτορδδς οὐκ δου ποριδ ουισ“εννα απ σοι 
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ΓὮδνε 8414 [ῃδἱ [6 στεοῖκ οὔτε 1ΧΧ. 
-- τὰς οἹἀεϑι Ἔχ ϑηρ ἔοιτα οὔτῃε ἡδτταῖίνα 
--ἰ5 ποῖ ἴΠε οτρίηδὶ εχ, γε δηά ἴῃ 1 
ὩΟῖ ΤΏΘΙΟΙΥ [86 υδι18] ΡΠοποσήθηᾶ οἤδγϑο- 
ἰεπδς οὗ σσθοῖς υτιθῃ Ὀγ [ἐν8. [Ιἰ 15 
ποῖ ΤΟΥ Οτθοκ ἢ ἃ σοτίδιη ΡΠ ΒΚΙΙΗΣ 
οἵ Ηρ ταϊϑηβ. ΤῊ ἰδησυᾶρε 85 ἃ ψὮΟΪ]Θ, 
16 5γῃίδοιοδὶ οοπδίσυςτοη, [μ6 τηοᾶδ οὗ 
Ῥτοϑοηϊηρ Ἔνεηῖβ δηά 16685, [ῃ6 σξἝῆοταὶ 
ςομρίοχίοη οὗ ἴπ6 ψοῦΐ, 50 ᾿γΥΘ ΘΙ 510] 
διρρεβῖὶ 4 Ηθῦτον οὔ ρίηαὶ, (ῃαὶ 45 ἃ τι]α 
1 15 ΘΑΞΥ ἴο ἀϊνίηθ τῆμδὶ ἴῃς ΗΘΌΓΟΝ 
τουδὶ ᾶν Ὀδθῃ. ΤΏὭρΓα 15 0 περα ἴο 
ἸΠ]υϑίσαῖο [Π656 5ἰαϊθιηθηῖβ ἤΟΙδ, 85 ἴῃ 6 
1Ππϑιταιῖίοη οὗ [δηλ σοηβεϊαςα5 Δ. 6556 ῃ- 
ΕΔ] εἰοιιθῃΐ ἰὼ [Π6 σοτησηθηίδτυ.3 

ἢ ΠΠ, ὍΑΤΕ ἹΝΕΕΕΕΕ. ΕΕΟΜ ἹΝΤΕΞΝΑΙ, 
ΕἘΥΙΘΕΝΟΕ ΑΝ ΤΕΆΑΛΡΙΤΙΟΝ. 

(δὴ ἰῃ6 ἀαίε οὗ ἴῃς Ῥοοῖκ Ὀ6 ἄείοι- 
ΤΑΪηοα δ 1 τὨΪΩΚ 50, δἱ 1δαϑὲ δρρτζοχὶ- 
τηδίοϊγ. Α8 νὰ ἢᾶνα 566ῃ, ἰΐ 15 ἔτϑι οἱϊθὰ 
ΒΥ 3. (Ἰειηθηῖ τονγατάβ [ἢ6 δηά οὗ ἴῃς 
ἢτϑὲ (Πγβιίδῃ σεηῖυσγ. Βυΐ 1 οδηποῖ, 
τπογαίοσο, αρτθα ἩΠ 50} 0145 Μ ο, ΟἹ 

δηά ίοσ οὔδηοθο. Ϊἷὴ ἴῃς ϑοηρ οὗ 1υ 11} (οἱ. 
χΥΣ.), 5. Τ ἀγοΐὴθ παίαγα!]ῦ τοϊαϊηδὰ τς 14 
οἵ 84 ΤΆΣΩΙ αΣ Ὦγιηη (οί. ο). Νείίδενς τὰς 
1,ΧΧ. ποσ τς ψυ σαῖς ῥσγεβθηῖβ (6 οσρίηδὶ ἰεχὶ 
ἰἸηνϊοϊαῖθ. [Ι͂ἢ δδοῦ ἴδοσε 18 ἃ οοσχίδίῃ ἡυθοῖ οὗ 
ον ουβ ΘΙ] ΠΟΘ ΙΟῺ5 ; ἘβρΘοΙ Δ} ἰὴ ἴ Ὁ ΤΧΧ., 
ὙὮοἢ οοηίϊδίηβ βοὴ ἤθε νεῦβαβ τόσα (ἤδη 
ἴῃς Ψαυϊραῖο. 

ἴῃ 5ριῖς οἵ (15, 1 Ξβου]ὰ τωγϑβεὶῇ 58Υ, “"εβρε- 
οἶα!γ ἴῃ τῃθς Μυϊραῖς :᾽ οἷ. ποῖοβ δ υ. 12; 
νἱ. 20; Χ. 5; χν. 3, 9. ΤῈ ράᾶββᾶρο, οὗ. 1. 
12 Ὀ-1Ιό6, ψΏΪΟΝ 15 ψδηϊίηρ ἴῃ ἴῃς Νυϊραῖς, 15 
ΠΟΥΔ  ἶΪΥ σεηυΐης, ᾿ξ 5] 6 δηὰ Ξυρϑίδπος οουμῖ 
ἴοσ δηγί πίη. Οη ἴδῃς οἵδεῖ Πδῃά, ΤΥ Ρσαϑαβ 
δηά βοηΐδησαϑ ἴῃ ἴ6 Ψαυϊσαῖς ἢανὰ ἴδε Ἰοοῖ οὗ 
1ο5565 δηᾶ δχρδῃβίοῃβ. ἐ υϊραῖς, Βονανοσ, 

1856 ὑῃᾶυ]γ ἀϊδραταρεὰ ὉΥ ψοΙκιηδσ δηὰ ὄνθῃ 
ἘΠΊΖΞΟΠ6, τ υπαουρίθαϊγ ῥγεϑοσνοθ βουὴθ 
[οαΐυτες οὗ [6 οτἱρίμαὶ παισγαῖϊνα, Ψ ΒΟ. μανα 
αἶκα εὰ ἔἴτοπῃ ἴῃς Οτεεϊκ : 566 ποῖθϑ Οἵ 
οἰ. 11. 21 ; 1. 1,0; ν-. 14; νἱῖ. 23,7; χὶν,. 13; 
ΧΥΪ. 4, 13, 25. 

1 Τὸ υτἱϊοσ, Πογοίοσε, τγὰβ ἃ Ῥαϊδςιπίδη, ηοΐ 
δὴ ΑἸεχδηάσίδῃ [ον ; 88 ἱ5 δ͵30 ἰηάἀϊοδίεἃ Ὁ ἴῃς 
ἐπέπηαϊς Κπονίθαρα οὔ ἃς ἰοΡορτδρἣν οὗ Οδῆδβϑῃ, 
ὍΘΙ οἰϊταπχοῖς σου (δε ἰεχίθ] σοστυ ρΡΟΣ5 
οὗ ἴδε ὈοΟΪκ. 

5 ΑῺΏ ἐπηροτίαπξ γοΐπὶ 8 ἴῃς σοτῃραγδῖνα 
ἐπίγοσυεηου οὗ Οτοεῖκς ρατιλοῖεβ. Ὑμῦ5 μὲν ΟσουΓ5 
Ὀυϊ οὔςα (οἷ, ν. 20) ; ἂν, ΟΠΪΥ ἔουσ {ἰπ|6δ ; ἄρα, 
τε, οὖν, ποῖ αἱ 411. Δὲ ἰ5 ψαπίηρ ἴῃ ἴους 
οδαρίοιβ ; ἀλλὰ ἴῃ πἶπ6ό. Τα Τοοϊηθοῃ 56 οὗ 
σφόδρα (-- ΗεΡ. Ἴδ))9), ἀπὰ ἴΐς ῥ]βοηδϑίῖς 6χ- 
Ῥτγεβϑίοῃ οἵ ἴῃς σεϊδνα (ἐν οἷς . .. ἐν αὐτοῖς, 
οἷ, νἱῖ. 10; ὧν... αὐτῶν, «οἰ. χγΥΐ. 4) 5βουϊὰ 
αἶπο Ὀς ποιϊςοὰ, 

ΙΝΤΒΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ ΌΡΙΤΗ. 

ἴῃς ρστουῃά οὗ [15 ἔδςϊ, τακθὴ ἴῃ σοη- 
ποχίοη ἢ (ἢ6 51:]16ῆς6 οὗ ῬΏΟ δπηά 
7οβορῆυβ, δϑϑῖρῃ (18 ΟΥ 84 ἰαῖοσ ἀδίε 
ἔου ἴὴῆ6. σοτῃηροϑίοη οὗ ἴἢ6 Ὀοοκ. ΤῊΘ 
δισυμηδηῖς ἴσο ἰἢ6 51}|6ηςς οὗ [8656 
δυΐῃοτα, 17 δαγηεα, ψουϊὰ ῥγονε ἴοο 
ΤῸ. οβαρῆυβ οΥϊ5 7ἴο 85 ψῈ]]} 
85 [υ1ἢ ; ρετθλρ5 Ὀεοδιβθ, ἃ5 ΝΊΟΚΟΚ 
(ὨἰηΚ5, ἢ6 αἀϊά ποῖ Κῆον ΜΏοτα ἴὸ δὲ 
ΟΙΙΠΕΣ πο 18 βίοι : ψ 816 ῬΏ1οΟ 
[αιϊς ἴο ποῖςα, ποῖ Τυ ἢ οηἷγ, αϊ (ἢς 
ΘΛΌΣΟ ΑΡροσυρηδ. 9. (ΟΙοιηθηῦβ ταίοσ- 
Θς6 ΒΌΡΡ0]165 ἃ υπίπς αὐ σμῶρ. Τὶ 
ἄοεθϑ τΏΟΙΕ ; 11 11ὩΡ1168 ἴμαὶ ἴῃς ὍοΟΚκ 
μδὰ δἰγεδάγ δχίϑιθα ἔὺσ βοὴθ σοῃϑιο- 
ΔὉ]6 ρεποά ; ἴοσ ἔπια πγιδὶ Ὀ6 4] ονγϑά 
δἴεσ τῇς ρυδ]οδίοη οὗ τἢς Ηδῦτεν 
ὩΔΙΤΔΌνΟΘ (οΥ 115 ἰγδηϑδίίοη ἰηἴο Οτθοῖκ 
δηα τοοθρίοι 1ηἴο ἰῃς Οατϑοκ ϑοσιρίυγοβ. 
ΤΏΘ οΟΥΠΕΥ [τ] οδ ΟἿΪΥ Ὀ6 ἤχοά, 1 
αἵ 411, Ὁγ [ῃς6 ᾿ῃίογηδὶ ᾿ηα!ςδιίοῃϑ οὗ ἴῃς 
Ὀοοῖς ἰἴβεῖ  Ὑθθθα δ οὔσβθ δχοϊυάθ 
1ηὴ6 65 οἵ (ἢ ον 15. ΤΟ ΔΤΟΩΥ δηά 
ἴῃς ΒαΑΥ]οηἶδη Οχ]ϊθΘ. Τὴ Ῥᾶϑβδρθϑδ 
ΑΙγοδᾶγ οἰϊεὰ (ιν. 4; ν. τ 59.) 6χ- 
ῬΓΕΒΒΙΥ δϑϑῖρτι ἴἢ6 δνθηῖβ παϊταϊθα ἴο ἴῃ 6 
τἰπ|6 ἱπητη ἸδίοΥ ϑυρβθοεαιθηΐ ἴο [Π6 
τοῖσσῃ ἴοι τἢς Ο(αρεν!γ. [Ι͂ἢ [μαΐ 
(4356, ΠΟΥΘΥΟΙ, [ἢ6 δυΐποσ 885 114}5- 
[οἸτοα [6 σοπαϊ! οη5 οὗὨ ἢ]15 οὐγῃ [ἴτ6 ἴο 
ΔῺ ΘΑΤΠΘΣ ἄρα ; οσ, ἃ5 ΕἸ ΖϑΟ 6 ΟὈ5οΓνα5, 
[η6 Ἰερὰὶ 5ἰδηάροϊηϊ, [86 δάνδῃοβ 1ῃ 
ΠΟΓΘΙΏΟΙΪΑΙ διγοίηθ85, [6 ΟΥἿ [ῸΓ γϑῃ- 
ἔεδῃςα, ἴῃς Ιοηρ Ορργδϑϑίοῃ ὙΠ ]Οἢ σο;- 
εἰ π|65 [ῃ6 ὈδΔοκρτουηά οὗὨ [ἢ ΡΙ6ςς,3 (ἢ 6 
τηθητοι οὔ ἴπ6 βαρ Δ ἢ ἐν (προσάβ βατον) 
διὰ τῃ6 ενε οὗ ἴῃς. Ὡ6ῊΝ τηοοῦ (προνου- 
μηνία, εὮ. νἹῖΣ. 6), δηὰ [86 τϑίθσθῃςββ 
ἴο ἴμ6 ϑαπμεάση (γερουσία), ἀπἀου ιν 
Ῥοϊῃξ 8 το (Πε ἰαΐδϑὶ ὑσθ- ὉΒυϑιίδη οθῃ- 

1 ΨΟΙΚΙΙΑΣ ἀτρὲβ (δδὲ ἴῃς Ὀοοῖς τηυπὲ Ὀς Ἰαῖοσ 
ἴδῃ Ἰλοσοϊ δι, 85 [οβορῇυ5 ἀοε658 οἱ τιοηζίοη ἱξ, 
Δἰ᾿ΠουρὮ Πα τηαῖκοβ 56 οὗ 5ιιοἢ {ὙἰΠΊῚηρ Δα! ἸΟἢ5 
ἴο εἰ πισίοιν οὗ Ιβγϑοὶ δ8 σὲ ἰουπὰ ἰὼ 3 Εβαάγαβ 
δῃά (ῃς Οτοοῖκ Ἐκίδοεγ, αηὰ νψγὰ5 ἴοο Ὁποσί ἰἰς8] ἴο 
δυβρεςῖ ἴῃς ἰσαϊῃ οἵ ἔπε ὈοοΙς, μβαὰ Πα Κπονῃ ἱϊ. 
Ἧς ρΡᾶϑβϑεβ ὍΥετ 106. Ὀεοδυβ6 15 ἸΟΟΔΙ ΠΥ 15 οχῖσα- 
Ῥαϊεβιϊηίαη, δπᾶ 15 βυῦ)οοῖ (ες ῥχναΐῖα Βἰβίοσυ 
οὗ ἃ ποῃ-[5γδεϊϊῖο. ! 
ΗἸἸροη ΕἸ] ἃ σα γ8 ̓ μρυλιυα ἀϊά ποῖ υδς Τυά τ, 

Ὀαδοδυβα ἰξ 85 δὴ ΑΡΟΟΥΡΒΟΣ. 
Ἐν α]ά σοῖς ογδουϊασὶγ : “οι ῬΆΣΟΩ οὗεσ 

7οβερθυβ εἰῆς Απθρίεϊυθπσ δυΐ ἀΐεβες Βυοὶ 
δαί δεῖβεὶ ἀΐεθε ρεϊςσίεῃ Μάπποσ ἰοδῖ 
Κκοπηθη.ἢ 

3 ἸΚοἱ] αἰῆἴττηβ ἴῃς σΟὨΊΓΑΙΥ, ἴῃ (τς ἱπίογεβέ οὗ 
5 Ἰπθοσυ, τίς τείεσβ ἴῃς Ὄνεηΐβ οὗ Πυἀ1} ἴο 
(ἃς ἄτης οὗ Ατίαχεγχεβ Οὐ υ5, 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΌΘΙΤΗ. 

τυτῖ65 ἔοσ [Π6 ἀδίε οὔτε βίουγ. ὙΥ1 [818 
Ἰηΐοτη δ] ον άθῃσα [ον 15} [ΧΑ ΠΟΣῚ δοοοταϑ8 
(5ε6 ΑΡρϑμῃαὶϊχ 1.), 85 18 ᾿δ115 ΤΠ τἢς 
αἀδυρσῃῖον οὗ Τ ομη [6 Ὀτγοίθοσ, οσ οὗ Μαῖ- 
ταῖ 45 ἴῃς ἐλῖμοσ, οὗ ̓ υἀ45 Μδοοδθειι5.3 

ΤὮα δηξίσα αὔβοηςς οὗ ἰάοϊαίσυ (οἢ. νἱ}}. 18) 
ὀχοΐθε5 [πὸ ψθοἷς ρετίοα οὗ [6 τῃοηΔΥΟ ἢ. 
Απὰ [δ ἔδοὶ [Πδΐ Ισγδε] 15 οὶ ἀϊνι δα πο ἵνο 
ἰϊηράομιβ, θυϊ (δὶ ἴῃς τὐλοΐξ σΘουδίγυ ΟΌδΥ5 (ἢ ς 
ΗἸρἢ Ῥηεβὶ δὰ ϑδημεδάσίη (ἷν. 4, 6 ; χν. δ, 8), 
Ῥοϊηῖβ ἴο ἴ86 ρεγὶοὰ οὗ 86 Ηαϑηγοηθδῃ ρονοσῃ- 
τη δηΐϊ. 

3 Ζυπζ, “ Οοἰιεςϊοηβι] οῆς Μοίρα ἀδγ 
]υάεθη,᾽ ἢ. 124.«. Α5 τῃϊ8 ψοῖῖς Π85 Ὀδοοτης 
ΒΟΔΓΟΟ, 1 Ὑ7}1}} Βετα δρρεπὰ (ἢπ δυϊῃοσ᾿β γειρδσκε 
ὍΡΟΣ ΟΓ Ὀοοὶϊ. “Μὶ|ξ ἄεγ Μδοοδθδίβομοη 
ΘΌΡ Ὼ βίοι ἀΔ5 ΒυαΟΒ Τα ἢ ἰῃ εἶπες ἀορρεϊΐεη 
ψεγν δ βοῆς ; αἶπος ΓΠ6115 ρίεῖ 65 υη5 δ] εἰς ἢ- 
[4115 αἷς ϑασα εἶπον Ετ]συηρ πὰ οἰηθβ δῆρε- 
1}}} 7) 75 γοϊκοίεοίδοι διηογηϊῃοι]α, τὰ ἴῃ ἀοΣ 
βράϊζεσεῃ Ηδρδάα [πα ϊἢ 415 Τοςμίετ ἀε8 [οοβδηδῃ 
οὗδς ἀε58 Μαίδίὶα ὑυπᾶὰ 415 Ηε]άϊη ἀες Ηδϑηηο- 
Ὠδίβομεη Ζεὶϊ ἀδγρεβίεῖ, Ἐς ἤἥμάεϊ 5]. ἢ ἴῃ 
Οἶποσ νοῦ ἀδηὶ ρτθο ίβοῆοη Τεχὶ νο]ρ δΔὉ- 
ἐὐ μωπνα τα πους " ἄδη Ἐπρβι μὲ δῇ ἀεν 

5 ἤθ ἢ ἰοδίοη [Μερ]}}]. Ταδηϊῃ, 
ςἢ, 6, ἃς.]; ππὰά Ξοδοῃ ΗΪδγοηγτυ5 τηο εἰ ἀ855 
70 ἰῃ ἀγασο ίβομεσ ϑργαοῆα σοὰ ἄεη Τ7υἀδὴ 
πίοδι 4145 ἱκαῃοηίϑοῃε ϑογτῖ, βομάδθγῃ 4158 αἷμα 
Οεβοβίομια Ὀεϊγδοβίεϊ ψυτάθ. Ἐπ σνᾶγο σΟἢ] 
τοῦ ἰοἢ ἀδ85 1 δἰΠοΥ αἰ δοϑ δ ηςβομθῃ ϑίδαξ 
Ζζί Αῃάεηκοθη δὴ αἷς Ηεϊἀδηίῃδῖ οἰπμοβ ὟΝ εἶε5 
εἷῃ οϊκϑίεςι ρείεϊοτι ; πὰ Ὡδομάσιῃ αἷς δῦσα 
ΨΕΣΑΪ ϑϑυηρ γΟΊρ 556} ὙΑΙ, ὉΠ ΕἸΠΟΓ Τηϑηηΐὶρ- 
ἴδοι! κε ἤριο ει χὸ ϑαρε ΡΙδῖΣ ρειηδοῖ Βαῖϊε, 
ἀδς Τπα τ Σὰ ἘΒγδ εἰπε Οοβοδιοῃϊο, νοσταυἢ- 
Ἰο ΠΟΘ νοῦ ἀεσ Ζοεοιβξιόσιησ 65 ΤεηρεΐΪβ, 
ογαϊςπίει ψυτάς.᾽" 

Ἡ ιζὶρ οοηηεοϊεά Τυά! ἃ τῖῖὰ τἰΒ6 τενοῖὶ οὗ 
ϑὲζθου Ὀδσ οςοθοῦα (Α.Ὁ. 132). Μοϊκτηδτ, τῇ 
τοῦ ἢ ἰεασηΐησ δηᾶ ρτεδίεσ ἀορηγαίίβηι, ἰη5ὶνῖ5 
ἰδὲ ἴῃς Ὀοοὶκς 15 ἃ σι Ὠἰβίουυ, ““νε]θά πηάεγ 
τῆς ἰοσῃϑ οὗ Ο. Τ. Ϊα6] 6, δηᾶ νυτἱιίοη ἴοσς ἴῃ 6 
[ἐϑἰἶναὶ οὗ υ]ἹοίοτΥ μεὶά οὨ (δα Ι121ἢ Αἀδγ, δἴϊοσ 
Ττα]δηἶβ ἀςδίἢ ;᾽" ἴῃ ἰδοῖ, ἔογ (ἢς ἤτβι φεἸεσα θη 
οὗ ἴῃς γον 7 μγγάμος (Ττα)δη᾽ 5 ΠΥ), δἱ [Ὡς δἐπὰ 
οὗ Α.ὮὉ. 117, ΟΣ ἴῃς Ὀεριπηΐηρ οὗ 118. ΤῊΣ 
4“ Ῥχοίδῃηδιοη ἢ οὗὨ οὮ, ἱν. 3 ἰ5 ἴῃς ἀεείτιςοιη οὗ 
[ἢς βεοοπὰ Τειρῖςε ΟΥ̓ Τιϊυ5 ; 86 Κείστῃ ἰ5 ἴῃς 
τεβιοσαϊίοη οὗ [ἢ 5δοσίδοἊς οὐ ἴπ6 ἐλοο εμθραν: 
ςοηοραςφα ΟΥ̓ Ἡδάτίδηῃ δἱ ἴῃς Ὀερίπηΐϊηρ οὗὨ ἢ 
τοῖσι, ὕὉαῖ δἰπηοβὶ ἱτητηεαϊδί οἷ τιῖ μάχαν (1). 
 οΪκιμάν Ὀάαθε5 ἢ8 βρεου]δῦοης ὑροὴ ἴδ6 ἀαία 
αγηι ϑῃοὰ ὈγΥ ΟτᾶϊΖ (΄ Οδβοβίοδίς ἀδγ Τυάδη;,᾽ 
ἷν. 126-148; Βοηϊη, 1853). Ἠς ἰἀδπεῖπο5 ἴῃ 6 
οδτηραίρτι οὗ ςἢ. ἱ. νι Τταίδη 5 ἢτϑὲ Ῥασιίδη 
οχρεάϊποη (ῖο Ο(δϑβϑὶιβ, ᾿ἰχνὶἱ. 15). Βαΐ, 89 
ΤΠἰρβίαβ οὔβεσνεβ, “"Τγαΐδη τεϊυγηθὰ Ὀείοσε ἢε 
Δα ἀνδ ογοββοά (ἢς Τιρτῖβ, τῆιοἢ; [6855 τοδορμ 
Ῥατίΐα Ῥιοροῦ; υἱΐθους Βανὶηρ {προ ἴῃ 
ΔΩΥ ἱπηροτίδῃϊ 6 οιηδῃηῖϊ, ἔογ ({π6 5:1} 016΄ Σθᾶϑοῦ 
τῃδῖ πος πον πα οσουγτοᾶ ; ψιΠουϊ μανίην 
σφοπλὰ ἰηΐο (ΟἸ]ἰσοη ἢ Οβγῆοσβ, ἴπῸ Ῥαγίίδη 
Κίηρσ ; ψιουΐ Ὠανίηρ βοὴ οἰἴπες Ἐσθαίδῃδ οσΣ 
ἈΒᾶρδδ ; τ υοἢ 1655, δανίησ ἱΔ ΚΘ 411 ἴῃς οἵδει 
διγοη σῇ 45 οὗ ἴῃ Ῥαγίδη8. ΕΗ ΟἿΪ]Υ ροῖ 85 
ἴατ 85 Μεεοροίδῃμία, απὰ ἴῃς Ρατίίδη ροόννεῦ 85 
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δ ΙΧ, ΑΥΤΗΟΚ᾽ 5 ΘΤΑΝΘΌΡΟΙΝΤ ΑΝΡ 
ΟΒ]ΕΟΊ, 

ΤΠ ὈΟΟΚ οδῃ Ὠδγαϊγ Ὀ6 οἱᾶες [ἤδη 
[π6 ΕἸἰγϑὶ Βοοῖ. οἵ Μοοδῦβεβ, νη ἢ 88 

ἴοτ ἴῃ ῥγδβδηῖ 5111 τοῖα, ἴὐηάεγ βιο ἢ οἷτ- 
Ουμπηδίδῃοςοϑβ, ἴο ἰ6]1] (ἢ ἰα416 οὗ Ττα]δηβ Ἔχρίοἱἱ5 
δῇογ (ῃ6 1[41]] οὗ Ἐσςθδΐαπα δαπὰ ἰἢς νἱοίογυ δ 
Ἀδαρας (Τυὰ. ἱ. 15), νγα8 βοσρεϊίῃρ' τηογε (ἤδη 
ἀνδὴ [εὐσίϑι ἱπηαριηδίΐοῃ γγχὰβ σϑρϑοὶς οὗ, ΤῈβ 
ΤΔΙΩΡΔΙρΊι οὗ οἢ. ἰδ. σδῃ ΟἿΪΥ Ὀ6 895: δἰθα τὸ 
ΤΙΔ] ἢ δ δοοοηὰ Ῥαδγί ΙΔ ὙΧΑΓ, Ὀγ Δοϑυσησ το ἢ 
οὗ τῆς πασταῖίνε ἴο "6 τῆθσε ροβῦοδὶ] τοτηδηοίηρ' οἢ 
ἴῃς Ῥατὶ οὗ ἴδε [εἐὐνϊϑἢ δυΐμοσ. Αἱ ἴῃς βδτηε [ἴτης, 
ΜΟΙΚιλασ ἴδ κθ5 ἔοσ ρταηϊοὰ ἷ5 οὐγῃ σοπιρείδηςα 
ἴο βερασαῖο ίαςϊ ίσοτῃ Ποῖζοῃ, ὉΥ ἃ βοσὶ οὗ Βἰβίουςδὶ 
αἰνϊπαϊζουῃ Δρραγθηΐγ. ΑἸΠουρῃ Οτάς μαά 
ἀεοϊατεὰ (Ρ. 138) (μαὶ “ἴΒοῖα 18 0 ἱπάϊοδτίοη 
[παῖ (Ὡς εν ἰὴ αἰεί δοϑαταθὰ ἃ τνάτθκα 
δι τυδς ὑπάοσ Ὑταΐδη,᾽" ΜΟΙ ΠΑ παῖε ἴθ 
Ῥατιςῖραῖς ἰῃ ἴῃς ρεηοιαὶ οὐϊοτγεαῖκ οὗ ἰΠε [65 
οἵ Ογτεης, Ἐργρῖ, ὕγρτγι5, δηὰ Βαρυ]οηΐα, τ Βῖ ἢ 
ἰοοῖς ῥἷασα 1ἴὴ ἴῃς Ἰαϑί γεὰσ οἵ ἴμδὲξ διηρεσγοῦ 
(Α.Ὁ. 117); δῃὰ ἢδ βυρροβεβ ἴῃαϊ (ες Μοογϑῃ 
Ῥγΐμος 1κιϑῖυ5 Ουἱϊείυβ, ψἤοτα Ὑταΐδη δρροϊηίεὰ 
δονοόσγηοσ οὗ ΤυάδΆ (ἡγεμὼν ᾿Ιουδαϊας) ἱπ τεζορ- 
ὨΪΟΩ ΟὗὨ Ὦ15 Ξογνὶοεβ ἰῃ γα ΐηρ ἴῃ6 τανοὶ ἴῃ 
Μεϑοροίΐδιηϊα (Εὐ5θὉ. ἰν. 1), Ῥτοοςεάςβα δὲ οῃοθ 
ἴο ΒΌΡΡΙοβα ἴἢς τηονεηδηΐ ἴῃ Ραϊοϑίίηθς. Βυϊῖ 
Ἔϑϑῇ 1Γ ἴῃς δοοουηΐ Ὀς οσοττοςοί, ἰδ ς ΔΡΡΟΙΠΠΏΕΟΙ 
οὗ Οαυϊείι ἰ5 5 ΠΟΙ ΘΠΕΥ οχρ αϊηθὰ Ὁγ Τγα)απ᾿Β 
ΔΡΡΙΘΠΘΏΒΙΟΩ5 ; δηδ, 85 8 τηδίί(οσ οὗ ἔβοῖ, οὔὖγ 
ΟὨΪΥ δυϊμουε5, ἴη6 αρὶϊοτηδῖοιβ οὔ Ὠϊο δηὰ 
ἘΛιΒΟΡί5, ΒΥ ποιπίηρ Οὗ ΔῺΥ δοῖιδὶ στίϑίηρ ἴῃ 
Ῥαϊεβίϊπα. [1ἴ 15 ἱπις ἴδὲὶ Οτάϊ (Ρ. 146), οῃ ἴῃς 
δϑτουπὰ οὗὨ οοτγίαϊη ΒΔΌΡί οὶ ράαϑϑθαροβ, δββϑοσίβ 
ἴαῖ [86 7ὲνγ8 οὗ Ῥαϊεβίίηα αἷϑο ογρδηϊζεά αὶ 
τοῦθ ]]!1ου, πεδάοα ὈΥ [υ] δῆς οὗ ΑἸεχαπάσία απὰ 
ῬΑρραβ. Βυῖΐ δα δάάς: ““ὕρουῃ [86 παίυσα οἵ 
ἴῆς ψῶῦγ ἴῃ [πάεα, ἰδ6 ϑουγοεβ ἂς δ᾽ίορσεῖδεῦ 
5116ηἴ. ὙΏΘΥ ΟἿΪΥ ποῖα ἴῃδὲ ἴῃ ἴῃς ἄγβεὲ γϑᾶσ οὗ 
Ἡδάπδηῃ, οὐ 52 γϑδῖβ δἴϊεγ ἴῃς ἀεβίσιςϊοη οὗ 
ἴΠε Τορΐς, ἰῃ6 εν τεῦε]εἀ ἀραϊηοί Εοχλα.᾽ἢ 
ΤὨϊ5 τὰ ““ἴῃ6 νψαῦ οὗ Οἱΐος " (Ροϊδιιοβ 586] 
ΟἹο5) οὗ [6 [ἐὐν 5} παγγαῖνος. [ἷπ (ἢ6 τηϊάκιὶ 
οὗ δἷβ σᾶγεεσ οἵ Ὀ]οοάξῃεά, Ουἱεῖαβ νψαβ τθοδ ]οά 
ὉΥ Ηδάτίδῃ, Ργοῦ δ ΪΥ αἵ 6 ΟΡ οἔὗ (δε ]εἴχϑ, 
δ Ῥδγιηββίου ρίνεῃ ἴο στεῦυ]ὰ [Ὡς Τοιρῖο. 
Ουϊεΐυ5 τγᾶβ ραυΐ ἴο ἀεαῖῃ ὃν Ηδάσίδηβ οσάβιβὨ ; 
Δ ἱηοϊάσης ψὨΐϊοὮ, δοοοσάϊησ ἴο ΜοΙΚαλασ, ἰ5 
ΒΥτα ο]ἰζοὰ ἴῃ 70.618 ὈΥ ἴῃς 5ἰαγίηρ οἵ Ἡοΐο- 
ἔεσηοβ. ΤΒο [ἐν]15} [ἘσΠποηΐθ5, Πονονοσ, ἃγα 
οὶ οὔδουσε δηᾶ διηρίριουβ. ΤῊΣ ρᾶββαρα ἔτοσῃ 
[δες Μίςδηδ (ϑοῖΐδ ἰχ, 14: εἃ,  αρεηβεὶ!, Ρ. 962) 
τῦηῃβ : ““1πη ἴῃ6 ψᾶγ οὗ νεβραβίδῃ, ΠῸῪ (1.2. [6 
ΘΒ Θαγη) τηδὰς ἃ ἄδθοτθα δραϊηςὶ [ἢ 6 ΟΥΟΤῚ5 
οὔ Ὀχά ΙῺ5, ἃπὰ ἴῃς ἰὍγεὶ [τορεδῖθά, 
αἰϊθη 74. [Ι͂π ἴῃ6 νδγῦ οἱ ΤΙ, ΠΟΥ τδάς ἃ 
ἄδοτεος ἀραϊηδὶ ἴη6 Ἵσόνψῃϑβ οὗ Ὀγε5, απὰ ἰδδῖ ἃ 
ΤΆΔ ἴσδοῦ ποῖ [ἰδ βοὴ Οτοεκ.᾽" Οτᾶϊζ δῃά 
ΨοΙΚαιασ Βογα οοη]εοίατε Οἰΐος (912) ἕοσ Τίτος 
(1) ; ἃ τεδάϊηρ ψβῖοἢ [ὨΘΥ 4150 δβϑυσαθ ἰῇ 
ϑοάοσ Οἵδιη ΚδΌΡα, ο. 30 (ηοἱ 31), οἡ ἴῃς ΝΣ Κὸ 
οἴ τὰς (δοῖ ἰμαῖ [ὲεὲ Ἐοββι᾽"5 εἀλίίοη ρσίνεβ ἱξ, (566 
Μδοσς Επαγίμι, ὈΥ̓͂ Ἀ. Αζασίδῃ Μιη-"- Αἀυχῃ- 
τηΐτη : Μαηίυδ, 1574.) Βαῖ ποῖ ΟἿΪΥ ἰβ5 [8 ϑϑάεγ 
Οἴδιι, 88 ν ο κπιαῦ δ᾽] ον 5, ἃ τυ οἢ οοτζεοϊοά δηὰ 
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ῬΙΟΌΔΟΪ τύιιτθη ποῖ 50 νΟΙῪ Ἰοηῦ ΔῸΣ 
τῆ6 εἷἶοξα οὗ [ῃ6 τεῖίσῃ οἵ Τοῦ Ηγτοδηι5 
(ἀϊοα 8.0. 105): 5866 Σ Μᾶδος. χνἱ. 23 “7. 
Ῥετῆδρ5 Μὰ ΣΏΔΥ ταίοσ ΤΠ ἢ ἴο ἴῃς Ὀτη6 
οἵ ϑαϊοιηβ- ΑἸεχαμάσα (Β.Ο. 79-70), Νῇο 
Βιοςοοαθα ἴο ἴῃ6 ρονεσηηθηῖ οὐ [ἢ6 
ἀδαϊῃ οὗ δῦ βεοοῃᾶ δυβυδηά, ΑἸοχδηοσ 
7δρηδδιβ; δηᾶὰ ἴῃ σψῇοϑα σουῃς}}5 ἴῃ6 
Ῥμασίϑαϊς ΟΥὁἨ ὨΙρ οὐποάοχ ῬΑΣῪ Μνῶὼβ8 
ἀοτηϊηδηῖ, Τμ ὈοοΟΪὶς ΤΩΔΥ [δ Ὁδ 
τορατάοα 8ἃ5 δὴ δἰϊεπιρῖ ἴο τεοοζητηθηά 
ῬΠΑΥβαὶς ὈΣΙΠΟΙΡΙ65 ὈΥΓ ἃ ϑβοτῖ οὗ ἢ]15- 
ἰοῦ 8] πονοὶ, οβίθ 5. Ὁ. ἑουμάδα προη 
τεοοχάβ οὗ [86 οἰάδσ ραϑῖ, θὰ 6556) 4}}Κ 

ἱητοτροϊαϊοεὰ ποσὶ ; Ὀς Ἐοβεῖ'β εὐἰτίοη βθότωβ 
ἴο βἰδῃᾷ αδἱοης ἴῃ [δ]ς συ οοτσεσοι (οΓΥ 
τοαϊβρηπηῖ ἢ) : 5ες ἴδε Ῥυθ] πη αἱ Μαδηΐυδ, 
1513, ἴδὶ οὗ Οεηοῦτατάυς, Β451116, 1580, δηὰ 
ἴδδὲ οὗ Οοπβίδη θορὶθ, 1516. ΤὨς ἰαϑὶ σϑδάϑ : 
“Ἑτοὰ (ῃ6 ψὰσγ οὗ Ἡοδτοὰ ἴο [6 νὰσ οἵ Ν7ε8- 
Ῥαβίδῃ, εἰρῃς γεδῖβ. Απά δόξα ἴῃ [6 Ἀγόβότος 
οὗ (δ Τερῖθ. Ετοπὶ ἴθ νῶγ οὗ νεβραϑίδῃ ἴο 
1:6 νῶς οὗ Τιυ, ΠῚ διὰ ἴγχο γεδσβ. [7186 
ὨΌΠΎΌΘΙΒ ΔΙῸ ΟΧΡΓ ὈΥ ποχάβ, ἢοῖ ὉΥ͂ ἴδε 
ὩυΤΏΟΤΑΙ εἶρτι5.}1 Ετοῶι ἴῃ ττᾶσ οὗ Τλῖυβ ἴο ἴῃς 
ψαῦ οὗ Βεου (οξζίῦα, εἰχίδεῃ γοασβ.0 Αμπὰ [ἢς σγὰσ 
οἴ Βεοη (οζίρα [{.{. Βασ (όοοδοὈΑ), ἴἄγοα γεδτβ δηά 
ἃ [410 Ἰηρίοδά οὗ 472γυά (111), ἰδ οἴδος 
εὐϊάοης τοδὰ Θ᾽ Ὅ},5ὲξ, τ ΒΟ ΙοοΪε5 6 ϑονόσυβ, 
πυυαῖ ψὩϊς ἢ ΜΟΙ την οογζοςῖβ ἱπῖο ϑαθίπυβ. ΤῈ 
ΠΌΓΊΘΓΑΪΒ ὙΔΙῪ ἰῃ ἴῃς ἀἰϊδθίετεηϊς εὐϊομβ. Ιὶ ἰς 
Βαγάϊν κίε ἴο Ὀ01]1ἃ ροὴ 50 πποετίδίῃ ἃ ἰουῃμάδ- 
(ἰοη ; Ῥαΐϊ ἐνεη ἱζ Οἱϊοβ Ὅς οοτγτγοοῖ, δηὰ Ουϊεῖις 
ἰηϊοπάσα, [6 τοίογουοα ΜΠ 6 ἴο ἴ6 ιϊδίοσιοδὶ 
ὙΔΥ ἰπ Μεκοροίαμηϊα, ποὶ ἴο ἴῃ6 Βγροϊδεξζοαιαὶ 
οὔδ ἴῃ [πᾶθα. Δ ΟΪΚτρδγ Δ ουΓ ἴῃ γδίη ἴο ἵοσος 
16 ψοσάς οὗ ϑραγίίδηυς, “1,γοῖα ἀοηΐαυς ἂς 
Ῥαϊαοϑῦμα σοὺς 1165 δηΐτηοβ αἤἴεσγοῦδηι,"" ἰηῖο 
Ἔνϊάδηος οὗ δΔῃ δοίιιδὶ σενοῖὶ ἴῃ [πάᾶδα ; δηὰ τ θδη 
(. Ηδπάδυςδ,᾽ Ῥ- 6) ἣὰα πυοῖεξ ἃ δπἰδίοθης 
τοἸϊδ ηρ ἴο 1λ151ι5 Ουϊεοῖας (ὥςτε ἐς τοὺς ἐστρα- 
τηγότας ἐγγραφῆναι, καὶ ὑπατεῦσαι τῆς τε Παλαι- 
στίγης ἄρξαι " ἐξ ὧν πον καὶ τὰ μάλιστα ἐφθονήθη 
(4. ὉΥ Ηδάτίδη) καὶ ἐμισήθη καὶ ἀπώλετο), τὶϊῃ 
ἴΠς τειηδσεὶς (δαὶ [6 αὶ ξεπίθπος οοπίδὶηβ “ [(ἢς 
(ες οὗ ἴῃς δηξτα ΤῊ Ὸ Ρυεξὸ ;᾽ διηὰ δοίιδ!γ 
νοῃϊασχεβ ὉΡροη ἴῃς [0] νην Ῥδγαρῆχαϑθε οὗ ἐξ: 
Λούσιος μάλιστά που πρὸς τῆς Ἰουδαίας (Ἰουδίθ) 
ἀπώλετο, τὴν κεφαλὴν ἀποτετμημένος, Ὧδ6 ἔογοῦβ 
ὍΡΟΣ ΟἿΣ Ῥετοσρίίοῃ [ἢς Θχίτγειηθα δι πο γ οὗ 
ἢϊ5 [ΠΘοΙΎ, δηᾶὰ (6 Ποροίθββηθβα οὗ βηάϊπρ ΔΩ 
τεαὶ βυρροσί ἔοσ 1 ἴῃ [86 ἀοοσυτηοπίβ ἴο ψὩΙΟΝ 6 
ταίεσβ ᾿5. ὙΏα6 5ἰπιρ]ς (τὰ ἰ5 (πδὶ ἴῃς ΒοΟΙ οὗ 
7611 ργεβθηῖβ ποὶ ἴῃ 518]1ε3ἰ ἴγαςε οὗ (με εἰαϊς 
οὗ 7 ν!5} αθαῖτς ἴῃ ἰῃ6 Ἐοχηδῃ [πι6ῖ ; δηὰ [ἢ ς 
εἰϊδίίοα ὈΥ̓͂ 8. (Ιειιεηΐϊ οὗ Εοπις 15 οὗ ἐΐδεϊ δ 
αι] οὐ]οοϊΐοη ἴο ὙοἸ κπατ 8 ΘΟ. (96ες 
Ιἱρμιίοοῖ, “Ερρ. οἵ 85. ΟἸΙεπιεηϊ,᾽ ΡΡ. 4, 5; 
Ψ δεῖς ἴ.6 ἀδίε οὗ ἴδε ερί πες ἰς ἄχεὰ 85 Α. Ὁ. 95.) 
ΑΚ 1ἰρδίας 85 ροϊηϊεα ουΐ, [6 γογε 
(ος 7 γγα"οδ) οὗ ἴπὸ ΜερΊ] δι Ταβοϊ ποϑᾶ τοὶ 
τοίει ἴο Τυδίδῃ αἱ 411, Ὀυξ το ἰδ Ἐογιδῃ ρόποσγαὶ 
Ἀυδιδ, (λε ἐγγαρρεϑς ὯΟῸ σσυξῃ θὰ Βᾶσ (οοδορα. 

Ευχίδος οὐ]εοίίοη ἴο ΨοΪκιλδι᾿β [ΘΟ {11} 
Ὅε ἰουμά ἱπ ἰΒς σοτησ)θηίδϑιγ. 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΠΌΡΙΤΗ. 

ἀεροπάϊηρ, ὕροὶ τεςο]θοϊοπ5 οὗ [ἢ ἂρς 
Ἰωσίου ργοοθάϊησ ἴδ οὐ [τὰς 
δυῖμοσ. [τ ἀγα 80 αἰϊγαςῖίνα ὈἱοΓΣΟ 
οὗ ἴῃς ροϊάδθῃ ἔἰπθ65 αἴογ ἴῃ 6 Ἐδίσῃ 
(ἢ. ἵν. 2 44.), ἤθη ἴῃ6 τογαὶ δηὰ 
Ῥομιιβοδὶ πιποιοη8 δδὰ ἢοϊ γεῖ Ὀδοοτὴς 
Ἰοϊπθᾶ ἴῃ 111 -οσηεηθα πηΐοῃ ἴῃ ἴ[ῃ6 5826 
ῬΟΙβου ; ὑδοδῖι56 [16 ρονογημηδηῖϊ οὗ [ἢ 6 
τοϑίοσοα Ὡδίίοη νβ8 οοπάυοίϊεα ὉΥ [86 
Ηἰρὰ Ῥηδβί, δϑϑϊϑιθα Ὁγ [Ὡς (ουηςοῖ οὗ 
ΕΠάοΙβ (ἴῃ 6 ϑδῃῃαθατ), δηα ἴἢ6 ῬΘΟΡΪῈ 
ΚΏΘΥ ὯΟ Κίηρ Ὀυῖ Τεμονδὴ (οἢ. ἰν. 6, 8 ; 
χν. 5, 8). Απϑδιίοῦυϊυ5, ἴὰ6 ἤγϑῖ Ὠυθραπα 
οἴ Θα]οπθ, νγὰ5 αἶϑο ἴῃ 6 τϑῖ οἴ ἢ Ηδϑιηο- 
ΠΟΔῺ ῬΟΠΕΌΕΡΙΠΟ65 ἴο δϑϑιτηθ ἴῃ 6 τὑἢ- 
Ῥορυΐϊαγ ὉΠῸ οὗ Κιίηρ,---υροόρυΐασ δἱ 1ϑαϑὶ 
νὰ τ(ἢ6 ῬὨλτσιβθοβ ; δηά ΠοῚ βδοοοηά ἢι5- 
Ὀδηάα, δηηδους (ΗΘΡ. [ἀπ η4], Τομδίῃ8}), 
δὰ Ὀδδθῃ οσοηΐοηϊ ἴῃ ἴῃς ἔτϑε ἀδοδάς οὗ 
815 σεῖσῃ τ τ[ὰ6 ὉΠ 6 οἵ Ηρ Ῥησβὶ 
ΟὨΪγ. [τ νὰβ ἃ [ἰτη6 οἵ τι] ΑΤῪ δα Γ- 
Ῥ͵56, ἀυτίηρ ΒΊΟΝ ϑαϊοσηα οοπάποϊοα 
Ὠοτὴθ αῇαϊτβ ἰὴ ἴῃ6 Ὡδτης οἵ Π6Ὶ δῦβθῃΐ 
σομϑοῖῖ. ΑΠΟΣ ἴῃ6 ὕσγθᾶοβ δαίνθθῃ 
7δῃπδὶ δηὰ ἴῃς Ῥμασίβεθβ, ἢ6 15 βιγ]εἀ 
ΟἹ 5 οοἷῆβ “7ομδίμβδῃ (ἢς Ἰηρ," 
“ΑἸδχαληάδσ τς Κιηρ." Νοῦν ἴῃ6 ΒοΟΚ 
οὗ Τυάπἢ Ῥγοίδεβδβεβ ἴο ἀδϑοσῖρθα ἃ {06 
ΜὮΘΩ ἴΠεΓε γ85 Π0 Κίηρ ἴῃ ἴϑγδεὶ (ἡ.9. [ῃ 6 
Ὀἶπηθ Ῥτοσ ἴο [6 ΗΑϑγο  δῃ Ἀ5ϑ ΠΡΌ ΟΣ 
οὗ ἴῃς ΚΙμρΙγ 0116) ; δῃηά 11 15 ἃ ἔδοϊ (μαἱ 
δίοσ (86 ἀοδίῃ οὗ δημδθιβ, 80 Ἰοηρ 85 
Θαϊοσηθ ᾿νε, ΠΕῈῚ εἰάδδὶ βοῃ, Ηγτοδηι5 
11., ννᾶϑ5 ΟἿΪΥ Ηρ Ῥσιδβῖ ; δῃὰ δου ρἢ 
ϑδίοτης Ἀθσβϑὶ ννὰ5 ὩΟΓΩΪΉΔΙΪΥ ΒΟΥ ΤΕΙΡΉ, 
(ἢς το! ν οὗ ρόνεῦ ἰᾶῪ ἢ (Ὡς ῬὮΔΓ- 
5668. ὙΠΕΙΘ 8 ἃ αὕδεοῃ, Ὀκιὲ πὸ ζίῃ 
ἴῃ ἴβσδεὶ, Α νοσκ υτιτδῃ ἴο Ὁρμο]ὰ [6 
Ῥματγίβαὶς ΤΠ ΟΥΥ οὗ ρονεγητηθηΐ ὈΥ ΗΙΡῺ 
Ῥεῖ δηα ϑ'δημεοάσῃ τορῶς 'τ6}} ἤδνα 
Δρρεατοὰ ἀυπηρς [815 ρεποὰ.ἢ 

1 ΤΒο τηθηου οὗ ἴῃς ἘΔοπιῖίεβ 65 δηδηΐθς οὗ 
(ὃς 1}: ἀερεηᾶὰβ οὐ Ο. Τὶ. τεοο]εσοῃβ, δηᾶ 
οῃ ἴδῃς ἀαία οὗ Σ Μδος. ἰν. 61; ν᾿ 1-3. Οου- 
Βααυθηγ, ἐξ ἀοεβ ποῖ ὕγονε, ἃ58 1ωοῃοσιηδηΐ 
ΒΡ » ἴδδαί (ἢ6 Ὀοοῖϊς 15 οἷδε (ἤδη ἴΠ6 της 
οὗ ἰοῦ Η 15. ΘΙ ΔΓ σΟΙ ΚΞ ἀοΥ  Οἢ5 ἴῃ- 
ναϊάαίς Μονοῖβ᾽ [ΠΘΟΙΥ (δὲ 188 δυΐδοσ [85 
ἰτδηβίοσσοα (ἢ Ρο σαὶ φεορταρθυ οὗἁἨ ᾿ῖ5. οὐνῃ 
ἄδγ το ἴῃ6 Ῥαβὶ, Ὀδοδῦβϑαε 6 Ἰποϊυε8 ϑογίῃ- 
ΟΡΟΪ 5 δηὰ ϑδιηδυδ ἴῃ ἴῃς εἐ 15} βίαια (οὨ. 111. 
ΙΟ; ἰν. 4), ψ ετοδς ἰΠΕῪ τεσ ἱπδερεηάεηῃξ οὗ 
Ἰπάφα, Ε}1 Ηγτολμσβ οοημαποτοά δηὰ δηηοχεᾶ 
ἴδοπι (Ἰοβερἢ. “Απὶ.᾽ χὶἱ. το, 3). ὍΔ τείθσεῃμος 
ἴο ϑαιρδιία ἸὩΥ Ὧδε δχρίαϊηθα ὉΓ Σᾧ Μδοο. χί. 
28, 34) δπὰ [δε Βοδι βοηΐστη οὗ ἴῃς 56β-οοδϑὶ 
(οἢ. 11, 28) Ὁ 1 Μδος. ν. 15, 68 ; Χχ. 69, 75, 77» 
86; πίϊμουϊ [6 δεϑουτηρίίοη ἰδδὲ (ἢ6 ὈοοΟΐκ 15 
ῬΙοΣ ἰο ἴῃς ἰαςῖ γεδῖβ οὗ δῃηηδλοῦβ, ψῆο οοῆ- 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ]ΠΌΡΙΤΗ. 

ΪῺ νοανΐηρ 5 ἀϊάδοϊς τοιηδῃςθ, (ἢ 6 
δυῖηοΣ ἀσγανγϑ ΤΟ ΟΪῪ ὕρολ ϑυοῇ Πἰβιοσ 8] 
Κηον]οάρα 45 ἢς ροϑββϑεϑϑθᾶ, Ὀοιτόυ 
ΤῸ Οὗ ἔσο ἴῃ 6 Ξαοζεά σγεοοσάς οἵ ἢ15 οὐνῇ 
ῬΘΟΡΙΘΌ, δηὰ βοιμείμιηρ ἰτολ ἴῃ6 [655 
[γα Αγ Βε] ἃ οὗ ἑογεῖρτι Ὠἰσίοσγ.Ό [ἢ ἴῆ6 
ὮΔΡΡΥ ᾶἃζε ΟΝ 6 Ρσοίδθϑθοϑ (ὁ ἀ6- 
ΒΟΏΌ6, ἃ 5:514] ἀδ᾽ νοσδησα οὗ ῃ6 σουῃ- 
ἘΥ Βα Ῥεθὴ θὰ ἤότῃ Ηδανθῃ, ὈΥ ἀἸηΐ 
οἵ στροόσοῦβ δ μῃοϑίοῃ ἴο ἴπΠ6 ρσεοθρίβ οὔ 
ἀενεϊορεὰ Μοκαίϑιη. Οοά οουἹὰ ποῖ 
Ιοοῖκ πιὰ ἱπάϊβογθηος ὑροὰ [6 Ρυ0]}1ς 
ῬΓΙΆΥΕΙΒ δῃὰ ἐλϑίβ οὗ ἃ υῃϊϊεα ῬθΟρΪςῈ 
(εἰ, ἷἱν. 111-132}: σΟΙΏΡ. Σ Μαροο, 11]. 
46-49ς. ΤὮδ ᾿αββοὴ οὗ [5γ86}᾽}5 ραβδὶ ψὰ5 
τῃαΐ “τ 1151 [ΠΥ βἰμπθα ποῖ Ὀδίοσα {ΠΕ }Γ 
Οοά, ἴὰθοὺ Ρῥτγοβρεῖθᾶ;. .. Ὀυ0:1 ψ θὰ 
1Π6Ὺ ἀερατίοα ἔγοιῃ [6 ψὰὺ τψΒοἢ δ 
δρροϊηϊεα {πθπὶ, [ΠΟΥ νεῖ ἀεσϑιτογαα 
(εἢ, ν. Σῦ, 18). γαῖ (αὶ ψᾶγ νγᾶ5, ἴῃ 
[Π6 δολίου οὗ (ἢ 6 τ ΟΙ, 15 ονιάθῃϊ 
ἴοῦχ ἴῃ6 δοοουπὶ ψΏΙΟὮ ἢ6 ρῖνεβ οὗ δ15 
μασοῖηθ (οἢ, νἱ!. 4-6). 8516 18 Ταρτο- 
βοηίεξἃ 845 ἃ Το δηὰ Ὀεδιτἢι] τἱάον 
(4 σομρ] Ἰτεπί, Ρεσῆαρ5, ἰο ἴῃς τουδὶ 
ψάονν 54] ουλ6), ΠΠν]πρ ἸΏ 5: Ποῖ 56] 5] 0 ΠΏ, 
τροσ ης τὰς 65} ψ  ([Π6 δυβίου 165 
οὗ ἃ πυῃ, ψελτηρ 580 Κο οἵἢ ποχὲ [ἢ 6 
5ἰκῖη, Καορίηρ 5α]οῖ ἔαϑί Ἔἐχοερὶ οὐ ““ἴὰ8 
δνὸ8 οὗ [ῃ6 βαῦρδιἢϑ δηᾶ (ῃ6 βαρθδίῃϑ, 
δῃηά [86 ενδ8 οἵ ἴῃ 6 Πα το δηὰ (ἢ 6 
ὩΘῪ ΓΩΟΟΏ5, δηα (ἢ6 ἰδαϑίβ δῃα 5ο]θ πη 
ἄδγβ οὗ ἴῃς Ὠοιι56 οὔ [5146], Τῆδ ρτϑαῖοσ 
β(ΠἹοΐη655 ἴῃ [86 ΟὈδεύνδηςα οὗ [εϑιϊνα]ϑ 
Ἔχδοίβα ὈΥ ἴ86 τὶσια Ῥηασίβθα 15 Π6σα ΟΥ̓ 
᾿Ρ] ΙΔ οι δαἀνοοσαίθα. Νοῖ ΟἿἹΥ ἴῃ6 
ΒΑ ὈρΙἢ9 δρᾶ [06 ὩΘῊ τῃοοῇ8 ὙΏΙΟΝ (ἢ ς 
1,ΔὉ Ῥτεβοεά, δηᾶ ψῇϊοἢ ΑΔΈΟΟ8 
ΕΡΙΡΏΔη68 βοιρῃϊ ἴο 40. ] 15} (Όδῃ. νἱῖ. 
25:1 Μδος.ὶ, 45; Μερη]αῖῃ ΑΠΒΠοΟΒυ8 ; 
Μιάγαθῃ Ηδηυσοδῃ ; ὑἱά, ἐμ 776), Ὀυϊ 4150 
[ῃ6 ονε8 οὗ ἴῃοβ86 ἔδϑενα! β ΘΙ ΠΟΥ͂ Γ6- 

απετοᾶ [δ ἔονγηβ οὗ ἴδ οοαϑβὶ (7]Ὀβερἢ. “ Απί.᾿ 
ΧΙ, 16, 4; οἷ, χΙῖδ. 12, 2). 
Οἱ ἴδε οἴδος μαηὰ, ἃ [ἐν γε ηρ αἴοσ Α.Ὁ. 70, 

νὨδη [06 ϑαῃμοάσίῃ ἴοοῖς ὉΡ 115 αυατίει δὶ 
7απηΐα, του Παγάϊγ ματα τεοοϊοηεα ἴΒαὲ ἴοντῃ 
85 Ββοδίθοθη (ςἢ, ἰΐ, 28 ; οἷς 111. 8). 
7Τυά ἀΐες αἱ ἴῃς αἀρὲ οὗ τοῦ (εἶ, χυΐ, 23). 

11 5 ἃ ουτίουϑ αοὶ ἴμαὲ ἴτοιη ἴπ6 δοζαϑβίοῃ οὗ 
Αμἕοοβυβ ἘΡΊΡΒδμαβ ἴο ἴΠ6 ἀδδί οἵ ϑδίογαβ ἷ5 
ἃ Ρεηοὰ οὗ αρουϊ τος γεδσβ (175--70 Β.6.). 

Αγραΐη, ἰξ 1. Ὀς ἈΡ ἀὐαμρθος ἴο δαυθ Ὀδθη 
23 δ, ἡμέας 5886 ἡ1|δὦ Ἡ]Ϊοίογη θ. ΝΙΟδΏοῦ ἴῃ 161 
Β.Ο., δὲς τηῦοῖ ατὸ ᾿ἰνεὰ 82 γϑᾶτβ Δῇοσ (δαὶ 
ευθηΐῖ, ἰο σεδοῖ (ἢ ἂρὲ οὗ :οῦ. Βυϊῖ 82 ἀοάυςίεᾶ 
ἴτοτι 161 Ἰδαᾶνεβ 79, δῃὰ 79 Β.6. γγαὰβ ἴῃς γεϑᾶγ οὗ 
Θαϊοσωοβ δοοδϑϑίοῃ 88 3016 σι ϊοσ. Οἵ, αἷϑο ἰῆς 
Ὠοῖδα ΟΠ (ἢ. χνὶ. 25. 
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αυϊτεὰ το Ὀ6 οὐδοσνθά, Οἰσουπ)οϊβίοη 15 
[86 ἰε5ῖ οὗ [ὴ6 ῥγοβεϊγία ΑσΒοσ᾿ 5 5 ΠΟΘ 
(εἢ. χὶν. το). Ὦγπαῖ 158 βαἱὰ (ἢ. χὶ, 12) 
δῦουϊ τὴ6 Ὁπ]ανι ] Π655 οὗ ὄνθη “ τουοἢ- 
5 νι τῃ6 παρᾶς" (ἢ6 Βηβιίτυβ. οὗ 
σοσῃ δηὰ ἴδ6 ἱεητῃς οὗ ψίμα δηῃ οἱ], δῃὰ 
7υἀ11}8 δοϊυϊοῃθ Ὀείοσθ ῬΣΑΥΟ δηὰ 
Ὀδίοτα ΠῈΣ ἀδ1Υ τηθα] (οἢ, χὶϊ, 7--9), 15 
ενϊάδηςα ἴῃ ἴῃ βαῖὴθ αἀϊγεοσῦοῃ. ΤὨς 
Ἰηῆσπδηςθ τὰ τ[ἢ6 Μοβὶ Ηρ οὗ βδυοῇ 
ΖΘ6Δ] ίογς ἴῃ6 ΙΔ΄» τγᾶϑ, ἰῇ 1τῃὴ6 δυῖῃοτ 8 
Ἰυάρτηδηῖ, ῥγδοῦςδ!ν υπρουπαάθα. ΤΠ 
οἰάδιβ οὗ Βοιίμυ}16 συρροβα τἴμδὲ [011 }}8 
ῬΓΙΔΥΘΙΒ ν}} Ὀπηρ [ΒΘ ταΐη (ςἢ. ν111. 21) ; 
ἃ ἀεῖδι} τῆ ἢ σϑοδ]]5 [η6 76 ἢ 5.ΟΥΥ 
αῦουϊ Οπΐαβ ((ομπίδῃ), . 4114 δΌΠ, 
ΜΏΟ ψὰβ δῦϊα ἴο οοῦοα ἴδ6 ΑἸπΙρὮΥ 
ΌΥ [18 ῬΙΆΥΘΙΘ.Ό. (Οηΐϊαβ νὰ8 οοῃ- 
[ΕΙΏΡΟΥΔΙῪ ἡ ϑιηθοη ὕδη ΘΠΕίΔΟἢ : 
τἱά, ἡ ῦα.) ὙὍὨδ υπαυδι! θεὰ Δρρτοθᾶ- 
τοῦ Ὀεδίονοα ἀροὴ ἴἢ6 ἘΠ ΔΟΠΘΓΟΙ 5 
σπιαῖγ οὗ ἴῃς ρδίπασοῖὶ ϑἰηγχεοη---ἃ ἔδα- 
ἴα ἴὰ ΤΣ ἢ πο ἢᾶ5 οσοδβιοπθά 
ΒΟΙΩ6 ΡΕΓΡΙΟΧΙΙΥ ----ἰβ ΘΑ 5}}Υ δοσουηίθᾷ [ΟΓ 
ὌΡΟΩ ΟἿΣ (ΠΘΟΙΥ οὗ ἴῃ6 οπρίηῃ οὗ ἴῃ 6 
ὍΟΟΚ. ̓  ΤΪΙ͂ἢ οἷ. Υἱ]. ΟΣ (566 4ἷ5ϑο ἰχ. 2) 
ΘΙΏΘΟΩ ἤριτγεβ 845 [υ(1{Π᾿ 8 οὐ ρίηδὶ δῃ- 
ΠΟβῖοσ ; ἃ ἔδοϊ ψὨϊοἢ δὲ οὔοα σε ϊηαβ τ15 
ἴμαῖ ἃ ϑιθοη νψγὰβ ἴῃς ἰοσείδίῃεσ οἵ 
7Τυάδ8 Μασοδθευς, γοβα αῖμο, Μαίϊδ- 
{}145, νγᾶ5 “τῆ6 50η οὗ [οῃη, [6 5οη οὗ 
ΘΟ "ἢ (1 Μᾶδος, 1, 2). ΒΙΠΘΟῺ Μγ88, 
ἴῃ λοῖ, ἃ ΜδἼοοδβθεδῃ (δείζετ, Ηδϑηιο- 
68) ὩᾶΙΩ6; δηά {ῃ6 [πουρῃὶ οὗ [ἢ6 
οΙ]ά ἩΣΕΙ ΤΑΥ͂ ἤᾶνθ εἰ Ὀτδοβα “ ΘΙ 
(οσῦ ϑίγωθοῃ) οδ]]Ἱεὰ Ὑμδϑϑὶ, ὃ ἴῃ Βεσοῖς 

1 ΤΈς ϑγιίδς 49 71αγοί, ἴ.6. ρευβαρϑβ “" δῃὶεἰά- 
Ὀεδτοσ,᾽,», ἴοα Ὁμαϊά. ὉΥΣΠ, ἐὔγός, “ἃ 5}16]ὰ : 
οἴ Αὐτὰρ. ζγγάᾶς δῃὰ “Ἄγές, ἴζοτη ἐμγι, “" ἃ 53}161Δ,᾽ 
ΑΙἹΙ δα ἐρῖμοἰβ οὗ [μ6 ἄνα ὑσοίπειβ σουϊὰ παῖα- 
ΤΑΙ Ὅ6 ποὲ Ηεῦτενν Ὀπὶ [Θνν5}.- Αταπιθδῃ, ἴῃς 
νοσηδουΐασ οὗ [86 ἔτηθ. [Ι͂ἢ (Παὶ οΑ56, ““ (δα α15᾽ 
5 ἀουῦνι|ε55 (Ὡς Οδάάϊ οὗ ἴα ϑγτίδς νεγβίοῃ ; 

Ζααϊᾶ), ἊΣ ίοτ- ΔΏ Δρρεϊϊλῦνςε ἴτοὰα Οδὰ (ϑγι. 
ἴυη6,᾽" τηραπίησ “ὁ ἰυοκγ," εχ (οἰ, Οααάϊ, 

,) ϑγυ, 27 αιυγᾶν, Ῥειθαρα τηθδῃβ 
““ἰᾷς μα]ς᾽" (τοι ἽΠ Ομαὶὰ. δῃὰ ὅγτ., αὐδες: 

ΤΗΣ ““ ϑανασδῃ οὗ Σ Μαος. νἱ, 43 βου ά 
αἶβδο Ὀ6 Ανδζδῃ. 

“ΦΑΡρβα5,᾿" [ῃς βυχηδᾶτὴς οὗ Ϊοηδίμδη, ἷβ ἴῃ 
τῆς ὅγι. δίαῤῥῶε, ν Ὀϊοῖ τοαῦ θ6 οοπιρατεὰ ψΊῃ 
(6 τοοῖ ὉΠ, ““ἴο ἀϊρ,᾽ δηὰ θὰ “ὁ ἴο βεατοῦ 
ουἵ,᾽ επρίογαγε, ἐχεορίίαγε. ΑΡρΡΒὺ5 Μ111 τὨδη 
Ὀ6 ἃ ΠΔΙῺΘ ἴογ 8 τρΣ] ΑΙ Ἰοδάοσ (ς, 4150 
τς ΗδΌ. υδ65 οὗ ΨΒΠ). 

“ Μοοδθϑυβ," (6 τήοϑὲ διθουῦβ οὗ ἴΠε86 
ορ᾿μεῖ56, μὰ8 Ὀδθὴ νηοῦ ἀενεά. Τθα 
ϑγχίας 885 “ϊαφῥί, ἀπ ἴμ6 Ὡδῆὴς 15 80 τ ἢ 
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οἰάδσ Ὁσοῖποσ οἵ [υἄΔ5, ψῆο νὰϑβ σϑοορ- 
Ὠϊ]σοα 45 ΗἸρῃ Ῥυίεϑὶ δηᾶ στυ]ογ οἵ [ῃ6 
7εν8 ὃν ᾿ειηροίγιις ΝΙοδῖοσ (1432 8.0.), 
8Δη6 αἷΞο Ὀγ (6 ἘΟΙΊΔ:5,---ἃ ΤΕΟΟΡΉΠΟΏ 
ΒΟΪΘΙΊΏΪΥ ται! εα ὈΥ͂ 15 σταῖθπι] σου Υ- 
ΙΏ6Ώ, πὸ ἀεοζγεεα (ἢ6 ρειτηδῆθῃσα οἵ 
ἴῇοϑεα ΠΟ ΟΣ ἴο Ἦϊπλ δηὰ ἢϊς ὮΙ γ5, 
“681 [Π6γ 5ῃου]ά 756 4 δι] ῥτο- 
ρος" (1 Μδοο, χῖν. 35 “99.).. Βυῖ τῇς 
ΟὨιοῦ τσείδσθηοθ Δ Ὅδ ἴο 8ηοίΠοΥ 
ΘΙΏΘΟΙ, Μ|Π|0 8, 1 ΤΥ ν] ον Ὀ6 σοττεοῖ, 
ΤΏΟΙΘ ὩΘΑΙΪΥ [Π6 δΔυῖΠοΥ)}5 ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΔΤΙΥ ; 
1 τοθδῃ ἴῃ6 ἔδιηουῦβ ϑιθοη ὈΘῺ Θῃδίδοῇς, 
Ψο Ἰεἀ τς Ῥηαγίβαῖς ῬΑΙΥ͂ ἀυσίηρ [ἢ 6 
τοῖρηβ οὗ ΑἸοχδηάου [δῆμοι δηά ΑἸθχ- 
δράσα ϑαίοῃῃαἙ.υ Τῆϊθ ΘΏθοη τγὰ5 δἱ 
ἰοαϑὶ οἰ ϑοὶν οοπηδοῖθα ἢ τῃ6 Ηδ5- 
ΤΩΟΏΘΔἢ ἔλΙΏΪΥ, ἃ5 ἢ 5 οα]]6α [Π6 αυδοη᾽ 5 
«Ῥχγοίμογ" (΄ Βεσδοδοῖῃ, 484,1].21). ΗἱΙς5 
1Ἰηἤυσηοσς, ΜὨΙΟἢ 16 (ἢ6 Κιηρβ ἄπιθ δὰ 
Ὀδδῃ ρῥτεαῖ, Ὀδοδηθ Ὁπροιηάεα υηᾶοσ 
ΘΔΙΟΙΩα ; δη, 1 τὲ ΤΥ οτϑαϊ ἴῃς Τα]- 
τηυσαϊς δοοουηΐβ, Β18 πητεϊ μην ὈΑΙγ- 
ϑδρῖπὶ ἄσονθ ᾿ΐτη οὐ ἴο ἃ τυΐῃ 655} 655 
ΘΥΘῺ 5 ΓΡΑϑϑιηρ ἴδαὶ οὗ Πῖ5 Ῥδίτ το 4] 
πδηθβακα δηὰ ρῥγοϊοῖγραε. (966 “ 768. 
ϑδηηδαχ,᾽ νἱ, 6; δηά ραββᾶρθβ οἰϊεα [ἢ 
Ιητοά, ἴο ϑ05δηπ8.)}}ὀ Ατηοὴῦ [6 
βίδιιϊε8 οπδοϊθα ΌὈΥ Ὠϊβο] δηᾶ ἢϊς 
ῬΑΥΥ ψΟΙΘ οοσίδ! σμδηρο5 18 ἴἢ6 ᾿ἰαὺν οὗ 
δνϊάδῃοαδ, ἜβρθοΔ γ αδοῦηρ τὰς ἰκἰπᾶ 
οὗ οὔάγρεβ Ὄχϑιρ βοὰ ἴῃ [ἢ6 Θίοιγ οὗ 
ϑυβδηηα (υἱ. ἐη 77) ; διᾳα σοτγίδίη ταρι- 
ἸδϊΙοη5 ῥσγοϊθοϊίῃηρ ἴῃ6 τρῃ8 οὗ τηδιτι δα 
ΜΟΙΏΘΩ (4. ρ. [δὶ 1ῃ 411 Γαϊυτε Ἰᾶσο- 
οοηθαοῖ5 [6 Βυθραπα 5μουϊά οχοοιῖς 
ΔῊ ἰμϑίσυπχοπῖ, τ κηρ 411 9 σοαάϑβ 

ἴῃ ἴῃ6. ΜερΊ αι Αποομυβ (3), ψβεσα ἱὲ ἰβ 

εχρἰαἰηοά ἰο τρθϑῃ ““ΘΙαγεσ οἵ ϑίσοῃρ Οπεβ᾽ 

ΒΡΩ͂ ὈΩΡῚ, ῬΙΟΌΔΟΌΪ ὉΥ ἃ ΡΟΪΔ οὐ ΠΩ 
ὮΛΣ22. 1 {1 ἰδαΐ ἴῃς ᾿νοτὰ 5ῃου]ὰ Ὀ6 τὶ τἴοη 
ΩΡ, δπὰ (μαὶ [815 ἰ5 οἰ ἔμ6σ ἃ ρορυϊασγ ρτοηυῃ- 

οἰδύοῃ οὗ δ 3», ἰμ ἴῃ βεῆβα “Ἐς ψνῆο ἱγϑοῖςς 
ΟΥ̓ ἴσᾶσεβ οὐἱ (οἵ, Τατρ. Ῥτον. χχἱϊὶ. 20; Μαοοοιῃ 
108, φυοϊεά ἴῃ [,ενγ᾽5 ΟΠ δα]. Ἡδηδινοσίογθιςο,᾽ 
ΜΏΕΓε [ἢ ς τοοῖ ᾿ς ἐχρ δἰ ηδα ὈγῪ ησεληῤΎήγοι), τ οἢ 
ἌΡτΘε5 ΜΙ] δὶ ἰς βαϊὰ οὗ [υἀδ5 'ῃ 1 Μδος. 11]. 
δ, καὶ ἐδίωξεν ἀνόμους ἐξερευνῶν : οτ εἶδε ἀη ΑΡΒεΪ 
[οσιηδίίου ἔγοσα 30) (33), πὰ ἴδε ββῆβε ““ΒῈ 

80 Ρΐθσοεβ [Ὠσουρῃ᾽" ὙΠ δοσὰ οὐ βρδασ 
(Ηδ}. 111, 14; 2 Κίηρβ χυὶῇ. 21; 700 Χ]. 24, 
ΧΙ. 2). 

} ἐς ϑ41!Ὰ ΒΕ. ΕἸΊ6Ζοῦ, ΑΏ ἜΧχϑιρ]6 (ΠΑ Υ Ὀ6 566}) 
1η [ἢς οδ56 οὗ δίπηθοῃ Ὀδθὴ ϑῃοίδος, 0 οα 
ΟΔΘη δὶ Αβοῦΐοθῦ. ΤΟΥ δαϊὰ υῃΐο Ὦϊηι, 
ΕἸΏ ψοσθ Ὠδηροᾶ Ὠ6; (δουρῇ [Π6Υ ἀο ποῖ 
([6 ρα }}}} βεπίθῃςς ἵψο Ῥειβοὴβ 1ὴ οὐδ ἀδγ. 
(Τσαοὶ " Νεσίᾳίη :᾽ Τἥνοσγηο, 1770.) 

ΙΝΤΚΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 7Ὁ00ΙΤΗ. 

Π14016 ἴογ ἢ15 τψυῖΐε᾽ 5 ον), δη ἃ σαβίποί- 
ἴηρ [ῇ68 ΡΟΜΕΙ οὗ ἀϊνοτος (εξ. Τυάϊἢ 
1Χ, 2). Ὑμαδβα ΤΟΙΌΙΤΩΒ ΤΏΔΥ ἢᾶνα Ὀδοα 
ῬΔΙΥ, 1ἢ ποῖ ΠΟΥ, ἰπιοηαθα ἴο στδι 
8. ἔδιηδ]6 ΤΌ]ΟΓ; δὴ 1 Ποη ἩΏΪΟΝ ΤΩΔΥ 
αἶδο Ὀ6 ΓΕσΟρΠ 564 1ἢ ΟἿΤΪ ΤΟΙΏΔΏΟΘΙ 5 ΡΟΙ- 
(ταϊΐασε οὗ ἃ νοϊηδῃ, δηά τμδὶ ἃ νον, 
ἃ5 ἴῃ6΄ βανίουΣ οὗ [ῃ6 σομητηοην δ ἢ. ἢ 
Αἱ [η6 5δὴς πι6, ἢ ἀουθέ, [18 ΓΟΡΓΙΘ- 
ΒοηζδἼΟη ϑυσροϑίς ἰῃ6 ΘΑ ΚΠΘ55 οὗ (ῃ6 
765} σοπληλυη γ, σοῃβιἀεγεα ἔτοσῃ (ἢ 6 
Βυϊηδῃ βίδπαροιϊηϊΐ, δηὰ τανίνας οἱ σηθ- 
ΤΊΟΓ65 οὗ ρτϑδῖ ἀ6]νεσάποθβ τουρῃς ὉΥ 
ΠΟΙΏΘη, δυο 85 δ οσδῃ δηὰ [86] δῃὰ 
Ἐβίμογ ; ΨΏ116 ΠΑΓΟΪΥ νε]]Πηρ ἃ ἐπ τρῃδῃς 
ΒΟΟΗ͂ δἵ ἴῃς ἀοίδαϊ οὗ ἴπ6 ϑυγίδῃβ ὈΥ τῃεὶσ 
ΠΟΙΊΘΙΟΔΙ ἰΠίΘσΊΟσϑ. 

δ Ν. Ηιβ ὍΒΕ ΟΕ ῬΘΕΡΟΝΥΜΒ. 

ΠῚ ψ1]1 Ὀε δνιάδηΐ δἰγοδάγ [πὶ 1 τοραγά 
[16 σὨϊθῖ ῬΓΟΡΟΓ ἤδιηθβ ἴῃ ἴῃς Βοοῖκ οὗ 
7υάϊἢ 45 οονεπηρ 4]]υϑοηβ ἴο [ῃ6 Ῥ6Γ- 
50η8 Δη( ὨἸ5(ΟΙΊΟΔΙ σ᾽ Δ }]10η5 οὗ ἃ ρεποά 
ΤΏΠΟἢ ἰαίοσ ἤδη [6 ὉΠΩ65 ἴοῦλ ψὨοἢ 
[ὮΘΥ ΔῈ οϑβίθηϑι θυ ἀεσινεά, ΤὨΘ Ὠδιηθ 
οὗ ἴῃς δογοῖηθ, 1 υἀτἢ, πΏΙΟΝ ψγὰ5 τῇ 6 
ΟἿΪΥ ἔοττηῃ ἀν1:]4Ὁ]6 ἃ5 ἃ ἔδιϊηϊηθ οὐ Γἀδἢ 
- -ϑα]οῦγ, οὗ σουχβο, 1 15 τἴ6 ἐδγηϊμιηθ οὗ 
7εῃυάι! (566 ποῖα, οἷ. νι]. 1)--ὸιῆναβ ἀουδῖ- 
Ι655 Ὁσἤοβθῃ 85 βιρρεβίηρ ἴπαξ οὗ 785 
Μασςοοδρθει5.3 ΤῊς “ ΝΑΡυσΘΠοάομοϑοσ ᾽" οὗ 
[η6 βίου, νο τεϊρῃθα ονοῦ ἴΠ6 “ Αϑϑγ- 
ΤΙ Δ ἢ 5" 1η “ Νιπενοὴ [Π6 ρτεαΐί οἰϊγ,᾽ δηὰ 
ὙΠΟ 5]ενν Ατρῃαχδά Κιηρ οὗ [8 Μεάδς 
ἴῃ ἴῃς τηουπῃϊδίης οὗ Εδραιν, 15 ἃ ρεῖ- 
ΒΟΠΔΡΘ ὈΠΚΠΟΏ ἴο 5ΟΌΘΙ ὨΙβίΟΙΥ, δῃηά 
οὔς Μοῦ, [Π6 ᾿ΔἴΕῚΥ τεοονογεοα 85}4}5 οὗ 
Αϑϑυσῖα δῃὰ ΒαΌΥΙΟΩ ἤᾶνα πλδαθ ἸΏΟΓΕ 
[Δ ΘΥ̓ΟΙ ΠΡΟ 551016. Βαϊ ἴῃς αἸΠΠουΠΥ 
ὙΔΏΪΘἢ65 ΜΏΘΩ ΜΔ ΤΕΟΠΊΘΙΩΌΘΙ [μαὶ [ἢ 6 
ΤΘ8] Ναρυςποάοποβοῦ, νο τσταζεὰ Τετυ-. 
58 [6 μὰ [86 ΤεΏρ]ο, πα ἀεροτγίεα [ἢ 6 

Δ 1 ϑαίοτηβ 15 σϑα]ν Ὠἰηϊεὰ αἱ, (ἢ ϊ5 ἜΧρ δ ῃ 5 
1π6 οοτωσηδηάϊηρ, δἰτηοβῖ 4υεΘὨΪΥ͂ αἴτυᾶο ἃ5- 
ϑυπ]6αὦ ὉΥ̓͂ Τυἀϊἢ ἱπ ΒΟΥ Ιηΐογνιεν 8 [ἢς 
ΕΠάοτβ, δῃὰ οὔ οἴδμεν οοοσβϑίοῃβ (οἢ. Υἱέ. ΙΟ ; 
χίν. σ ; χν. 8). 

5 1 ψ} θὰ 56 (ὩΔΕῚ ἀο ποὶ Ποϊ]ὰ ἴδε 4116- 
οσίςδὶ νον οὗ Οτοῦυς δηὰ οἴδεσβ, ὙΠΟ. στηδῖκο8 
υὐ!ἢ [Ιυᾶθ6ὰ, απὰ Βεῖδυϊα [ἴῃς ““Υἱγσίῃ οὗ 
ἐῃον δ᾽) (50 Β͵556]] 511}}}, νυν ἱςο ἃ ἰδ5ῖ, ἃς. Εἰπναὶά 

οὔΞοσνεβ, 188 ρασάοηδθϊα 'ῃ τοι 85᾽5 ἀδγ, Ὀυΐ 15 
ὯΟ ΙΟΏΡΘΥ 580. 866 ποῖα ΟἹ Οἢ. ἷν. 6. 

8 (]ὰ ῬΡεχϑίδη ζλαρᾶ ; ἴῃς τιοάδσῃ ζαΐ,. Βαϊ 
[6 ΤΧΧ. μὰ5 Εδραυ ίογσ Ηεῦ. Κευ, ἴῃ6 Β8Πἢ 
ἔτουι Ασρῃαχδὰ (6ξεῆ. χὶ. 1.8). 



ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΠΌΡΙΤΗ. 

Ἰενϑ ἰο Βαδυ]οηΐα (Β.Ο. 588), Ὀδοδσηθ ἴῃ 
16 [πουρᾷϊ οὗ {ΠΕΣ ροβίθσυ (ἢ6 Ῥχγοίο- 
ὮΡ6 δηᾶ ϑυτωῦοὶ οὗ 411 ἱγγδῆηουβ ΟΡ- 
ῬΓΟΘΒΟΙΘ Οὗ [ΠΕΣ Ὠδίοη ; δπᾶ ἃ ὑσοβᾶ- 
ὈΣΠΠῪ δὲ οὔοθ ϑυρραβίβ 1[561{ [δῖ 5οΙῺ6 
ἰδίου Κίηρ, βοιὴθ “ποὺ ΝΡ; Δ4Ώ62ΖΖΑΓΙ," 
ΑμΒοοδυβ ΕΡΙΡΏΔΠ 68 ΤῸΓΣ ᾿μϑίδῃοθ, ΤῊΔΥ͂ 
Ὀ6 ᾿ἰηϊοημ θα ΟΥ̓ [15 δῃοίθης Ῥδγδ]]6]. 
ΤὨΪ5 κυρρεβίοῃ 15 σομδιτηδα ὈΥ ἴῃ ἴδοξ 
(δαὶ “Αβϑυτδη5᾽ ὑπηαουδίθα!υ βἰδῃαᾶϑ 
ἴοσ. ϑυτίδῃβ ἴῃ ἴδε Ἰαΐοσ 7 ν δῇ υϑᾶρ6 
(δ66 Π οβθρῇ. “Απὶ χἱμ. 6, 7). Απά 1 
“ ΝΑΡυΟΠοαομοξβοτ᾽ ἀθηοῖθϑ βοῖλδ ϑ 71» 
Κίηρ, γα 866 δ Ὅὔσοθα ΝὮΥ ἢ15 σΔρΙ [8] 15 
“8116 ““ ΝΙΠΘν Β ̓ ταῖμοσ ἴδῃ ΒΑΌγ]ο ; 
ἴοσγ ΝΙμανθὴ ψὰ58 ἴΠ6 σδρ!4] οὗ ἴῃς Α55γ- 
ΤἰΔ 5 (-Ξ ϑυτῖδπ5). [Ι͂ἢ 7061, [Βοτείοτσα, 
““ΝΊον ἢ [ἢς ρτοαΐῖ οἷν ν1}} τηθδῃ 
ΑρὔοςΒ τδ6 Οατοαῖ, [6 οαριίαὶ οὗ τὰς 
ϑαίδυοιάβ. (18 αυἱξ ἴῃς ϑδϑῖὴθ ΨΑΥ, 
“ ΒΑΌΥΪΟΙ ἢ τρθδὴ5 Βομθ ἴῃ [6158 
Ὑτπρβ οἵ [6 τοί ὕχο σδῃϊυσα8 : οὗ 
: Ῥεῖ. ν. 13; δηα Αροοδΐίγρϑα 2555123.} 
ἴῃ [18 σοῃμηθχίοῃ 11 15 Ἰμ Θεβηρ, ἴο ΟὉ- 
Β6ῖν6 (δῖ, δοςοσαϊηρ ἴο [6 δἀδρίδ!οα 
οὔ (6 5ίουγ ἴῃ ἴῃς Μιάσγαϑῃ (υδά, Ὁ. 1.3, 2), 
(ἢ6 [β5τ46]165 Ῥυγθὰθ (ἢ6 ΘΏΘΙΩΥ ἴο 
᾿Απίοοῦ (7. χγν. σ, “ραβδὶ ᾿δζηδβοι5," 
ΜΘ. ψγὰ5 ἴῃ6 οαρὶῖαὶ οὗ ἴῃ6 οἷα ϑγτίδῃ 
Ἰπηχάομ). 

“ ΑΥ̓ΡΒΑΧΔΑα," δραϊη, ἰΒ 4α Ηδῦγον- 
ΒΙΡ]1οΑ] οἴμηϊς πᾶπηγθ, μα οὶ ἃ Μεϑαϊδη 
ΤΟΥ] ομδ (οἢ. 1, 1). [Ιἰ 15 {πιὲ [ἢδὶ [ἢ 6 
ΒίοΙΥ Τομηθοῖβ 1} ΑΥΡὨΑχδα οοτίδίῃ 
ἀει4115 οὗ σους Μαάϊδη Ὠἰ βίου ; Ὀυΐ 
ἴΔοβ86 ἀοίδιϊβ θεϊοηρ ἴο ἀἰβοσθηΐ Κιηρ5. 
ὙΤΒΕΙοσβοδίουϑ Οὐ ΕΟρδίδῃδ σὰ δβου δὰ 
ὉΥ Ἡδτχοάοίυβ ἰο ἴμ6 ἔχοι Κίηρ οὗ ἴῃ6 
'Μεάδθϑ, νῇοῃι ἢε .8}15 Ὠείοοος (Ηάϊι. 
1. 98); ἴῃς Μεάϊδῃ βονθγειβῃ ὙΠῸ τγὰ5 
ἀείξαϊοα δηὰ 5]41η ΟΥ̓ [86 ΑΞϑγυτΔῺ8Β γγὰ5 
Ἦϊ8 βυσοαβθοσ, ῬὨσδοτίαβ (Ηαϊ. 1. 102); 
δΔηὰ 1ἴ ψαβ ἴΠ6 50ηὴ οὗ [ἢ ἰαἴίοτ, Ογάχαγθϑ, 
ΨὮΟ ἴῃ σοπ͵ ποίου ἢ ΝΑΒΟΡΟΪΔ55ΔΓ, 
[Π6 ἰδῖμογ οὗ ΝΟ δάηθΖΖαυ, δοηιονοὰ 
(168 ἢμδὶ οὐΟΥΠΤΟΥ οὗ ἴῃ6 Αβϑυσίδῃ 
ΘΙΏΡΙΤΕ δὲ ἴῃ 6 [41] οὐ Νίπονθῃ (Β.Ο. 607). 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ, 85 Γἰρϑιυβ οὔβοσνεβ, Ασρμαχδά 
βίδῃηςϑβ ἔοσ ἴῃς Μεάϊδη βονϑγειρῃ Αὐῦδοςρβ, 
οἵ ψῇοτῃ (ἰἴθ5145 τοῖος γμδΐὶ ΗἩτοάοξιιξ 
τοὶαίθ5 οὗ σγαχαγεβ (Ποά, ὅ1ς.. 11. 24 
444.), Δα τᾶκοβ ἢ ἀϊα ἴῃ 2.ε πυεῖά 
͵)έαῇ οὗ ΝΕΡυςμΔάη62ΖΑΣ, Β.Ο. 592 (566 
7υά, 1. 1). ὙΒΕ Βοοκ οἵ 70} ἀοα65, 
ἴῃ ἴδλοϊῖ, σοπίδίη ϑ8οπὶα τϑὰ] διμουρῇ 
ςομδιβαα Το ΔΙβϑοθησα5 οὗ ἴπ6 χεῖρ οὗ 
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6 Ὠἰβίοτιοαὶ ΝοΡυοΒδάηοθζζασ, ᾿Ἰηΐοσ- 
ΌΟΥΘΩ 1ῃ ΤΟΙ οΥ ἔδϑῇϊοη ὙΠ} τϑοο]]θο- 
[ἸΟῺ8 οὗ οἴδοσ δηὰ ἰδίοσ ἔμηθβθ. [1,6 801- 
τοδηΐ ἢ85 βυρρεβίεα 84. 0]4.510]6 1ΙΔἀδηθῆ- 
οσϑδίίοη οὗ Αὐρμαχϑᾶ ψἱτἢὰ Ατίαχιας, [ἢ 6 
ἰουμλᾶεσ οὗ [86 Κιἰηράοτη οὗ Ασγιθηΐα, 
Βη6 οἵ Ατίαχαία 115 σδριῖδ]; ψὴῸ γὰβ 
ἀείραίθοα δῃηὰ οδῤίυσεα ὉΥ̓ Απίοοδυβ 
ἘΡΙΡΒΔμ65 (ΑΡΡρίδῃ, “ὅυτ. Ὁ. 117 Β); 
͵υ5ῖ 85 Αὐρβαχαά, [ες Ὀυϊ]ᾶογ οὗ Εοθα- 
ἰΔῃ8 δηὰ ἰουπάες οὗ [6 Μεάϊδῃ τηοῃ- 
ΔΙΌΒΥ, ῬΜ͵ὰ8 ψοΙβίθα δηα 5] Ὁ Νδρυ» 
Ἑομοάομοβοσ. [1 15, δἱ 411 δνβηΐβ, Ἵδσίδ! ἢ 
ταὶ σοηυπο ὨΙΒίΟΣΥ Κηονβ ποίῃίηρ οὗ 
Δ Αϑϑυσίδῃ ἱηναϑίοη οἵ Μεαϊα ϑιο ἢ 848 
τας ἀοβογροα τὰ 7υά ἢ. ὙΤΒδ τοηι- 
ΤΩ ηΐβ ΤΟΟΟΤα π0 οἂρίυγζα οὗ Ἐοσραίδῃδ, 
ὯΟ ΚΠ Πρ οὗ “ Ατὐρμαχαᾶ," ΘαγρΌΣ τδαβ 
ἃ ἴεν ᾿Ἰητοδας ΠΡΟ Ἧ. Μεαΐδ ; Ὀυΐϊ [6 
ΑΒΘΥΓΔῺ5 ΠΕΥΕΙ συθάυεα (6 ἱπίθιοῦ 
(5ε6 ϑαγοο, Ηαϊ, Ρ. 69). [ἢ 1ῃ 721 Β.0. 
ΘΑΣΖΟΩ οοὐἱὰ ἀδροτὶ [5γ86}1165 ἴο “6 
οἰ65 οὗ ἴ[ὰς Μεάθ5," Ὀοχάδσ οἱτ165 τημϑὶ 
6 τηϑδηῖ, ϑθῃῃδοῦοη Ὁ τηδαᾶθς 8 δχ- 
ρεάἀϊοῃ ἀραϊμδὶ Μεάϊα, Ῥὰαϊ σι μῸ 
σιοαῖ ϑυοοθ585. Εὐβαγῃδαάοῃ ἱπνδάδξα ἷἰ 
τορεδίθαϊγ, δη μ85 τβοοσαθα Β15 οδρίυσε 
οὔ διάϊγρασθα δηᾶὰ Ερδαγιδ, “"Ἰοτὰβ. οὗ 
βοηρ Οἰ[165, δηὰ ΠΟ ἴθσθα οἴδεῦ 
Μοάϊδῃ οἰἐγε]οταβ βγη εα ἴο Ὦ]5 γοκα. 
Βαυΐ ΒΘ 5ρ6ᾶκ5 οὗ [6 σΟΥΠΕΥ 45 σοιηοΐθ, 
δηδ υπιτοάάφξῃ ὈΥ δῖ5 ἔδίῃειβθ. Η158 
ΒΌΟΟΘΘΘΟΙ ΑϑϑυτΔὨ ΑΙ] τοδᾶθ ὯῸ ΘΧχρο- 
ἀϊτίοη αφαϊηδὶ Μαάϊα, 80 Ὁ. 885 Ἧὲ 
Κηον, Βυῖ “Μεοάδπ᾽ 1 ΟΟΥ ΜΟΥ ΤΏΔΥῪ 
ὙΕΙ͂ ΜῸῈ]] ἀεϑιρτιαία [ῃ6 Ῥαγιῃϊδη8, γῆ 0 
βιςςεοαςρά ἴο [8 Μεοάο-Ροσδβίδῃ δα ρίσα ; 
δα “Αὐρμαχδα᾽" Ῥουῆαρ8 ἀο068 τΟΓα 
ἴδῃ ϊηΐ δἱ [6 Ῥασίῃιδῃ τουδὶ {1165 
Ατβδοθβ, Ατβδοιϊἀθβιῖ Αἱ 8ὴγ ταῖθ, (ῃ68 
56] θοῦοῃ οὗ [86 βδῖὴθδ οδῇποῖ πᾶνα ὈΘΘΏ 
ΘΩΏΓΟΙΥ ἀΥδιγασυ, Ὀὰΐ τᾶς ἀουθι1655 ἀ6- 
Ἰοταϊμ αὶ ΟΥ̓ ἀββοῦδηοθα ΨΊὮ βοὴ σΟϑ]}ν 

1 ὅο Ἐνα]ᾶ, σῆο ἰδεηῖβεβ (Ὡς ἩΠρΡὮ Ῥεϊεδὶ 
Τοδοῖὰ ψ τ Το Ηγσοδῆυβ, δηαὰ οομπηθοίβ [86 
βίοΙΥ οὗ Τυ ἢ ἢ τὰς τσ οὐ ΤΠ επλείτιιβ 11, 

ι ι. ἌΝὮΙΘ (δὰ ϑγείδῃ ἴογοος ψΟσα 
ὀϑές ζαα ἰῃς 56β:οοαβί, ἴδε [ετγῈ (χει Ὀ]6α ἴοσ 
ἔεας οὗ (ἢ 1[κ6 ἰσεαϊσαθμῖ, [01 1} νγὰβ ἰμοσοίοσα 
τὺτϊτῖοη ὉΥ βοῖμθ ραϊσγίοϊ ἴο δῃοοῦγζαρε σα βίης Θ, 
Ῥυξ (6 ἀδηροσοῦβ Ὡδηῖος οὗ ἴδε ῥγεϑθῶΐ ὙΈΓΘ 
ςοποοαϊθὰ πηάοσ Ὠϊκίοτὶς αἀἰβρτιίθος (΄ Οςβοδ,᾽ ἱν. 
541 8). ΤῊΣ οδ]εςίοι 15 ἰδὲ [6 τηδίῃ ἔδοῖβ 
οἵ (δι νγᾶγ αἵὰ ποῖ ἀϊξοδσγηϊ 016 ἱἢ ΟἿΓ 5.0  ; δῃὰ 
[Παΐ, οὐ (᾿ἰς5 νίονγ, Ναρυσποάοποβθοσ ἀοθβ ἀπ 
ἴοτ ἴπο νοῦν ἀϊἤοσοηϊ ομαγαςίουβ, νἱΖ. ΑπΌοοδιβ 
διάείεβ διὰ Ῥείη 11, ὅες ΕΠ Ζϑομ6 δηὰ 
Γλρϑίυβ. 
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Ἠιβίοσιοαὶ βδῖηθ, ᾿πμείδοσ ΨΟΪκμασ Ὁδ 
ΤΡῺϊ ΟΥ ὙΤΟΩΡ ἢ ἢ]5 δαυδίίοῃ οὗ Ατ- 
Ῥμαχδά στ Ατίδναϑαθθ, δῃ Αὐτηθηϊδῃ 
δια αἷς. ἃ Μϑάϊδῃ σογαὶ ἤδῖηθ, ψῃϊ ἢ Πα 
ΟΧΡΙΔ1Π5 ἰἴο τηϑθδὴ “ἼἼΒ6 Οταοαῖ' Κιηρ,᾽» 
Δα σΟΙΏΡΑΓΟΒ 1 Ατβδοθϑ, ΒΟ Το Βη 
ΜαΪαΐαβ (Ρ. 351) τεμάδιξ ὁ βασιλεὺς ; 1ἴ 
18 δὶ ἰθαϑδί Ἵσοσίδίῃ [πδὶ Αὔβδοθβ ψὰ5 ἴῃ 6 
ὉΠ π οὗ ταὶ “ Κίηῃρ οὗ Ῥεγϑὶδ δῃαὰ Μαεάϊα" 
ἀραϊηβῖ οὶ Ποιμοίσυβ ΝΙΟΔῖΟΥ τηδάα 
ἢ]5 111.5σἰαιτεὰ οχρεάϊοι ᾿ηο Μεάϊα, 
εηαϊηρ 1 15 ΟὟ ΟΔΡΕΝΙΥ (αγα 141 
Β.0.), 848 τεϊαϊδ ἃ ἴῃ ἴῃ6 Εἰσὶ οὗ Μδοοδ- 
Ὀ665 (ι Μδοο. χὶν. 1:--2). ΤῊΘ σδτρδιὶρη 
οὗ ΝΑΡυ Βοάομοϑοσ δραϊηϑὲ Ατρῃαχδα 
Ὑγἃὁ8 ὨΔΤΑΟΪΥ σοποεϊνθα Πα ΡΟΠ ΘΠ οὗ 
1015 ὑπο δοοουπῖ, οὐ οὗ [86 βουτοθς οὗ 
1ῖ ; ΔΙ ουρὰ ἴ86 ΘχΊρθηοῖο5 οὗ 15 ρἷἱοΐ 
ἔοσοθα ἴμ6 δυῖδοσ οἵ [υἀ ἢ το οοπάποϊ 
[Π6 ἰταΐῃ οὗ δνυθηΐβ ἴο 80 ΘΧδοῦ Υ Ορρο- 
δ'[6 1556, 80 [παῖ ἴἰ 15 (ῃ6 Μοάϊδῃ βογο- 
Τοὶσῃ 0 18 ἀείδαϊεά, δηα [ῃ6 ΑΞϑγσίδη 
1μΑὲ σὰ ρῃ5. ἮΝμαῖ, ἤονανασ, ὈσποΣ- 
ῬΑ οσσυριοά τῃθ6 τϊηπα οὗ ἴδε οἱὰ 
ΤΟΙΩΔΏΟΘΘΥ ΜΑ8, 1 811 ΚΟ Ποοά, [ηΠ6 6χ- 
Ροαϊοῃ οὗ Απίοςῃιβ ἘΡΙΡμδμ 68 ἴηἴο 
Ῥοιβῖα, ἃ8 ΜῈ 504]}] 566 (Ί Μδος, 11, 
241-27; ΥἹΟῚ “99. ; 2 δος, ΙΧ. 1--3). 

Ἡοϊοίδπηθϑ, ἴῃ6 ““οἤἢϊοῦ σδρίδιη ἢ οἵ 
[86 Αϑϑυτίδη8, ὈΘΑΓΒ ἃ ὩΔὴ6 ΨΏΙΟΏ ΓΤα- 
Β610]65 ΜΘ6ο0-ῬοΙβὶς σαῖμοσ [Δ ΑβϑΥτο- 
ΒΑΡΥ]ομἶδη ἀ6ϑισηδῦοηΒ : [131 ἃ5 ΒαρΌΔ5 
[06 δυριοῦ, ἢ15 τηδ)]οϊςἀοηο, Ὀ6ΑῚ8 ἃ 
ὩΔΙῚ6 ΨΏΙΟΙ 18 5ΙΤΩΡΙΥ ἃ Ῥοιβίδ ἔθιτῃ 
ἀδηοῦηρ δυπιςἢ (566 ποίθ, οἷ. χιΙΐ, 11); 
διηά 75 85 Ναδυςσποάομοβουβ ἀδιηδηά οὗ 
“4 δασίῃ δῃηά μαῖοσ," ἴῃ ἴοκδὴ οὗ βΞθτ 5- 
510Ώ, 15 8Δὴ ΟὈνΙΟΙ5 ΓΟΙΔΪ ἰϑοθη06 οὗ ἴΆτηϊ- 
1147 Ῥεσβῖδῃ ουβίοτῃ (οἢ. 11. 4). Ἦ᾽ε πεεὰ 
ποῖ 5ἴ0Ρ ἴο σοηϑιοΥ ΤΟΙ 5᾽5 Δ] 6 ροτοδὶ 
Θχρ δηδίίοῃ οὗ [μ]5 οὑΠοι15 Ὥάτης ὈΥ ἴῃ 6 
ἴσα οὐτίουβ “ ΟΒαϊᾶθα " ΠΣ) ἼΒΡΠ, 
“ἸιοΐοΥῦ 5εῦρεηῖ5."} ἩοΪοΐδσηδβ ([οτα 15 
ὯΟ ὦ ἴὴ ἴῃς Οτεεῖὶς οὐ [86 ϑυσίδο)ὴ που]ά 
ΒΘΘΙῺ ἴο Ὧδ6 ΤΔΘΙΕΙΥ ἃ νϑηδηΐ 5ρ6}]Πἶπηρ οὗ 
ΟτΙΟΡΠΕΙΏ65, 80 δι Πα μς Ῥογβίδῃ ἔΌΣΤΩ, 
δηα ἴῃ ἕδοϊ ἃ βίδηάϊηρ {π|6 οὗ [86 Κίηρϑ 

Σ ΤῊδ δσζίϊοϊς 15 ἃ τηϊξίακεα, Ασοοσάϊηρ ἴο 

ἙἘπαϊὰ, Ὁ, ΟΥ ταῖδοσ “οὐ, ἦδ (ΟΥ ΣῪ Ὀ6) ἃ 
ΨΘΙΥ ταῖς ἘΔΌΡΙηϊς Ἰοδυοσὰ ἔσο [86 Οτθροῖὶς 
(ΞΞ λειοφόρος, ““ Ὀοοίγ-Ὀδᾶτες ἡ. ϑρίεψεὶ [μας 
ΟΥ̓ΔΙΥ ἱπίοστηςα τη6 [δὶ [86 ἱεττοϊηδίίοῃ -φερνης 
ἴῃ Οτχδεοο- Ρουβίδῃ Ὡλπηθ5 15 ἸΘης 8] 18 [ἢ 6 
ΟΙά Ῥεγβίδη φαγέρο, "" βρ᾿οϑηδουτ." ΤὮδ Ὡδιηδ 
Οτόρβεσηςδβ, ἐμεγείογε, ἰ5 ρεῖθδρβ δαυίναϊ θη ἰο 
τς Οτεεῖς στιὰ εὑρυφαής. ᾿ 
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οὗ (αρραάοοίᾳ, Ῥοΐϊῃ ἴῃ ἔμπα Ῥογβίδῃ δπὰ 
ἴῃ [ῃ6 ϑδοϊθυςϊα Ἔροοῃ Απμα ψὮ6ἢ [ἴ 15 
ορβοινθά ἰπδὶϊ δῷ Οτόορῆθγηθβ 58ῖ ΟἹ (ἢ6 
Οδρρδάοοίϊδη {Πσομδ ἴῃ [ἢ6 ΥἝΑΣ 158 Β.0.3 
--ἰὰαῖ 15, ἰὴ ἴῇ6. μηδ οὗ Τοῃδίῃδῃ 1ἢ6 
ΗΠρὴ Ῥηαβῖ, της Ὀσοίμοσ οὗ [.ἀΔ8 Μδοοδ- 
θ6ι.5--- 6 ΟὈΪΔΙΠ ΔΠΟΙΠΟΣ σΟΙἸποΙἄδηςα 30 
ΣΙ ΚΊΉΡῚΥ οοττουοσζδῦνα οὗ οὐσ ἴθοτΥ ἰῃδὲ 
1ἴῖ οδῃ Βαγαὰϊνγ Ὀ6 οσοῃϑδιἀοσθὰ δοοϊἀθηῖδὶ. 
ΤῊ σὰ] Οτόρἤοσηοβ ψὰ8 ἃ 1:11} 
ὈΞΌΓΡΟΙ, οὗ νἱοϊθῖς δῃὰ ὑμϑοσυρυϊοιυβ 
Οδασδοῖοσ, δηα Μ͵6}} χυδὶᾶοά οἱ ἴῃ 686, 1 
ΟὨ ΠΟ οἴδεγ ρτουηάς, ἴο ΗΪΔΥ ἴΠ6 ρῬατὶ οὗ 
1Π6 βαναϑῦθ Αϑϑυτδὴ ζΘΠ6ΓΔ] 1 [6 ἀγδτηδ 
οὗ Τυά!ἢ. Ηΐτο, 45 1 50 ΣΏΔΩΥ ΟΒΘΓ 
Ἰηϑίδηςθ5, [ῃ6 δυῖπου ἢ845 ἀνδιϊθα ἢϊπλβα] 
οὗ δοῖυ] ἢϊβίουυ ἔοσ [6 Ῥυγροβαβ οὗ ἢϊ9 
ὨΙϑίοσῖςδὶ δοϊΐοη, Ὅη6 βᾶσηδ οὗ Δποῖθοῦ 
ΟΠΙοΥ δοῖοσ ἴῇ [6 ᾿ΪΑΥ 5000]165 γεῖ 
ΔΏΟΓΠΟΙ ἢἰηΐ οὗ ἴῃ6 ἃρα οὗ ΟἿἿΪ 5|01γ. 
Τῆς Ηἰρὰ Ῥηδθὶ σομίθιηροσασυ 
Τυάἢ 15 ]οδοῖτὰ ((ἢ. ἰν. 6) ; δηὰ [οδοϊηὶ 
1ῖ5 ἃ νατιδηὶ οὗ Ε]δοῖτη,3 ὨΙΟὮ τγὰ5 ἴῃ 6 
Ηδρτον---ἰηδῖ 15, τ[ὴ6 οὔ ρΊ8]---δὴς οὗ 
(η6 ΗΘΙΙΘηϊζίηρ Πρ ὑτίθϑὶ ΑἸςοΐηγυβ, [ἢ 6 
ὉΠΒΟΙΌΡυΪου 5 δάνούβαιυ οὗ [145 Μδςοαᾶ- 
Ὀδυ5 (. Μᾶδοοσ. νἱῖ. 5) δηά [18 Ὀτοῖθου 
Τοπαϊμδδη (1 Μδϑος. 1χ. 54 9592.).. ΤΒἊ 
ψι6 αἀἰβογοηοα ονϊάδηϊ Ὀεΐναοη (Π6 
Βοιουϑ δπὰ (6 μἢηἰϊβίοσιςαὶ 7οδοΐμῃ, 
ΒΑταΪγ ελθη 5 [6 ἔοτοα οὗ [815 σοίποὶ- 
ἄδηςθσ, ὙΒΘΏ Μ͵ΛῸ ΤΟΠΊΘΙΊΌΘΥ [6 ΔΙΡΙ ΓΑΙ 
οδασδοίεσ οὗ [86 σψοῦκ ὑπάθυ σοῃβιθγὰ- 
οη, Α.5 ροϊηίδα ουἷ ἴῃ [Π6 ποία σα ὥφρε,, 
ἰϊ 15 415ο ἔσῃ [δὶ 7 οδοῖτῃ τγχὰβ ἴῃ 6 ἤδη 6 
οὗ ἴῃ6 ϑιοοαβϑου οὗ Τοβῆυδ, ἴῃ6 ΗΠΙΡὮ 
Ῥηοβὶ οὗ ἴῃς Ἐείυσα (ΝΕ. ΧΙ. το) ; ἃ 
δλοῖ ὙὨΟὮ τας ἴἢ6 Ὡδηῖθ 84]1} [6 ΙΏΟΓΘ 
5. ΠΑ 016 ἔογ [6 Ῥυχροβθβ οὗ ἴῃς ψτιζου, 
ὙΠῸ ἩΠ5Π65 ἰ 0 ΔΡΡΘΑΣ ἴμαΐ 15 ὕτο- 
[εβϑϑά ἢἰβίοτυ Ὀεΐοηρϑβ ἴο ἴῃ 6 ἘσΩΘ 1Π1Π16- 
ἀϊδῖθὶγ βυρβεαιεηὶ ἴο ἴδ6 τοΐυτῃ ΟΠ 
[6 Βαῦργ]οπίδῃ ΟΑραν!Υ (οἰ. ἵν. 2, 3). 
ΤῊ Ἰοὴρ β5ρεθοὰΒ: οὗ Αοῆϊοσ ἴῃ6 Ατὸ- 
τηοῃϊία, ΜΏΪΟἢ 15 ἃ τεσοβροοϊ οὗ ἰβγδϑῖς 
Ὠϊϑίουυ ἴτοιὰ 1ὴ)6 {ἰπ|65 οὗ Αὔγδθδπι ἴο 
(η086 οὗ [6 Ἐχι]α δηὰ Ἐδβιοσδιοῃ, 18 
Βιβηοϊοηϊ Ῥγοοῦ οὗ 118 δββϑθσου (566 

1 Ἧς πδοά ῃοὶ, ἐποχείοσο, τὶ αἱ] δπὰ σαϊ- 
βομιά, διρροβα ἐμαὶ ἴΠ6 Ὀαβὶβ οὗ ἴΠ|6 δίοσυ 15 
ἴδε οδτὴ οὗ Ασίαχοχεοβ Οὐδὰβ δραϊπεὶ 
Ἐργρὶ, ἰῃ πθϊοἢ ἃ Οδρρδάοοίδῃ ῥσίηςθ οὗ 1815 
θϑτης ἴοοῖς ρΡαστὶ (Πἱ͵οά. 81ς. χχχὶ.). 

3 ῬΟΙΪΥΡ. 11}. 5,2; Αοἰἶδη, 1. 41; Αρρίδῃ. " ἄδ 
τοῦυ5 ὅγε, 47, σΒόγο ἴΠ6 5ρει πσ' 15 ΟΙορμοστο5. 

δ Τῆς ψυϊργαίς τεδὰς ἘΠΔΟΙ ἶσα, Ἔχοαρῖ ἰδ 
εὖ. χν. 9. 
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ἘΘΡΘΟΙΑΙΥ οἷ. ν. σ8, 19) Βυὲ [5 ἰ5 
ΤΏΘΙΟΙΥ ἃ [ΠΟΙΑΙΥ͂ ἀσνοθ ΟΥ ΟΔΡΙΙΟΘ, 
Δα ἀοοβ ῃἠοΐ δχοϊπᾶθς [6 δρρ ον 
οὗ [86 ἰαηριάαρα ἴο ἃ 51Π1114 ογοὶθ οὗ 
νθηΐῖβ ἴῃ ἃ ἰδίεσ ἂρ (εξ (6 ὅτι ἦν 
ἔρημος οὗ 7ογιβαίοια, ψι 1: Μδος, 1, 40; 
111, 45). [τ 15 ποῖ ρδυῆδρ8 1πϑὶρηϊδοδηΐ 
[δὲ ἴῆ6 ἴθ προσφάτως οἵ οἷ. ἱν. 2-- 
ἃ Ῥᾶϑβϑαρα ὙΏΟ56 ΤΊ ΘΔΠΪηρ 15 αυτ6 ΟἸΘΑτ, 
1η βρϊΐς οὗ ἴῃς διριγηθηῖβ οὗ ΝΊΟΚος δηὰ 
οἴδοτ9--- ΘΟ 5 ἴῃ [86 5816 ΟΟΠΒΘΧΙΟΙ [ἢ 
ἴῃ 6 ῬΙΆΥΘΓ οὗ [86 ῥχοϑίβ δον ΝΊΟΔΠΟΣΒ 
ττοαῖβ δραϊηβὶ ἴη6 Τδρῖθ, ΜὨΙΟὮ ἔουΓ 
γεΑΥΘ ῬΣΟΝΙΟΙΒΙΥ Πδᾶ Ὀδθῃ ταβιοσθ ὈΥ 
7Τυάα8 ΜδἼοοδῦειβ (τόνδε τὸν προσφάτως 
κεκαθαρισμένον οἶκον, 2 Μᾶδοο. χὶν. 56). 
ΝΙΟΔΏοΣ 5, 1 ἴα 1ἴ, 18 Ζζε Ῥδυβοθ δ τ 
σοῃορδὶεα ὑπᾶθσ [6 ρϑουἀοηγιὰ ἘοΪο- 
[6 65--- ΟΤΟΡΠΕΓΏΘ65 ; ΔΙ Που ἢ ἱπάϊνΙάτι4] 
{τῖ15 δῃὰ βιηρ]ε ἀεἰδ1}8 στοὰ Ὀ6 ἀοηνοά 
ἔτουα ψηδὶ 18 1ο]8 οἵ οἴεσ ϑυγίδῃ οουῃ- 
ΤΩΔΉΘοΙ5 οὗ ἴῃ6 Μδοοδθθδῃ, ΟΥ, ἃ8 6 
οὐγρῆϊ ἴο 540, Εϊδϑτωοηθδῃ {πὴ 6. Θιστηϊ- 
ἸΑαΥῖγ, δἰ πουρ τῆοτα ἴδῃ ομα οὗ (Π6 
ΘΥΤΙΔ ΠῚ ̓μν Δ] ΟῊ 5 οὗ Γᾶδά τηδῪ Ὀ6 τπουρῆς 
ἴο Ῥτγδϑθηΐ ροϊπηίβ οὗ οοπῖδοϊ ἢ [Πα 
οχρεάπίου οὗ Ἡοϊοίοτηθβ, 1 δὴ οοη- 
νἹοοα τῃδὲ [6 ἜΧρεαϊΏοη οὗ ΝΊΟΔΏΟΥ 15 
ἴῃ6. ο6 [Πα ἀοτηϊηδίοα (ἢ τηϊηὰ οὗ ἴῃ 6 
ψτΟΙ. Τῆδ ΟΥΕΙὮΤΟΥ οὗ ΝΊΘΔΠΟΥ δμὰ 
ἴδ6 ῬεΒοδαϊηρ οὗ [ῃ6 “τη ἴῃδΐ Ὀᾶτα 
ἀθδαϊν μαῖϊθ υὑπίο [5:61 (1 Μδοο. νἱΐ. 
26) νᾶ8, δἱ ἰοαδὲ ἴο ἴ86 ἰδίοσ [Ὁ ]8ἢ 
᾿πτηδρ ἡΔοη, [ῃ6 ρτδαῃα ὄνεηϊ οὗ [ἢοϑ6 
ὮΠ165 ; ΔΟΟσΟΙΟΙΏΣΪΥ 1 οοηδεϊζαϊζες [6 
οἴἰσμαχ δηα Ἴοῃοϊυβίοη οὗ ἴδ6 ϑεοοπά 
Βοοκ οὗ Μδοοδῦεθεβ. ἴῃ ΓΩΥ̓ ΟΡΪΠΙΟΏ, 
ἴμοη, ἴΠ6 Βοοῖ οὗ Τυ ἢ 15 ἃ ἔτεα οοσῃ- 
ῬοϑΙ ἤοῃ ἴῃ [ῃ6 τδῆηεῖ οὗ [Ὡς Ηδρρδᾷδ, 
ῬΓΠΟΙΡΑΙΙΥ Ὀαβεὰ ὩΡρΟ᾿ τϑοο]] οἴ οη8 οὗ 
186 ἐδαῖβ οὗ [86 Βοτοὶς 748 ; δΔῃηἀ ΤηΟΙ6 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΝ Ὡρορ ἴμθ6 ίδοῖβ τοϊαϊθἃὰ [ἴῃ 
1 Μδος, 111. 27-ἰν. 61, νἱ, 1--), ΥἹ]. 
26-50; 2 Μδος. ΙΧ. 1-2, Χ, 1-ὃ, χν. 
Α ΟΑΓΕΙ͂ΙΪ σΟΙΏΡΑΙ5ΟῺ οὗ ἴ[Π686 Ῥαβϑᾶραβ 
ὙΠ} [ἢς σοτσεβροη της ροσίίουβ οὗ ἢ 
ὍΟΙ]α Ῥγοῦ  ὈΪΥ ῶ2ὸ ἴὰΥ ἴο σοηνηο 6 ΔῺΥ 
ὉΠΡτο)υἀϊοοα τοδάθυ οὗ [06 ϑυ πίη α] 
{πιἢ οὗ 1019 νἱὰν. Βαῖ, ἱμάθοά, [δ 
ΠΌΠΏΘΙΟΙΙ5 τηϊηυῖα ἰουσμθ5 ἃ8 Ὑ6]1} 85 
ἸΔΊΟΥ ΤΟΘΟΙΩΌ]ΔΠ 65 ὈΥ ψΪΟἢ δῃ ΔΙ Υ 
ΤΩΔΥ Ὧδ 65 Δ0]15ης6ἃ Ὀεῦγοοη [86 ΒοΟΟΙ οὗ 
Τυσ δηθὰ ἴῃς Μδοολθοδῃ οὨσΟ ΪοΪ65, 
σδἢ ΟἿΪΥ δ δϑιπαϊοα δάἀδαυδίεὶγ δἱ ἰἢς 
οοβῖ οὗ 4 ἱποτου δὴ οσοτηραγαῦνο συγ οὗ 
ἴῃς ἴσος ὈΟΟΚ5. Τὸ ροϊῃϊ ουἍῖ ἃ ἔδεν οὗ 
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ἴθ. Α58 Νδυοποάομοϑβοσ οἷδίτηβ ἄο- 
ταϊ ἴοι οὐοῦ Εργρί (ςὮ. 1, 9, 1ο, 12), δῃηὰ 
Ἰανδᾶοβ [υὅδα ἴῃ ρυγοιδηςα οὗ ἃ ρἜΏΘΓΙΑΙ 
βοΒο6 οἴ γθζεδηοθ ἸΡΟῺ 81] [Π6 ψοϑίογα 
ΠΟ ΕΠ165 ; 50 ΑΠΈΟΟΒΙ5 [61] ΠΡΟ ΤΘτὰ- 
58 16 Οοἡ 15 γτεϊυση ἤρου ἱηνδαϊηρ Εργρὶ 
(: Μδος. 1, 16 “97.,) 20 594.), ΪΟ. Ἠ6 
Πδᾶ Δϑριστεᾶ ἴο δῆμποχ ἴο δ15 οὐ ἀο- 
ΤΑΙ οη5. Α5 ΝΑθυσῃοάομοϑοσ ἰηνδᾶθβ 
Μεάϊα δῃηὰ βπίοιβ Εσθαίδηβ ((Β. 1, 14), 
80 Απίοοδιβ ΕΡΙΡἤΏΔμ65 ᾿μπνδθα Ῥοῖϑια 
1 δος, 11. 21), δηΐεῖβ ῬΘΊβ6ρ0]15 
1 Μ80ςο, ἰΧ, 2), δῃὰ σοηθδβ ἴο Ἐσραΐδηθ 
2 Μδος. Ἰχ. τ Α5 Ηοϊοίδσγῃεβ οσοβϑεὰ 

ἴη6 Ἐυρῆγαίεβ δηᾷ ἀδϑογεα 411] [88 
“Πρ οἰ 65" (οἷ 11. 24), 80 ΑΠΈΟΟδ8᾽ 
οζοββαά [86 ΕΠΡΏταίοβ δηὰ τψοης [Ὠσουρσὰ 
[ὴ6 “ὩΙΡῺ σουμιτ65᾽ (1 Μδος. 111, 27).᾿ 
Α5 1ὴ Τυἀϊ [6 Ἰῃνδάδιβ οἵ ̓ υἀθα ἃΓ6 
“ ΑΞΞΥΤΔη 5," 50 ἴὴ Μδοοδῦθαβ ΝΊΟΔΠΟΥ 
15 σοῃραοα ἴο Θθῃηδοθο 05 ΘΏΥΟΥΞΒ. 
(: Μδοο. νἱϊ. 33); δηὰ βοᾷ 1ὰ [δδὶ 
Ῥᾶββᾶζα δηὰ ἰὴ 2 Μίϑος. νυἱῖϊ]. 19, ΧΥ. 22, 
186 ἀδϑισαοσίίοι οὗ ἴὰς ΑΞϑγσίδῃβ 18 τΏθἢ- 
Ποπδα ἢ ΟΠ ΘΧΙου ΜΠ} Νίοδηοσ. [ἢ 
Τυάπὰ (1. 8) ΝΑ ΠΟἀΟΏΟΒΟΙ ΔΡΡΘΑΙΒ 
85 ἃ (65. ΤΟΥ οὗ ἴδ ρ165 δῃὰ 140]8 : ἴῃ 
1 δος. νἱ. 2 (2 Μδοςο. ἰχ. 2) Απθοοδι5 
ΔΡΡΘΔΙ5 85 ἃ ΤΟΌΡΕΓΙ οὗ ἴδ ρ165. ἴῃ Τυ- 
ἀπ, ὦ δ, νὶ, 2, ΝΑ Ποάομοϑοσ Οἷδιτη8 
ΘΧοϊυβῖνα αὐν] 1} ἔοσ Εἰγηβοὶῖ; ἴῃ 2 Μδοο. 
Χ, 12, Αποοδιβ, ἀγὶηρ ΤΩ ΒΟΓΔ ΌΪΥ, σΟἢ- 
ἴδββοβ ἰμδὶ “1 15 τηδοὶ ἴο Ὀ6 βυδ]θοοῖ 
πηΐο σοά, δηα τῃαϊ ἃ τηδῃ ἴῃαΐ 15 τηοσίδὶ] 
βου ποῖ ργουάϊγ (Πιη οὗἉ ΒἸΠ156}} 58 1 
ὯὮ6 τοῖα σοά.""} ὙΤμὲ ποῦ ]Ὲ Ῥβαϊῃχ οἵ 
Τυάῆ ομὰβ ψἱϊὰ ἃ Ῥσορθθοῦ πὶ [86 
Ιοτὰ νψ1}} ἰαΚα νδηρθᾶηοα οὐ ἴδε ἴοεϑβ 
οὗ βγαϑὶ ὈῪ “ ρυϊείηρ τε δῃα ΜΟΥΤΩΒ ἴῃ 
{πεῖν 8Βεβῃ ;᾽" Ὀυΐϊ [ἢ]15 15 ὈΓΘΟΙΞΕΙΥ τμδᾶῖ 
δοίεὶ Απέοομιβ ΕΡΙΡΒδμ 68, δοοοτγαϊηρ ἴο 
ἴῃς ᾿τδάϊοι ἰῃ 2 Μδος. ἰχ. 9, στ ὙὨΙΟὮᾺ 
[6 δυῖμον οὗ 7Τυ 1 τγᾶ8 ῬγΟΌΔΟΪΥ 80- 
αυκϊπιεά, ἰῃ ὨΙΟῊ ο456 ἢ6 [45 Ρεϊ 1ηἴο 
ἢ15 Βοσοϊηθ᾽5 τοῦ ἃ Κιπα οὗ υσαμέμηε 
20εΖ συερέμνε (οοηίταδι τ Μδος. Υἱ, 8 59.). 
Απὰ 1αϑῖ, Ὀυΐ ποῖ ᾿εαϑί, ἴβοσ 18 (6 

Δ ΤΏο 5 γῖς οὗ Θεὸς, αὐοριεὰ ὉΥ (Π6 Θεϊευποίϊα 
βογεζείρῃς, δῃὰ (ἢ ῥγοίδηδθοι οὗ (μ6 Τειαρ]Ὲ 
ὈγΥ Αῃῃοοδυβ, ἰ8 εἷδοϊ εΝ περοῦτι ἴοσ ΠΕ 

δά ςι᾽ 5 τερτεβεηίδοῃ. Βαΐ, οἵ οοῦσζβο, {πὰ 
ἐπὶ Υ Ὁ ἰ ΟὨΪΥ δὰ εχίσγοιλ εν οοποσεῖθ 
τοοᾶς οὗἨ βυιαροϊζίησ ἴῃ6 ϑγτίδῃ βονεσεῖρτι᾽ 5 
τεβοῖνα ἴο ἀρτοοῖ [υἀαΐϑαι, δῃ ἃ τερίδος 1ξ ὉΥ͂ 
Ἡεἰ]εηΐς ἰμοιταϊοη5; ἃ σϑβϑοϊυϊίοῃ Ὡϊο} 88 
ἴδια ῥτΐπλα βοῦτος οὗ ἴῃς Ἡδϑιλοηδθδῃ σεῦοὶὲ ὑπ εγ 
Τυάας ΜαἼοαθευ. (Οἵ. αἰΞο Ἐζείς, χχχὶ, :ἱ, Ηρ.) 
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Το δκαῦϊα δάάϊπίοη ἰὰ ἰἢ6 Ψυϊραῖΐα 
(ἢ. χνὶ. 21), ψῇϊοῃ [6118 ἃ8 παῖ [6 
ΟΑΥ οὗ [υ61}}}8 {πυρἢ τνὰβ οὈβοῖνοά 
ΌΥ ἴδε εν 88 δὴ δῃηιδὶ ἔδαβί ἔζοϊω 
ΠΟΥ Ὦτηθ οηνγασὰβ (εφμέ ἐπ 2, αεεοζορρε 
{ϊοπ). ΤὨ15 ὨοΙσα τὴν ἢᾶνα ὀχίβιεα ἴῃ 
Ὁ. [το πγ6᾽ 5 Οδαϊάθα σοάοχ : ΤΟ ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἢ δι οά 65 ἃ οοπη͵δοίυγαὶ 1 θηΐςὶ- 
Βοδίοῃ ϑβυρρεβίεἃ ὈγῚ (6 ΒΔΌΡΙ πῆο 
δϑϑίϑίθαἃ ἢϊπὰ ἴῃ [τῆς {γδηβίδου οὗ [ῃ6 
Ὀοοῖς. Αἱ 8}1] εἐνθηΐβ, ἰξ ροϊῃηῖβ δρρᾶ- 
ΤΕΥ ἴο [Π6 δϑῖϊναὶ Κηο 85 ἴῃ6 γοηὲ 
Δίκαμοῦ (Ὁ2}0.) Ὁ))) ΟΓΥἿ Νίοδῃοτβ ὈΔΥ͂ 
(2318 Αἄδγ), ἀς τῃ6 οοσοσαβίοη οὗ ἢΪ5 
ἀδδίϊ, ΒΟ, Τόσ ; οσ, 85 ἴῃς [δἰν]5ἢ νϑ βίο 5 
οὗ [Π6 5ἴοσυ δϑβιπηα (566 (ῆ6 ΑΡΡεπαϊχ 
θΙον), ἴο ἴῃ6 ἰδϑᾶναὶ οἵ ἴῃς ΠὨεαϊοδίίοι 
οὗ ἴῃς Τδηρὶα (Π52})Π, ΟΒδηυ ΚΔ ; τὰ 
Ἐγκαίνια, Εποδεηΐα, [ΟΠ χ. 22), ΜὨΪΟΣ 
Ὀεζδῃ οἡ ἴῃς 251} ΟΠ 516, μανίηρς ὈΘΘΏ 
Ἰηϑθςυϊοα ὈΥ 7145 Μδςοάθει, Β.Ο, τόν. 
ΤὨΘ ΓΟΥΤΩΘΙ 15 ΤΏΟΥῈ ΠἰΚΕΪγ, ὈοΓἢ οἡ ΟἿΠΟΓ 
δοσουηίβ, αηὰ Ὀδοδι5ε ἴῃ6  υϊραῖθ 5ρ θα 8 
οἵ ἃ οπδ- ἀδγ σα ταίϊίου (οἷ τ Μδος. νἱὶ, 
49); ΏοΙεα5 [6 Ὠεάϊοδίίοι ψγὰ5 Κερὶ 
“ΌΥ ἴῃ6 ϑρδοβ οὗ εἰρῃϊ ἀδγ8" (1 Μδοο. 
ἦν. 50).} 

1 “« 7υά ἢ ἰῃ (αϊεπάατίο ΗδὈτγαθοσιτι δϑϑὶρ- 
ΠΘΙΌΥ 25 τηοῃβὶ5 ῃοηΐ αυἱ (α5]οῖ ἀϊςοίταΣ ᾽) ((οτι. 
ἃ [ΔΡ.)}. Βαϊ ποίμίηρ οὗ [ἢς Κίηά ἰ5 ἡουπὰ ἴῃ 
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(6 Ηδρτονν οδ᾽εηδτβ ; δηὰ Ἑαϊποϊὰς σρ 
οὔϑογναϑ : ““ Αἴᾳυϊ ἀϊ65 116 πυπαύδιῃ ἐϑὶ Βα ὶτυβ 
Ῥῖὸ ἰδβίο ἃ [ιἀ4ε]5, ποαιδ δρῃοβοῦηξ 18] 6 πὶ 
ΔΙίαυοτα ἀΐείη, δὺϊ ᾳυϊοαυδτι ἰα]6 6586 σοβίυῃ, 
Δίένιο τεέΐεγμηρε 7μάσεογμὴΣ το » γεεῖξ 
αἰεως δωγμεπεοα 7251.) ὙΤὨΘ ἔογρεῦ σϊο 
Ἑ. ἰλ5 (ἀε΄ Ἐοϑ51) (γδῃϑὶαιθὰ ἰηῖο ΗΟ σεν, 

ἀπᾶες ἴῃ6 6 οἵἩ ὙὙΥΣΣΟΝΠ ΠΥ ἼΒΌ 
(Μεοσ Επαΐπι,᾽ 111. 32, οὶ]. τοῦ, 2), ψϑίοὶ 
85ϑοτ5 {π4ι ἴῃς ΗΠΡΕῺ Ρυίεβιὶ [}ἐϑπδ, [86 ἰδίμοσ 
οὗ ]οαϊκίτη, ““ νψτοῖς [ἢ6 ἰδίου οὗ Τάτ, δηὰ 
οταἀδἰηεα (δαὶ (δ τηετλοσυ οὗ πεῖ ἀεἰἑνογαηοα 6 
ἱερὲ ὌΥ̓ΟΥΥ γεδι, 5 ῃοΐ δὴ ἐχοθρίίοῃ ἴο (86 
βἰδιεπιοηΐ ἴῃ [(4]1.5. (εγίδϊη τοάσγῃ [ον μανα 
οοῃῃεοϊοά 01} 5 ἔεαςὶ 8 ἢ Ἐποδεοηΐα, οοΣ- 
[ιϑίησ ΠΟΥ ΥἹοῖοΟΥΎ τ ἰμαΐ οὗ ἴῃς Μαροοβδῦθος. 
Ιῃ ἃ ἤγτηηῃ τεςοεϊνοα ἰηῖο (6 Εἰζυδ]ς μος Ὄχρὶοϊῖ 
15. ἰῃίεσψονεη τί [ἢ ς νἱοίοτΥ οἵ ΓἀΔ5 ἀπὰ [86 
1)εὐϊςαϊίΐου ; ψοηος ΚΕ. αν σδης (’ Τζειυδοῖὶ 
αν, ΜΙ]ΠΘηατ. 4, 8δῆῃ. 622) τσοηλδείβ - 
““[άϊἢ, 4 Ὀγανα Ηοῦτενεϑς, Κἰ}]οὰ Ἡοϊοΐοσηος 

(δ ἼΒΝ), [δ οαριαίη οἵ ἴῃς Βοβὶ, τβεα 886 
ἸΑΥ͂ Ὀεδίάς τὰ οὐ ἢΐβ8 οουςἢ, δηά ςουϊ οΕ Ηἰς 
μεδὰ . .. ἃ5 115 τ τῖεπ ἰὴ [ἢ Βοος οὗ Τυ61 ἢ. 
ΤΒῈ ὕπηα οὗ 1815 δυοὴΐ ψὸὰὸ Κῆον ποῖ; ἕοσ 1 
βανε ἰουπὰ ποιϊβίηρ οὗ ἰξ ἴῃ Τοβθρμῦς : Ὀυὺὲ 
δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ροεῖ, ἴμς ἐνδηΐ οσουγγοά ἴῃ ἴΠ6 

ἄδγβ οὗ ἴ6 Ηδβηιοηςβηβ᾽ (Ὁ ἘΠ ᾿ΔῚ 9) 
Ὦ) ΠΟΨΌΠ ΠῚ ΠῚ ΠΟΤ Ὁ ἼΥΡ ἼΘΙ 
ὈΝΙΌΦΙΠ 1.2). Αἴεγ ἃ ἔον στειιδυῖς ρου 

ἴδ υμοογίδί τ οὗ [15 ον! άδηος, αδὴΖ τέο ἢἷς 
τεδᾶος ἴο ΒΕ. Αζαγίαβ ({. 2.), ψῆο χοὐεοῖβ τ} 158 
ορϊὶπίοη, δηῃὰ ἱπάδεά τ6 στῇς βίουῃ οὗ [υἀ:1ἢ. 
(δες τὰ ἀἰξουβϑίου ἴῃ ϑεϊάθη, “6 ϑγηράπηις," 
11, 13. 

ΑΡΡΕΝΩΌΙΧΣ 1, 

᾿ΠἾΝΠ]Π πον ρῖνε [ἢ6 ἘἩΕΌΣΕΝ ἰοστηβ οὗ 
ἴῃς. 5ίοσυ, τείοισθα ἴο αῦονθ, ψῃϊοῦ 1 
Ὀδηδὶδία ἴοι ἴῃὩ6 ἰεχὶ οὗ Ὦσ. Αἀὰ. 
7611 οἰς, “ Βεῖ Βδ- ΜΙάγδβῃ, 1, 130 59.» 
11, 12 59. 

ΗΊΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤΌΡΙΤΗ. 

“ΤΠ 5Β.ΟΥΎ ροεβ ἴμαἱ ἴ(πῸ Κίησ οἵ [ἴῃς 
ΟεμΏ]65 σάτα δραϊηβὶ [6 Πιβα οὶ Ἡ] ἢ 
(ΟΥἿῪ τπρυβαη ΤΩΙΡΏΓΥ τηθη οἵ νδίουσ, 
δΔηα δεϑιοροα 1 δὴν ἄαγθ. Απάᾶ [ἢ6 
οὨΠ]Πάγθῃ οὗ ϑτδθὶ ψεῦα αδἰγαϊὰ οἵ ἴπθτα 
[σγουρὰ ἴῃ6 5ίερε δηά τἢς αἰ βίγ688 : δά 
ΠΟΥ ψεῖα 18 στοαῖ {ΠὈυΪ]αϊοη. Απά 
ἴΠεγα νὰϑ ἴῃ 7 Θγυβαίεα 4 ἀδιω56] οὗ (ἢς 
ἀδυρῃζοιβ οὗ ἴῃ6 ὑσορῃεῖβ. Αμὰ πῇθη 
Βῃὴ6 547 ἰῃδὶ ἴῃ6 ἀδβισυσοη τψ)ὰ5 ρτθαΐ 
δηα τῆς Δ]! ςἴοη βίτοηρ, 8δῆ6 Ρυξ ΠΟΥ 116 
ἴῃ ΠΟΙ ὨδΔηᾷ, δηά ψεηΐ ἰοσίῃ στ ΠΟΙ 
τηδιὰ, δηὰ Κηοοκεά δὲ ἴῃς οἷἵγ ραῖοβ, δῃά 

8414 πηῖο ἴῃ6 Ροτχίετβ : Ορδὴ [6 ραίοϑ 
[Παῖ 1 ΤΩΔΥ 3ο ουὖΐ; ρεοτδανβδηζυτα [86 
ΗΟΙ͂Υ Οπα (Ὀϊεβθοὰ θὲ Ηςδ [) ψ1}} νοῦ 
ἴου τὴδ ἃ βδίζῃι δηά ἃ ΟηάδῚ, δηὰ 1 5}4]]} 
Κ1}} [815 ᾿Ἰπῆἀ6] (2812), πὰ 1β5γδ6ὶ ψ}}} θ6 
Βανα ΟΥ̓ ΤΥ ῃαῃμά. Απὰ [ΠΥ 5αϊὰ ὑπο 
ΟΣ : 6 Μ1]] ποῖ ορϑῃ ; ἔοσ ;ψὸ ἴβασ [δι 
ἴῇου ἀδϑοιγοδῖ οὔθ οὗ [86 Κίηρ᾽8 Βοῖβθ- 
6; ἴο ὃὈ6 νεαάδα ἴο Ὠϊπ, οΥ [ῃδὶ δου 
Μ1ι γάτα 6Ν]}] ἀσβίρης δραϊηβὶ [86 ΟΥ 
ἴο ἴΔΚ6 1, Απά 56 5414: Βὰγ Ὀ6 Χὶ 
ἴτοῃ τὴ6; Ὀυϊ 1 {τιδῖ ἴῃ (ἢδ6 ΡΠῪ οὗ 
Ἡδάᾶνθῃ ἴο ΠΕ6Ι͂Ρ τὴ6 δραϊηϑὶ [ἢ 5 ΘΏΘΙΩΥ. 
Απὰ 5806 δῖα υὑηΐο ἴμο ὮὉΥ ]εμονδὴ 
ἴῃς ἀοὰ οὗ 5Γ86] ; δηὰ (ΠΥ ορδησδᾶ [ἢ6 
ξαῖε5, δηὰ 586 ψϑηΐ ἰογτίἢ νι ΠΘΓ σηδιά. 
Απὰ 586 οδτὴδ υπηΐο ἴμα ἰδηΐ οὗ [ῃ6 Κίηρ, 
δῃὰ ποηΐ ἴῃ Ὀεαίοτα τη ; δηά ἴῃς ἀδιηβοὶ 
γγ788 Ἐχοθ Ἰηρ}ν Ὀδδυ τι] (Ἰδὲ Ἵ"). Απά 
ψὮΘὴ [86 Κιῃρ 54}0) ΠΟΙ, 5886 ἰουπα ρ,δοθ 
ἴᾺ ἢὶ5. 5ρῃϊ, ἃῃα οὈἰΔΙΘα ΤΔΘΙΟΥ Ὀαδίοσθ 
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ἢ, Απᾶ τῃ6 Κίηρ 584 υπῖο ΠΕῚ: 
ὝΠΟ ζί ἴοι, ΤΥ ἀδυρῃίοσ, δηα ψἤθηοα 
οοτμδϑὶ ἴῃου, δηὰ ὙἘΠΠΟΙ σοσϑῖ ἔθου» 
Αμά 886 5414 υηῖο ἢϊτα : Οὗ ἴῃς ἀδυρδίοιβ 
οὗ [δ Ῥγόορῇῃοίβ δὰ 1: 1 ἤοασὰ ΠΌΪ, ΤΥ 
(Δί μεσ ἰμαἱ (μου να] κυθάπε [ἢ6 ΟἿ δά 
ἴαῖκα 1; 501 στα ἴο 1ηἰγοδὶ ΤΟΥ ΤΩΥ 116, 
δῃά [δὲ 118 οὗ ΤᾺΥ [Δ1Π6 18 ἤοτι56, ἴο ἀ6- 
Ἰνοσ θὰ νΏδη ἴδου τακοϑὲ [6 οἰ(γ. 
Απά 186 Κιηῃρ δι υπῖο ΠΟΥ: 1 ψ1} ἀο 
δοσοσϊηρ ἴο ΤῊΥ τνοσζά, δηῃᾷ 1 δῖ ψῈ]]} 
Ὀἰοαβϑά ἴο ἴδκα ἴδε ἴο τη6 ἴο ψίθ, Απμαᾶ 
506 5418 υηΐο Ὠΐτα : ΜΥ Ἰοτά, Ο Κίηρ, 
ὈΘΠοΪά 1 τὴ 45 ομα οὗ {π1ὴ6 Βαῃάχηδι 5 : 
ἀο ψῇῆδί 15 γοοά ἴῃ 1π]ηὴ6 ἐγε8. Βυῖ 1 
τουδὶ δοαυδίηΐ (ῃ66, ΤΥ ἰοτά, Ο Κίηρ, 
[8ὲ 1 τὴ πῃοΐθδῃ (ΠῚ) "35212), δὰ ἴῃ 
ἴ)6 ᾿δνυθηϊηῦ 1 504}} Ὀ6 ΤΟΥ ἔοσ [6 
Ῥαϊὰ (Πρ Πρ). Βιὰ τὩγ βοσνδηΐβ, 
ἴῃ ἴῃς Ἔνδηΐϊηρ νΏδη [Π6Ὺ 8566 π)ἴ|ὲ ΟΙΩΘὴ 
δοίηρ ἴο ἴδε ἐουπίδίη, ἴπἢδὶ ΠΟΥ Ἰοοκ 
ποῖ ὩΡΟῚ 1.5, δῃὰ ἴῃαϊ [ΠΟΥ σρεαῖ ποῖ 
ὙΠ υ5 ζοοα ΟΥ δ᾽]. ΑπαΙ Μ|} ρὸ 
δηα Ὀαίῆ6, δηά σείυσῃ ἰο 66. Απά (6 
Κηρ Ὀαάδ [μδὲ 80 1 Ὀ6 ἄομθ.0 Απᾶ ᾿ς 
Τα] α ψ 1 ρτοαῖ ἸΟΥ̓ ΟΥΕΓ ἴῃς ἀδημϑβεὶ, 
δΔῃἀ ονεσ ἴῃ6 ροοά πδν5 (μδῖ 5η6 Ὀχουρῶῖ 
πηῖο ἴμ6 Κῆρ. Απὰ Πα ραίῃεγδα 811] ἢ15 
ῬΣΏΟ65 δῃηὰ ἢ15 βεγνδηῖβ, δηά τηδαᾶςδ 1Πδτὴ 
ἃ Ὀδησιεῖ, δηα ἀϊὰ δα, Δηα ἄτδηκ οἵ [ἢ 6 
16 δηὰ ννὰξ ἀγα οη, δηᾶ 5]ερὶ ΠΘΑνΥ. 
Αμά 4]1] ἀδρατίεα, Ἔνεῖῦ ομα ἴο ἢὶθ. οσῃ 
ἰοηῖ, Δἀηὰ Ὡοῃθ νὰ5 ἰεΐϊ ἢ τῃ6 Κίηρ, 
βᾶνα ἴπ6 ἀδιμβοὶ δηα (ἢ6 τηδὶ ἃ, Απά τῇς 
ἀδιη561 ἀϊγοοῖθα ΠΟΙ Ὠεδατὶ ἴο Ἡδδνθῃ, 
Δα 51η6 τοβῈ δῃά ἀστὸν [(ἢ6 5. χά, δηά 
ευἱ οΥἵ {ποτε τῆς Κιηρβ μοδά, δηὰ 
8ῆ6 ΟΔΙΤΙΕΩ Ὧ18 Ὠεοδὰ ἰὴ ΔΓ Πδηάβ:} 
δῃηῃὰ (6 ἵνο οὗ ἴδηι ψδηῖ δηἃ ραϑβεά 
τσουρ [Π6 ΟδΏΡ, δῃηᾶ Ὡοὴθ βρᾶκε ἃ 
ῬΟΓΑ ἴο ἴπδῖ, 01}} [ΠῈῪ αττινεᾶ δὲ [ἢ 6 
δϑῖεβ οὗ 7ογυθαΐθσιη. Αηά 886 οδἹἹϑά 
ἴο ἴῃ6 Ροσίειβϑ, δῃὰ 8814 υηΐο ἴἤοῖι : 
Ορδθὴ ἴμε ραΐθς, ἴογ τ(ἢς ΗΟΙΪΥ Ομς 
(016556α θὲ Ηδ !) μβαίῃῃ ΒΟΙΡθη τς, δηὰ 
1 Ὦδνβ 5]δῖη ἴῃ δῆθωγ. Αμηῃά ἴΏ6Υ Ὀ6- 
Ἰονοὰ ποῖ μοῦ νογτάβ. Απά [ἢθτὰ νγὰ8 
οη6 οὗ ἴῃ6 ΚΙΠΡ᾿5 ῬΤΠΏσΕ5 (ΟΥΓ σΔρ[41}5) 
ὮΟ ι56α ἴο 54Υ ἴο ἴμ6 Κιηρ, [,δὲ (}}18 
Ῥθορὶθ αἷοῃθ, Ὀδβϑίερε ἴμθηὶ ῃοῖ, δηά 
Ὥρῃϊ ποῖ σῇ ἰδεῖ 1π Ὀδί|6, ἔοσ ΤὨΘΙΣ 
Οοᾶ 15 νι ἤδη, ἀπὰ 6 Ἰονεθίῃ [ἢδτ), 
δια Μ11 ποῖ ἀοἸῖνεσ τἤδτὰ ἰηἴο (ὮΥ Βαπά, 

1 Ἐεράϊησ ΠΡ2. Ὅτ, 7611Π|Πποῖς μᾶς υτίηϊοά 
ΠΥ, “ἰὴ δος Ὀοβοσῃ.᾽ ᾿ 
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566. Μηδὲ ἢ6 Παίἢ ἄοηῃς ἴο ἴῃοβε 0 
ΜΟΙ Ὀοίοτα ἴΠ66, ἴο [86 ΌΣΟΙ Κιηρδ 
δηὰ ἴο ἴ[ῃ6 Ῥγίηοθβ (οδρίδί 5) ψὴο0 Ὀ6- 
βἱαροὰ [ϑγδοὶ, ναὶ νὰ8 {πεῖν ἰδίου δηά, 
Απμὰ δα τοῦ Πρ] Ἰεἀ ἀτρυγηθηῖβ (ΠΠ5}})}, 
ὉΠῈ1 (6 Ἰκῖηρ 58 ἱποθηβεα δἱ ἢϊτὰ ; 
δρᾶ [6 Κίηῃρ σοτητηδηάεοα ἴο διμα ΒΊ τ, 
δηὰ ἴο ἤδηρ δῖτα ὉΡ αἰΐϊναε Ὀαϑιὰς ἴῃ 6 γαῖα 
οὗ [δ6 ΟΣ. 

“ Απὰ ψἤεὰ (ἢ6 ἄδλιηβ6 54} ἴῃδΐ (ΠΟΥ͂ 
ΜΕ οἱ Ὀ]οαβεαἴο ορϑὴ [6 ψαΐθ, 5η6 5414 
ἴο (Πεῖὰ : [{γ6 Μ1}} ποῖ ὈεΙανα τη, Ὁ ῃοἱά 
[Π6 οδρίδϊῃ δαηρσίηρ ᾿ἴΠ6 γα Ὑ711 Γθσοζη 56 
ἢἰ5 βεδὰ, Αμπὰ {πον Ὀε]ονοα ἴῃ6 ψοσαϑβ 
οὔ [ῃ6 ἀδιηβοὶ, δῃά ορεϑηθὰ (ῃ6 ραῖδ. 
Δπά ἴῃ εΥ 5ῃενεᾶ τῃ6 Ὠοδὰ ἴο ἴῃ6 Ὠδηροα 
οδρίδὶη, δὰ ἢ6 τεοορῃη!βοᾶ 1ἴ δηα 5δϊὰ : 
'ΒΙεοβϑαὰ ὃ6 ]εβοναῖι, νο Ὠδίῃ ἀοἰνοσθα 
᾿ϊπὶ ἰηίο γοῦν μαηά, δηᾶ τεοϑουθᾶ γοῦ 
ουξ οὗ 8 βαηᾶά, Απᾶ ἴδ6 την νγὰβ 
ποἰβοὰ δὐὑτοδά, δπὰ ἴῃ6 γουῃρ το δηὰ 
[6 τννδιτίοσβ οὗ ἴβταθὶ ραϊμογαα τορϑίμοσ, 
διὰ [Π6Υ ἰοοῖκ {πεῖν βυνογάβ ἴῃ [ΠΟΙ Ὠδηά, 
δη (06 οἄτὴθ ἴο [6 οδΙΏΡ, δηἃ ΜΓ 
αὐγίηρ ὙΠ ἃ ἰουά νοῖςο, Ηοασ, Ο ϑγδεὶ, 
ἴ)6 Ιοτὰ οὖς αοά ἰ5 Ομε 1οσὰἹ Απὰ 
ἴῃς τηθὴ οὗ (ῃς6 οδιὴρ 54} ἴἤθτω, δηὰ 
ψοηΐ ἰοὸ [ῃ6 Κίηρ᾽β ἰδηΐ, δῃὰ 84}07 ἰμαΐ 
τοῖν ομβατηρίοη νγὰβ ἀβδὰ ; δῃηᾶ ἴμ6γ ἢςά, 
δηᾶ Ἰεῖ ποῦ ἰδηῖβ δηᾶ {ΠΕΈῚῚ ἨΟΥΘ65 
δηα 411 (οὶγς πα] ἢ, ἀπά βδανθα [ΠΕΣ 
Ἰη6 ; δῃὰ βγαϑὶ ρυτβιιθα δἷζοσ [θὰ υπῖο 
Απὔοςβ, δηὰ τοιυγηδα 1 ρϑᾶςθ, δῃηὰ 
ἰοοῖκ τηυοῦ 5001] οὗ ἴπδπὶ (ἸΝ 2). Απά 
1ῃ6 δα δηά ν186 τδη οἵ 15:46] ρδ- 
ἐποτοὰ τοροίῃοσ, δα γϑηΐϊ ᾿ῃΐο [6 Ὠοῖι56 
οὗ Τεοβονδὴ; δηᾶ δἰθθθοα δηα ῥγαϊβδοᾶ 
7ομονδῆ, νῆο φίνειῃ (μοι τοδὶ οσῃ 8]} 
(ΠΟΙΙ δῃθιηΐθθ, δηὰ ὙΠῸ ϑβανοῖῃ το 
ἴῃ ἴῃς πα οὗ ἴτουῦῦ]6 αἰναν, δῃᾷ Ἷου- 
Βστηθῖῃ ἢ5 Ρσουηῖδθβ ἴῃ ἴθεμ, ὅς, Ηδβ 
ἸῺ Ηἰβ ΤΔΘΙΟΥ Μ1]1 ἀο 5ρῃβ8 δῃὰ ψοηοΥβ 

(Ὠλ ΕΒ) Ὁ Ὁ) πιὰ 5 ἴῃ ἴῃ6 ἔπι οὗ 
[6 ῥχαβθηΐ ἀἸβῦ 685, 85 6 ἀἰὰ σι οὔγ 
[α[Πο 5. 

(ΤΒε Ηϊβίοσυ οἵ Τυάϊἢ 5 εηἀεά.}"} 

Δ ΤΊ ψ1 ἈῈ 86ϑὴ ἴῃαἴ ἰη 15 αἀαρίΔος οὗ [δ 6 
δίοσυ ἴο ἴῃς ρΡγροβαβ οὗ ἴῃ. Μίάτγαβῃ, [με ργορεῦ 
ὭΔΙΏΘΒ ΔΙ6 ὧι οὐ ἰοἃ, αὶ 48 ἸΔΟῪ Δ͵Θ 1η ἴῃ6 
δἰ ταῖν δἀὐαριαίίοι οὗ ΤΟΌΪ: νΐοἢ τ. Νευθαῦοῦ 
8845 Ῥυϊηϊθὰ ἔγοτῃ ἴὰς Μιάσαθῃ Ταπηὔτηβ (Βοοῖς 
οὗ Ἰοῦς, ῬΡ. 36 -9Φ.). Τα νδγδοηβ ἔτότα ἴῃς 
ΑΡΟΟΣΥΡὮΔ] δοοουπὶ (Ππάϊϊἢ, ἃ ἀδαρηϊεσς οἵ ἴῃς 
Ῥτορβεῖβ ; μοῦ ὄἼχοῦβε ἴῸσ υἱβιτἰπρ ἴῃς ἰοπηίδίη) 
ΤΩΔΥ͂ ῬΕΙμδρ5 ες ἴγαςε5 οὗ δὴ οἷἄεσ δηὰ ἰηάβρεῃ- 
ἄεπι ΗδΌγΕν παγγαῖῖνα. Ἐε εθεν ΟΌΒΕΓΥΘ5: 
«“« ΤῊϊΞ 5μοτὶ ἰδίου οἵ [υἀ 5 ἰουηά ἴῃ [ἢ 6 
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ΟΥ̓ τπ6 πεχὶ ρίθοθ, ἴ6 Τιέγαςλ Ζα5- 
Ἡαμμξξαλ, Ὅτ, 1611 οἰς Οὔβοσναβ : “ΤΏΘ 
Μιάγαϑῃ, βοα ῥτγϊηϊθα ἔοσ ἴῃε ἢγβὶ {{π|6, 
αἴϊοσ α Μ5. οὗ [δ6 ἰρζΖὶρς Ἐδίῃ5- ΒΙΌ]1ο- 
{πεἰ ((οά, ΧἼΙ]. οἔίδμε ρῥγιηϊθά σαίδὶοριε), 
ΜὮΪΟΒ 4150 οοη δ! 5 [ἢ 6΄ Η!Ἰ5ἴοΙγ οὗ Πα Π|8’ 
δῖνθῃ δῦονο, 15 οὗ τοδὶ ᾿πῃροσίδῃςθ, 85 
1 18 ἴῃς ὨἰΠοτῖο ὑπκηόνῃ δοῦσος οὗ 
[ὴ6 τηωοβὲ πηροσίδης Ηδρρδαϊς οἰθιγθηῖβ 
ψοκεοα ὑΡ (συδαγδεϊζείε) ἰὰ ἴῃ6 ἔδβίδὶ 
Ῥοεσιηβοίτῃςε νο βαρ 45 οὔ 6 ΟΠδηιΑ- 
οαβὶ,Σ Τυά! 15 μετα Ὀσουρδς 1μἴο σος- 

ςΟΠδοοι οὗ 51:14}1 Ὠἰξίοτίεβ οὐ 8 “2Π οὗ 
Ἐ, Νιδβϑίτα δε 71 οοῦ [8.. εἶτο, Α.Ὁ. 1020]; δῃά 
δἰ μουρὰ ἴδς πδτς οὗ [υα11 15 ποι Πογείη τ θη- 
ἰομοά, ἐξ βἰαπιὰβ Ὄχρυθββὶν ἱπ ἴ6 Ζἤέρζογες 
{(λΦΡῺΩ) οἵ ἃ ψαϊίοδη 285, ἴῃ Μιάγαϑῃ 
Νο. ΧΙ]. οὗ οὖξ οοἸ]ςὔοῃ, δηὰ ἱπ ἃ 1ἰ|6 Μ5. 
οὗ ἴῆε Βοάϊείδη. Τδια 5ίοσυ 18 ὈῬΧΣΟΌΔΌΙΪΥ ἰαίεθη 
ἄτοζὼ δὴ οἱὰ Ηδεῦσονν ῥγεβοηίϊδίίου οἵ ἴδ βίου 
οὗ Τυάϊ, τ] ΟὮ ἰῃ δοόπις ροϊηίβ ἀενίαϊδα ἔτοτῃ 
[ὃς ΔΡΣΘΤΗΝ, Βοοῖς οὗ Τυὐϊ, ΤΈΘ πδπλ6 1655 
Ἄλρίδιη ἷς Αἰωσηουΐίς Αοδῖοσ οὗ δε Δροογραὶ 
τοϊδοη. 

Δ ΦἾῃ ἃ ὈΓΑΥΟΙ ἴοσ ἴῃς ἢτγεὲ Θαῦραίῃ οἵ ἰδ 6 
Ἐδαβὶ οὗ {πὸ Ὠεάϊοδθοη, ποῖ θερὶπ5 Ὁ ὙἸΝ 
ΟΣ 2 ΠΡΌΣ, (ἃς Ῥοοῖΐς (οὗ {πα 18} 15 τηδη- 
᾿ἰομοά αυϊξε Ρ]ΑΙΉΪΥ ἰπ οοπποχίοη πὰ} [86 
τεϊσίουβ ἴοῃβ υηδόγ Απίοοδυβ. Τς 
πδηι68 οὗ [πά, Ἡοϊοίδγηδβ, Αοπίοσ, ἀσὸ 6χ- 
ΡΓΕΒΒΙΥ σίνεη. ΑἸΠουρ τὸ σδηηοῖ 847 ΠΟῪ 
οἷά τπδὶ ᾿ΌΓΤΡΥ 15, γεῖ τὰ τησκὶ οοποϊυᾶα ἔγοτῃ ἱΐ 
ἴδαι [16 Βετοῖς ἀςδεά οὗ 06} 158 πο ἴ80]6, θα ἃ 
ΤΟΔὶ] ουεξηΐ, 8ἃ5 ὅὲε 866 ἰῃ (πὶ Ῥγαυοσ δ βοζί οὗ 
ἰγδά τοῦ, Τδδ ἀεεᾶ μὰς ἄοῃα ἴῃ (ἢς ἔϊηθ οὗ 
ἴ:6 Μαοοδθόδῃ ψαῦ; δυϊ (ἢ6 Ὀοοῖἷς τηυβϑὲ μαναὰ 
ὈδΘΘΏ Ὑτι το Ἰαία, ἴοσ [βρη υ8 ἀοεβ ποῖ το οι 
ἐϊ8 οοηϊςηΐβ, (πουρἢ ἰοηὰ οὗ δυο ἢ εἰοτί65,᾽"-- 
“δολγνγῤάέηε ἐς Α΄. 7. νοῦ Δί. σμρμαηρ, 2 2:- 
εξ γαδῥίηόγ, ΑἸίοηδ, 1841. 

4“. ϑοηδ Ῥσγεϊαῃὰ ἴποσε ττεσὰ ἴπτο Ἰυδ! 5, τ. 6 
οὔ οἵ Βεϊδυ]ϊα, ἃ, οὗ Μοτασί, γβο θοδποδάδά ΟἹο- 
ἔοτης8 ; ἴδ6 οἶδεῦ οὗ Γοπιβαίθη, ἃ. οὗ Μαιαιμίας, 
Δ εἰϑκίος οὗ [πᾶδλ5 Μδοοβδθδιιβ (ΟΣ 88 οἴοῖβ 5ΆῪ, 
ἃ. οἵ ]οβὴ ἴδε ἘΔϑοηδδη, δηὰ αἰβίοσς οὗ 85), 
ὙδΟ ψὰ5 ἰονεὰ ὮΥ ΝΊΘΔΏΟΣ, σοηοζγαὶ ες ἢ 6- 
τοοίσυς (1 Μδος. νἱΐ. 26), δηὰ Κὶ]οἀ Ὠΐτη, ἀπὰ ςαὶϊ 
οδ Βϊ5 βοδά, δρουϊ ἴὮγθα γεβῖβ δεν [ς Μδοσδ- 
Ὀδδῃ νἱοϊοσῦ, δηὰ τ 1]6 ἠκδει Ὑ25 δἱ ὍᾺΣ ὙΠ} 
τ. Δ δηος Ἐ. ἰδ Ὀδη Τοο δαὶ, 1 
δουϊ [86 Μαδοοδθεβδῃ ὀχρ]οἱΐβ, οὔβοσνεβ : “ ΑὮ 

Εἷς ἀοϊνοσαμοο ἰβ ἰἢ ΟἿΣ οἵαδὶ σδϊου (η93), 
[δὲ ΝΊΓΔΩΟΣ γγᾺ5 ἰ(1]16ὰ ὉΥ τηθδηβ οὗ Τυ ἢ ῬδΒ 
Μαι γα, τβοση Νίσδηοσς Ἰονεὰ ρτθδῖν, δὐὰ 
886 σϑὴθ πρίο ἴα, δῃὰ σανα Πίτα νἱοίυ 418 οὗ 
οὔδεϑα ἩΒΙΟὮ οδθ56 (Πἰτβῖ, πὰ τηδὰδ Ηἷπὰὶ ἀσυηῖκ, 
διὰ 0116 Βὲγω, Απὰ Ξε Ὀσγουρῆϊς 15 δμοδὰ ἴο 
δεῦ Ῥγοίδεσ; δπᾶ ἤθη (ἢ6 [65 πποηΐ ἀραίηξὶ 
ἴῃς Οτεεῖκς, δηὰ Κ}]1οὰ (οα, δηὰ ἄγονα ἴδηι 
ἴτοῖα (86 ἰαμά οὗ ἴβγαςῖ, [{ ἱβ τσὶ ἔμδὲ γοι 
ΒΏΟυΙ ἵκηονν [δὶ ἰμοτα 8 ὯὩ0 τηορροῃ οἵ [815 
ΜΟΙΏΔΩ βάν ἔπ Μίιάγαϑςῃ, ψὩϊο ΒΕ. Νιβϑίτ, 
ΘΔ ΌΡ. οΔΡ. 11., ὈΠρβ ἑοσνατὰ.᾽ (6 Αὰ ΑἸἹρδο- 
δἰυπλ,᾽ ἱ., τ, “Τε Θαθθαῖο,᾽ ς8ρ. 2, 20], τοῦ κ.) 
Ἰμάεεὰ, ΚΕ. Ν ββίλ ἴδοσο, οὐαϊτἰηρ Τυ 8 5 
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Θοχίου ὙΠ] [86 Ομδπιυϊα-ίδαςι [2.5. [86 
ἔοςιναϊὶ οὗ [6 Πεάϊοδοι οὐ Εποδαηΐδᾶ, 
Θϑίδ Ὀ}]5η64 Ὁ 1.448 Μδοοδθθοι5)] ; δὰ 
τ1π6 παιγαῖϊνα οὗ Ηδπηδῇ, ἴῃς ἀδυρηζογ οὗ 
7Τοδη, 15 βοσα Ἰτηρασίβα ἴῃ ΝΟ νϑυβί 5." 
Ι ἰδηϑὶαΐα σοι ροσίουϑβ οὗ ἴμ6 Μ|Ιάγαβἢ 
8ἃ5 ὈΘΑΣ ΟἹ ΟἿ 5.017 :-- - 

“ὁ ΤῊς ἘΔΌΡΙ5 αν μαηῃάἀοᾶ ἄονῃ 85 
ἔο]Ιοθ. [Ι͂ἢ τὴς ἀδγ8 οἵ [ῃ6 Κίησάοτῃ οὗ 
[6 πίιοκϑὰ 7ανδη, ἴον ἀεδοσζεθα δραϊηϑὶ 
19γ26] [δὶ . . ΒΟΘΥΟΣ τ διτιθά ἃ ΝΜ], 
80ὴ6 Βῃοιυϊα 6 ψεἀάεά ἴο [Ὧ6 ρΌΝΘΓΠΟΥ 
(227, ἡγεμών) ἔτδὶ, δηᾶά αἰϊεσιναγαὰβ 
δο ὉὈδοῖς ἴο ΒΕΓ Βυβραηᾶ, Απηά (Π6Ὺ τϑηΐ 
ΟἹ ἴῃ (018 ΜΑΥ ἴῆγοα γϑαῖβ δηᾶὰ οἰρῃὶϊ 
ΤΩΟΣ 5, 00} [86 ἀδυρδίοσ οὗ Το [ἢ 6 
Ηἰρὰ Ῥηδϑθὶ νψα8 νεάάθδά, [Αοοοτγαϊην 
ἴο “Με δι ΤαδηῖὮ,᾽ σΔΡ. νἱ. Ρ. 51, 
ΔΡ. Μεογεῖ, "ἀς ἔδδ5 Ηδθῦσ., 1ἃ νὰ ἴῃ 6 
ΟἿΪΥ ἀδυρῃίες οὗ Μαϊιίαίῃϊα Ὀδθῃ 70- 
βδῆδῃ, [6 ΗἸρῃ Ρι65.}] δα [ΠΕΥ 
Ιοὰ δεῦ ἴο {815 σον σΏΟΥσ, 586 ὑποονοσοα 
(18) Βεῦ μοδά, δῃὰ τϑῆΐ βεῖ οἱοἴμβϑ, 
δηα δ5Βἰοοά Ὀάᾶτα ἴῃ [ἢς ἔδοα οὗ [ῃ6 ΡΘΟΡΪΘΟ. 
ΘΌσΑΙ σΒΌΨΑΥ [τπ6045 Δπα Ϊ5 ὈτοΙΏΣΘΏ 6ΓΘ 
8116ἃ νιϊῇ ἰηάϊρσηδίίοη ἀραϊηβί μοῦ, δηὰ 
βαϊά, Βηηρ ΠΕΣ ἰοσίἢ ἕο Ὀυγὰ ; δηὰ 1Ιεῖ 
Ὠοὶ [18 τηδῖίεσ 6 τενθαϊδὰ ἴο ἴδ6 
Ξογνθσγωχηθηΐῖ, Οἡ δοοοιηΐῖ οὗ ἀδῆροσ ἴο 
᾿1νγ65 : [ὉΓ 586 μαίἢ: Πατάἀθηθδα Ποῦ ἔδοα ἴο 
Ὀδοοιὴς παϊςοα 1ὼ τἢ6 ἔδοθ οὗ 4]} [15 
Ῥδορίθ. ΤΏδΩ 886 βαϊα ἰο ἤτω, Ηον 
504}} 1 6 Θχροββα ἴο 50οσ Ὀδίοσα ΤΩ 
Ὀγαιῦσχοη δηᾶ ΤΥ ἤοηᾶς, δηᾶ ηοΐ Ὀ6 
Θχροββϑα ἴῖο βοοζὴ ἴῃ ἴῃς ογϑβ οὗ δὴ τῇ- 
αἰσουμηοίβοα δηα ὑμοΐίθδηῃ ΡΘΊΒΟΏ, 51Π06 

ὭΔΙη6, δηᾶ ἱηρ οὗ (ἂς ἀαυρδίοτ, ποῖ οὗ 
Μαιάϊγαη Ὁυϊ οὗ Ἰοβδηδῃ ᾿ἷβ δοῦ, δίκαι 1 
ΒΌΡΡοΞε ἴοσ [ἢ Βεῖςςο , δα γ5 ἴπδὶ ἴῃς Οτϑοῖκβ 
4“ ἀεογοοὰ ἀραϊηβκὶ 411 ἴῃς Ὀεϊχοϊμοὰ νἱγρίη5 [δαὶ 
ἴον ἐμοῦ ποὰ (ποτὰ ἄχει ἴὸ [᾽6 ΨΟΥΘΤΏΟΣ ; 
δηὰ ἮΥ ἃ Το Δη Β Βδηὰ ἃ 5ἰζῃ γγὰ25 ἄοῃς, ψὨΙΟΣ 
ΠΟΥ 161} ἰῃ ἴδς ΜΙίιάγαβῃ ; νἱζξ. [δαὶ [6 ἃ, οὗ 
Τοβδῆδη τωδᾶς ἔπε οἰϊεῖ οὗ [16 ΘΠ ΟΤΩΥ ἐεδὲὶ οἴδεδα 
ὉΠ ὯὨ6 τῶ ἀσυηὶς, αηὰ ςαἰὶ οὔ δὶς ποδὰ ; δῃηὰ 
(ΠΥ 411 βεὰ, Απά (δπογοίοτε ἰδ ττῶβ στηδᾶς 
οὐυκίο ἴο ἐδὶ οὔβδεθϑδα δἱ Ὁ μβαδῃυϊεῖςδῃ,᾽ Πδησο 
ΕΒ. ἸΔῊ βαγ5 ἰδ 15 ὑῬσοῦδο!ς ἴδδὶ τ ΘΏ ἴπα 
Μαρία Τάδηϊ μδὰ Ὀεοοσις οὐϑοϊεῖθ, 86 

οὗ [6 [6 ἀρτοοά ἰο οοπηδςοΐ [υἀ {8 
ίεαϑὶ ὙἹ ἴῃ 6 τε]οὶ οὗ ΟΒδηυ κῃ, υὐλθε ἴα 
18)6 ἔνο [υἀ 15 Μεγ αἰ όγοηῖϊ." (Θεϊάθῃ, ττῆο 
οἰΐες οἱ] τι ἷβ ἔτοπι “Μεοὸς Ἐπαΐπι,᾽ 111. 6:, 10]. 
162, 2, ἀηιὰ δἀάς (δαὶ [86 γογε ΔΚΟΜΟΥ "γὰ8 
Αὐδγ 13 ἴῃ δρείησ, Ἐς ἐς Εποδεοηΐδ ἡγεγα μεϊά 
ἷῃ πϊαΐοσ, δὰ τῆς τὸ ἔδαδίς Ἰγοσα ΠΕΥ͂ΘΣ (ΟΏ- 
πε πιὰ δας οΟΙΠΕΓ : 1 Μδοο. ΥἹΙ. 43, 49 ; 
2 Μδοο. χνυ. 26 ; Τοβερᾷ. “ Απί,᾽ χἱΐ. 7, 7; 10, δ. 
Το Μαςοοδλθοδη πα }5 ἃ δοῦοῃ.) 
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Υ6 ἃτὰ ψ1ΠΠΕἘπὸπρ ἴο ὈΘΊΓΑΥ τ6, ἀπά ἴο Ὀτίην 
Ὦϊα ἴο 116 ἢ 6. θα [πᾶά45 δῃὰ 
ὯἮΙ5 οσοηέδαογαϊοα (γ"2Π) μεαγὰ παῖ, 
1ΏΘΥ ἴοοϊκ σουηβοὶ ἰορϑίηδσ τὸ ΚΙ] τς 
ΒΟΥΘΓΏΟΙ. ΘΙ ΓΑΙΡΏΓΝΑΥ το οἶδα [(ἢς 
ἄδτηβοὶ ἴῃ σογαδὶ διτιγε, απ τηδᾶθ ἃ Ὁσι 4] 
ΟΔΏΟΡΥ οἵ ταγτίθ, ἴσοση τῃ6 μοιβα οὗ 
δϑῃτηοηδιὶ ἴο {πΠ6 Βουβα οὗ [86 ρονοσ- 
ΠΟΥ; δηῃά Δ4]} (Π6 τηδϑῖοιβ οὗ Πδτρ δῃπὰ 
εἰζἴοσῃ σδπη6, δηᾶ [ἢ6 τηδϑίοτϑ οὗ τηιϑὶςο ; 
Δηῃα {Π6Υ̓Ύ Ψ6͵Ὲ μἰγίηρ δηὰ ἀδποίηρ πη{]] 
ΤΟΥ οδὴθ ἰο [6 ΡΌΥΨΕΟΓΠΟΙ ΒΒ ὮΟΊ156, 
δὴ ἴπ6 Κιηρ Ὠεαγὰ τῃδῖ, ἢ6 βαἰὰ ἴο 
ἢῚ5 ῥγΐποθθ δηά - ἢ] βοινδηίβ, Βεβμοϊὰ 
ἴΠπ6ηλ, ΠΟΥ͂. 4ταὸ οὗ (ἢ6 στοαὶ οὔδβ οὗ 
15τδοῖ, οὗ ἴ[ῃ6 5Ξ6εα οὗ Αδοῃ (ἢ6 ὑσγίϑβῖ: 
ὮΟΥ͂ ὁἸδα ἃ16 [Ώ6Υ ἴο 40 ΤΥ Ὑ}1]] ! ΟΣΤΩΥ 
ΔΙ. [ΠΟΥ οὗ στοαὶ σίου. Απά δα Ῥαᾶδ 
οΔ:56 ἢ ὈΠΠΟ65 (οδρίδιη5) δηὰ ἢ15 
βοινδηΐβ ἴο 950 Ουϊδίἀα, δῃᾷ Τ1πἀὰ5 δπά 
ἢ15 σοηΐδαογαίοθ τδηϊ ἴῃ ΜΠ 15 5:5ίοι 
ἴο ἴπη6 ψονοσθοσ, Αηά [Π6Υ ουὖἱΐ οΥ̓ 5 
Ποδᾶ, δῃα 5ρο!]Ἱοὰ 411] (δὶ 6 παά, ἀπά 
δὰ 8 Ῥτμοθβ δηα Ὧϊ5 βεγνδῃίβ, δῃὰ 
ἰτοᾶς ἄονγχῃ ἴῃ6 7ανδηΐηχ (Οτθεκ5) αἴ- 
τοΥΐγ, βάν 16. τοοῖ οὗ [6 Κιηράοχη. 
Αμπὰ ἰβγδ6] ψγῆο ψοτα ἴῃ [6 Οἱ ΤΕΣ ἰῃ 
ΤΕΙΤῸΥ ἈΠα (ΓΟΙΔΌΪΙηρ, [ῸΣ ἴῃ6 βαΐκα οὗ 
[Π8ο86 γουης θη οὗ ϑγδεῖ, Α γοΐοβ 
ἤοτη Βεανθὴ (ΟΡ Π3) οᾶτηβ ἕοσϊῃ δπὰ 
5414, ΤῊΘ γουῃρ τη η, ψὯοΟ ποηϊ ἑοσίῃ ἴο 
ΤΏΔΚ6 Μασ ὙΠ} ΑΠΙΙΟΟΒ ("5155 ), Βανς 
ξαϊηθα [6 νἱοΐοσγ 1} ᾿Απά (μοβ6 γοῦν 
ΤΩΘΏ Ταϊυγηοα, δηά βδιῖ τ[ἢ6 ραία5, δηὰ 
ντουσῃξϊ ταροηΐδηοσ, δηἃ οσουρ᾿ ἃ Π6ῃ}- 
βεῖνοβ ὙΠῸ τῆς ιν, δὰ στ τοτκ5 οὗ 
ΙΏΘΣΟΥ. ἸΏΘη ἴῃς Κίηρ οὗ ἴῃς Ογεοῖκϑ 

1 ΤΗϊς οῃς βεηΐδησο ἰς ἴῃ Ασατηδὶς, οὶ Ἡοῦσον. 
1ι δδοὴβ ἴο 6 Ὀοιτονγεά ἔοι) ϑοῖα ἰχ, 13 
(Ταϊτυπὰ 7ετπ5}.}, ττετα τὰ σοδὰ 85 [0] οὐγς, ΟὨ 
ἴμ6. Δυου οὗ Ἐ, ]οϑμῦα Ὀδη ονὶ (Η, 225 
Α.Ὁ.): “ὝΠΟ τοβς δϊεσγ δίω (:,4, Ζεοβασίδῃ 
δ 7εμοϊ 4) 7οτγεσηϊδῃ δὰ Βαασα. Αδος 
ΠΟΥ ψετὰὸ ἀεδᾶ, (ἢς ]αΐογ ῬΌΡῆεα; Ἡαρραὶ, 
Ζεοδασίδα, δῃὰ Μαϊδομβὶ, Αἰϊεσ ἴδιαι, (ἢ ς ΠΟΙ͂ 
ϑρίτ (ἐ.4, ρσορβοῦς ἱπϑρίγατοῃ) οδαθθὰᾶ ; ἢον- 
εὐεσ, Ῥεορὶς δναϊϊθὰ τπεπηβεῖνεβ οὗἩ δαζᾷ οϑζ 
Αἢ ὑπείαπος, ϑιίμδου ἴῃς [πὲ Βοατά α ὀσζᾷ σϑέ, 
ψὮδη οοτΐηρ οἂΐ οὗ ἴῃς ΗοΪγ οὗ Ηο]165. ἀνὰ 
6 τς (ἅ, δΙαῃ 5 1:6 ὉΣῺΥ οὗ ΘΟ] τς 

(Ὁ"22 ὃ), δηὰ εἷ5. ἄδοσγεθβ δὰ δ᾽ οἹ οηοά, 
““ (Αποῖδμοσ) ἱπθίδῃος Τα γουηρ το δὰ 

Κοῦς ἴοστῖι ἴο ἤρμὶ σῖ ΔΑπάοομ, Απὰᾶ 7οῆῃ 
ΗΙρΡῊ Ῥχίεβὶ βοασζά ἃ δαζά φδί, θη μα σβπης 

ουξ οὗ ἴδε ΗοΙΥ οὗ Ηοϊΐο5, δηὰ ἐξ βαἰὰ, ΤῈἊ 
γουην τῆθῃ ἴδαϊ τηλᾶς τσ τὶ ΔΗΌΟΟΝ Πᾶνα 
δαϊποά (ἢ νἱοῖΐοι  Απὰ ΤῆοΥ στοῖς ἄοπτῃ [δ 6 
ΨΕ πιο, δῃ χοᾶ ἴἴ, απιὰ ἀείετχηιίηεα {παὶ ἰῃ 
6 δε] ξαπλθ μουν ἴῃς ἰπΐτρ οᾶτς ἴο ρΡᾳ55.᾽» 

208 

Ὠεαγὰ (δὲ Ι5τὰ6] παὰ Κι] ἢϊ9 ρογοῖ- 
ὭΟΙ, Β6 ραϊμογεὰ 411] ἢϊ5 ρεορὶβ, δηὰ 
σὴ δαίοτα 76τυβδίθα τι 5ίερα, δηά 
[6 7ονγὦ᾿ ΜΈΣ ΒΟΙΟΙΥ ἰεστιθεᾶ, Απὰ 
ἴμοτο ψὰ8 ποτα ἃ υἱάον ποιηδῃ, ΤΠ ἢ 
ΟΥ̓ δῖηξ ; δηὰ 5Π6 ἴοοῖκ ΠΕΥ τηδὶὰ, δηὰ 
ψοηΐ ἴο ἴΠ6 ρψαΐε5 οὗ [6.516 πὶ, δηὰ 5416, 
1εἴ τα ρὸ ἔοι, [δὲ Ηδάνεη (Ὁ)ΡΌΠ) 
ΤΩΔῪ ἭΟΙΚ ἃ ταῖγαοΐὶα ΟΥ̓ ΤΥ Βαηᾶ, Αμά 
[δον οροῃμθὰ υηΐο Ποῖ, δηὰ β8ῆ6 πϑηΐ 
ἴοσίἢ, δηὰ σψϑοηΐ ἴο 6 ἰτοορβ, Δῃάᾶ 
ΠΟΥ 561 υηΐο ποῖ, Ηον ἰδῖν ἴδοι αι] 
5Πὴ6 5814 υηῖο ἴπδῃι), ΜΥ ῥἰδαβυσα 15 ἴο 
ΒΡΟΔΚ υἠηΐο [86 Κίηρ. Δπμᾶ 886 πνοηξ 
Ὀείοσγα ἴῃ6 Κη. Απῃά δα β8αϊά πηΐο ΠΘΓ, 
γαῖ βεοϊζοδί ἰου  Απά 586 5414, ΜΥ 
Ἰοτά, 1 δίῃ ἃ ἀδιιρηϊογ οὗ [6 στεδὶ ΟΠ 65 
οὗ ϑγδϑὶ, δῃ ἃ τὯν Ὀγθίθγθη ἅττα ὑσοροἴ8. 
ΑΔΑΙ Βοασά, θη ΤΟΥ οΓῈ ὑτορῃαβΥ- 
ἴηρ, ἴπδι τΟΤΩΟΙΤΟΥ [658 ]16 τὰ Ὑ0}}} 141] 
ἰπηῖο τὴγ βαῃᾶὰ, δ Ὧδ Ὠραστὰ 1, ΒΘ 
το]οϊοςαὰ ψι στοαὶ ογ. Δῃὰ μα δά ἃ 
ΤΏΔῈ Οὗ 88 ψ|56 θη ΨὯΟ υϑ6ἀ [0 μναῖοῖ 
(δε βίρῃβ οἵ μεάνθῃ (ῃ)}"70), δὰ Ὡς 
ΜΔ38 ΜΟΙΣ ἴο 547: 1 566 ἰΠδῖ 5Γδ6] 816 
τεϊασγηϊηρ (αηἴο Οοα) ἴῃ ῥδηϊΐζεηοσ, δὰ 
[αἱ ἴδοι ψ{1ὲ Ὡοΐζ ΓΙ͵ΟΝΔ1] ΟΥ̓ΕΥ ΠΟΙ : 
τεϊισῃ πο Γ(ὮΥ υἷδοθ. Απά ἴθ Κίησ 
νγὰ3 811εἃ ψ] ᾿ηάϊρπδιίου ἀραϊηϑὶ Ὠΐπῖ ; 
δρᾶ [86 Κιηρ Ῥαάδ 561Ζ6 Ὠΐτῃ, δῃᾷ Ὀϊηάᾶ 
Ὧ195 Βαηάς δῃηά ἔδεϊ, δῃ ἃ ἤδηρ ἢϊηι ΟὨ (86 
[66 δεδιάα 7ογυϑαίθη, Απα [86 Ἰππρ 
5814, Το-τηοστον, ἤδη ΓΘγυβαίθα (8116 [ἢ 
ἰἸηῖο ΟΣ δαπάς, γα Ὑ1] [11] ἢ, Απά 
[86 Κίηρ δεϊϊενεα (ἢἰ5 Τυ ἀπ, δηα Ἰονεὰ 
δ, διῃα 8414 υπίο Ποῖ, 15 ἐΐ [ὮΥ ῥ]δαϑυσε 
ἴο Ὀ6 ἌΚΟΣ; ἴο νοῦ Απά 586 5414 υηΐοὸ 
ἔτη, ΜΥ ἸΙογά, Ο Κίηρ, 1 δπὶ ποῖ ᾿ΟΣΙΩΥ, 
58 Υ6 ἴου ΟἹ οὗ [ὮΥ βοσνδῃηῖβ, Βαυΐ Ὀγ, 
5566 ΤΥ ποατέ 1πο]!]ηϑἢ τὨοτεῖο, οϑυ56 ἃ 
Βοσαϊα ἴο ρ885 [Ὡσουρὰ 411 [Π6 σϑιῃρ, [Πδὶ 
ΘΥΘΙῪ ΟὨΘ ἴῃμδὶ θείῃ ἵνο σψοϊῦθῃ φΟΪὩΡ 
ἴο ἴῃ6 Τουπίαϊηῃ ἰους (δῖ τοῖ ς Ὀδοδιι56 
Ι τοῦδ ρὸ ΕΠ ΘΓ, ἴο ᾿ναϑἢ τηγβεῖῖ δηάᾶ 
ἴο ὈδΔῖη6. Θιγα ΒΟΝΑΥ ἴαΥ οδιβοά (ἢ6 
Ὠογδ]ὰ ἴο ρᾶ85 Ἰσουρῃ (16 σΔ1ΏΡ), δᾶ 
886 ἀϊὰ 580. Απά [Π6 Κιῃρ τηδάβ ἃ στεδῖ 
Ὀδηαιοῖ, δρᾶ ἴΠῈΥ ἀὐδηῖκ δηὰ τογὰ 
ἀτυηίκοη, δηᾶ δἰεσγνατάς ποηϊ 411, ομ ας 
ΌΥ ΟὨΘ, ἴο τμοῖγς ἰΘῖ8, Απά [ἢ6 Κίηρ 5βαῖα 
10 ΘΓ Ὀοβότῃ, δηὰ ἢ6 δορί. Απά (15 
Τυάϊἢ ψϑηξ δηὰ ἔα ἢἷ8 συοσὰ (090), 
δῃά οὐ οὔ ὨϊΞ Πεδᾶ, δῃὰ βἰτιρρεὰ οὔ (8 
Ἰηδὴ ραστηθηΐ (γ"12) Ὡροὴ ἶσα. Αηᾶ δῃ8 
Μοηΐ ὙΠῸ τὰς Κιηρ᾽β Πεδά ἴο ἴπ6 ρσαῖδ65 οὗ 
7ογυβαίθιω, δῃὰ βαϊα, Ορθῇ τὴ ἴΠ6 ραῖαϑ, 
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ἴοσ Αἰτθδαν δι τῃ6 ἩοΙγ Οπα ψτουρδξ 
ἃ. ΤΑΙΓΔΟΪ6 (Ὁ)) ΟΥ̓ ΤΥ Βαπᾶ, Απά {μὲγ 
58] υηΐο ΠΟΙ, [5 1 ηοΐ ἐῃουρᾷ ἰογ ἴῃες 
[μαἴ ἴσου μαΞὶ ραγεοά ἴῃς μαῖὶοῖ δῃηὰ ἀδθαὶὶ 
οοΥΡΌΥ, [μὲ ἴοι τί δ'ϑο Ἴοῦλα νι ἢ 
οτδῖς διθοηρ υ8ὴ (ἸΣῸΡ προῦνα 2.) 
ΘΙΓΑΙ ΠΕΝΑΥ 5ὴ6 8ῃενεά (δῖ [16 ΚΙΠρ᾿ 5 
Ποδά. ὙΒΘη {ΠΕῪ 84» 10, 186 Υ ορεηβὰ 
ἴῃς ψαΐο5. δηά οᾶὴβ ουΐ, δηά ταϊβϑὰ τῃ6 
ΟΙὙ, Ηθᾶγ, Ο Ἰβγδοὶ, Τ᾿ ομοναῃ οὐσγ Οοά, 
7εμονα 185 Ομ! μεη τῃἢ6 Οτϑεῖκς 
Ὠεασγὰ (παῖ, ἴΠῸῪ 5414, Το-ποῖτοῦν [Π6Υ 
ΜΠ οοτθ δραϊηδὶ 05. Απά (Ποὺ σϑηΐ 
ἴο ἴΠ6 Κίηρ, δηὰ Ὀτουφῃς Ὠΐσα ουΐ Ὠ6Δά- 
1655; δηῃὰ τῇοτα [6] ὩρΟὴ ἴπθτ ἴΕΙΤΟΓ 
δηα ἀτοδά, πὰ 1Π6γ 41} ἤε ἃ, ἀπά [5Ξτδοϊ 
Ρυϊβιοαὰ δέδσ [ἢθη), δηὰ Κι]εὰ οἵ [δηλ 
αὐ 80 ΠΊΔΩΥ (ΠῸ3) ΠῸ5). 90 τηὟῦ [ἢ6 
ἩΟΙΥ Οηδ (υϊ]εβθθὰ ὈῈ Ἠδ!) ψοτῖκ νθη- 
βθδῆοθ ΟὨ ΟἿΓ ΘΏΘΙ]65 ΒΡΘΘΟΠγ, δηά 
Ὠδϑίθῃ ἴοσ ὺ8 5αἰνδίοη, δοοογάϊηρ ἴο (παῖ 
ΨΏΙΟΝ 15 τι ῖθ, “ Απά [Ώ6γα 5141} σοπλα 
ἴο Ζίοῃ ἃ Ἐδάδογλο." 

8 ᾿ υο Φ ὰ 

“ ἐ ΤΉ εΙΓ ϑυοτσά 5041] ρὸ ἰπίο Π6ῖγ ονσὰ 
Ποασί, δηὰ τῇοσ Ὀοτγ5 5841} 6 Ὀτοκθῃ. 
5414 Ἀ. διιθθοη Ὀθη Ὑοοἢδὶ :; ὙΏ656 816 
186 Οτεεκϑ ῈΟ τηΔ46 γψᾶσ ὙΠ [Π6 Ποιι56 
οὗ Ἠδϑῃτηοηδὶ δηα ἢΐ5 80η8.. Απά ἴῃ [ἢ 6 
ον (πδξ ΤΠΘΥ Θηἰογοα ᾿ἴηἴο [ἢ6 ἰδιηρ]6, 
ἃ. ατοοῖκ ψοηϊ δηὰ ἴοοῖ ἴῃ6 ὈοΟΙ οὗ [6 
ΤΑν, δα Ὀσουρῃς ἴῃ Ηδηηδῇ [6 ἀδιρῃ- 
ἴογ οὗ Τοῦ ἴῃς ΗἸρΩ Ῥηδδῖ, ἡΏοβα 
Ὀσδυ τγὰθ 6 1655 1 [86 ποι] ; δῃὰ 
δῇς νὰ5 νεαάεοα ἴο ΕἸΘΑΖΑΥ Ὅδη Ἠδϑῇ- 
ΤΏΟΏδΊ. Απηάᾶ [15 Οτϑοῖ Ἰπἰθμαδά ἴο ρὸ 
ἴθ πηΐο ΠΟΙ, ἴῃ [ἢ6 ῥγδβϑθῆςα οἵ Ποῖ ἢυ5- 
ὈΔηα δῃὰ ΠΟῪ ἔδίῃοσ, ϑαϊὰ Τοῇῃ : 1 δῖα 
[86 Ἡϊρῃ Ῥηαβῖ, δη ΤΥ 5008 ἃ.α ἴὮγαα, 
884 (δου αὶ Εϊδϑῃτηοηδὶ, δῃὰ [ὮΥ 50ῃ5 
86 86 6ἢ ; ἷο (6 816) ὑνεῖνβ, δοσογαϊηρ 
ἴο ἴῃς ἐνεῖνε Ταρε5, 1 {τὐδὶ ἴῃαϊ [ἢ6 
ΗΟΙΥ Ομα Μ1]Π ποῦς ἃ πλῖγαοὶα ΟΥ̓ ΟὐΓ 
δαηά8. ϑιγαι σης ΑΥ ΕἸΘΑΖΑΥ ἀτον ἴῃς 
ΒΓ, δηᾶ Κι]]οὰ τἢ]5 ατεξεῖκς ; δα ἢδ 
8814, ΜΥ ΠΕΡ 15 ἄοτῃ ἴῃ6 Τιοτά, ψ8ο 
τηδς ἤδάνθη δηά φαγί." 

ΤΏΘ ΙΟΏΡΘΓ ὨΙβίουυ οὗ 1 ρυ] 15 εἀ 

1 (αἸ]εᾶ Ἐδβηδαὶ; ᾿ἰνοὰ δϑουϊ α.Ὁ. 1:20. 
ἘΚερυϊεὰ αυἴπος οἵ ἴδ Ὀοοὶς Ζολιαγ. 

ἹΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΠΌΡΙΤΗ. 

ὉΥ 76] ΠἸΠοκΚ (ο. αὐ, 1ἴ. 12--2) ΚΘΘΡ5 
ΟΙοβασ ἴο ἴδ Δροοσυρῃδὶ παιτδίῖνα ἤδη 
εἰσ οὗ ἴ86 ῥγεοεάϊηρ. [{ 15 ποῖ, ον- 
νοῦ, ἃ ἰτδηϑίδίοη οὗ [6 ΧΧ, οὐ (δ 6 
ψγυϊραίε, ἰδουρῃ οἴξδῃ δρτεείησ [ἢ τῃ 6 
Ιαϊῖίο ἀραϊηβς (Ὧ6 ἴΌΠΏΘΙ (566 Ὡο(65).} 
ΤΠ ΒΟΥ 18 ἤεῖα τοίοϊά ἴἢ 4 ροοά 
Ἡδῦτον βιίγίς, ἢ ἃ σορίουβ ἰηΐογνθαν- 
ἴῃγ οὗ Ῥῆγαθοβ δηά ρᾶββαροβ ΠΌΤΩ ἴῃ 6 
Ο. Τ. Τμαε ορδῃϊηρ βεηΐθηςο, Ὀοιτονγεὰ 
ἴτοῖὰ ἴδ6 “Μερη]δί Απεοομος, 18 τΠϊς : 
“Απὰ [Ιἰξ σαῃης ἴο 485 ἴῃ [86 ἀδγβ οὗ 
ΟἸοΐδτπαϑ (ΣΝ) ἴῃς Κίπρ οἵ ]ανδῃ, ἃ 
Ἰηρ »τεδί δηα βσοηρ :---ἢς Ὠδα κυδάυεά 
ΤΑΔΏΥ ῬΓΙΓΟΝΙΏΟ65 δηᾶ βἰτοὴρ Κίηρθ, δηᾷ 
ταζοὰ {ποῦ οδϑίίθϑ, δηὰ Ὀυπὶξ {Π6ῚΓ 
Ῥαΐδοθβ (ογ ἴθ}0}65) ψ ἢ ἔτα ;---ἰὰ (86 
ὕσοῖ ἢ γεαῦ οὗ ἢϊ5 τεῖρῃ δα 5εῖ "15 ἴδος 
ἴο 3ῶὸο ὕὑρΡ «δῃὰ ουράυς 6πιϑαϊθ [ἢ 6 
Ἡοΐν Εἰ." Τῆϊβ υδεὲ οἵ [δς “Μερ. 
Απξ,᾽ ἃ ψοῦῖκ ἤϊε αυποίεα ΟΥ̓ ϑαδάγδῃ 
Οδοὴ (941 Α.}.), δῃὰ δοοοσζάϊηρ ἰο ΖιηΖ 
ποῖ οἷάογ [ἤδη [μαὶ ρετοά, ὑγονεβ [86 
Ἰαίθῃθϑϑ οἵ (ἢϊ95 Μιάγαβῃ ; πὲ 1Ὁ τδῪ 
Ῥζδβοσνα βοΐὴδ δῃοίθηΐ τηδίθσδῖ8. ΑἹ- 
[βουρἢ ἴα ῥίθοθ 15 ἴοο Ἰοπρ' [Ὁ 1ϑεῖ- 
ἴοῃ Ὠοῖθ, Ροϊηΐβ οἵ ἰηΐογεδὶ Μ1]) ὃς 
ἰουπά ποδορά ἴῃ τς οσοτημηδηίδιγ. ΟὨΙεΐ 
ΔΩ Ὡς ἴπα56 δῖα ἴῃ6 οοτθοῖ Ὡδιηϊηρ οὗ 
7Τυ 415 ἐμεῦ δ5 Βεεῦ (ηοΐ Μεχατᾳ)Ζ; 
866 δῃ, χχνὶ. 24 : [6 ποῃ-ἡ το οὗ 
[6 ῃδῖηὴθ οἵ Αοῆϊοσ, ῆο 15 οδ]ἱδὰ ἃ 
οομαυοτοά Κίηρ ; ἴῃῇ6 ἀεκιίριδίίοη οὗ 
ΟΠμδοτὶβ δῃᾶὰ Οἤδιτηῖα 85 Ὀγθϑῖς (Ὠοῖ 
6ἰ 6.5), δῃᾷ οἵ ΟζΖίδς ἃ5 ἴῃ δίσο Υ157γα᾽ εἰ, 
“Ῥῆηοα οὗ [586] " (ομίεῖ οὗ ἴδε ὅδῃ- 
Βεάπῃ ἢ), δηᾶ [86 οοῃβεαιθηΐ Οηγϑϑίοη 
οὗ ἴἢς ἩΗϊΙρῖ Ῥηδβθὶ οδοϊτα- ΕἸ] ΙΔ οΙπλ. 
Ναῖυγα!γ, [15 Μιάτγαϑῃ 15 ομαγδοίςπζθα 
ὈΥ Ὠυπηεσοιβ ΔΌΡσον Δ ΠΟ 5 δηα ὄχρδῃ- 
Β'0οῃ5 οὗ ἴῃ6 ογρίηδὶ βίοσυ, δοοοσάϊηρ ἴο 
[6 ἰΔϑῖα οἵ [ῃ6 πη κηονῃ δυ ΠΟΥ. 

1 ϑόγεγαὶ Ηοῦγεν ἰγαηϑδοης οὗ [υἀϊτἢ δρ- 
ἴῃ ἴῃς τότ δηὰ 171} σφηϊυτίες (866 ἃ ποῖος 

1ὴ Νευδαυοιβ ΤΟΌΙΙ, Ρ. νυἱ!.). 1 μαννα βθδῃ ἴνο δὲ 
τὰς Βη5ἢ Μυβοῦμ ; δπᾶ δὴ δἀϊτίοῃ 1ἰς5 Ὀείοσε 
τὰς ὙϊοὮ γὰς ῥσίηϊς αἱ Νίεμηδ ἰῃ 1819. ΤΏεξα 
εὐϊοηβ γόους ἴδε ὈΟΡΟΒΗΙΣ οὗ ἴδ βίοιυ 1 
(86 τηωοάδτῃ 78. [1 ἸΩΔΥ δεῖς τεοοσὰ ΠΥ ΟὈ]}- 

τἰοπς ἴο τὺ οἷά ρυρὶ!, Με. Α. 6. ἘΠ|5, οὗ (ὰς 
ὅπθεα Μυβου, ψὴοῸ [δ5 σίνε τα τυ ςἢ Κπὰ 
Βεῖρ ἰῃ νεσιγίηρ τείθγθησεβ. 

ΝΟΈΕ.---αα ἴο ἴῃ Πενίϑἢ ἔδξασὶ οὐ Οβδηυκκαῖ, ἰο πϑίοι ἴῃς ΜΙιάγαςηἶτλ τεϊδίθ, (ἢ (Ο]οσίησ 
Ρᾶββασε ἴοτα ἴδε Ταϊπιιὰ ἰ5 ἰηβίγυςιίνε: ““Βδι ἰ Ομδουκίκαι ἢ ὍΤμαὶ ψΒῖσἢ [6 ΒΑΡΌΪ5 πᾶνε 
ἰαυρῆϊ : Οἡ ἴδ6 251} ἰῃ ΟΒΐβὶθα, [86 εἰμὶ ἀδγβ οὗ Ομαμυκίκα στο, ἰῃ [ἢ 6 ὨΙΟἢ ἃ σδῃ ΠΛΔΥ ποῖ 
τωοῦγῃ, δηὰ ἴῃ ἴδ6 ΒΟ ἃ Τδῃ ΣΩΔῪ ποῖ δῇ]ῖοὶ Ηἰπιβοϊί, ΕῸν βθη (ἢς 5ἴατ- γουβῃρρεῖδ εμϊοσεὰ 
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ἴδε ἰειαρὶο, {ΠῈ ἀδα]θα 4}1 [86 ο1]5 ἴδὲ σσοσὰ ἰῃ (ἃς ἰειρὶς ; δῃά θα (Ὡς Κίηράοπι οὗ ἴῃς Ὠουξς 
οἵ Ηδβῃπιομδὶ ῥγεναὶ]εᾶ, δαπὰ οοπαυετθα ἔβα, ἌΘΩ. Ξοπρηϊ δηὰ ἰουπὰ ποῖ ξᾶγο 8 βἰηρὶςε νἱδ] οἵ οἱ] 
τηδλι ψὰ5 ἰαϊά ἃν (ΠῚ, Ἐχ. χνὶ. 31, οἱ “Ἰοἷ ονεγ,᾽ ἐῤία, 23), 1 ἴῃς 5641 οἵ ἴ6 Ηἰρὰ Ῥχίδβί. 
Απᾶ τἢοτο νψ85 ποὶ {Ππεγοΐῃ βάν ἴῸσ οὔς ἀδν᾽β ἰσρμηρν, ὙΠΟ 

ΕῸΣ δῃηοίδεσ γε ᾿ΠΕΥ βχεὰ ἴδεπὶ, δὰ τοδάς ἴπεπὶ 
δοοὰ ἄδγς νὰ ,αὐε ἀλλὰ Φἴράα' αἡ. » (74], ΒαΌ. ϑμδρραιῃ, 21 Ὁ,] 
(Ὁ), δμὰ ἴδεν Ἰἱρῃϊθα ἔσοτῃ 1ξ εἰρῃϊ ἀδ 

6 ὙΜᾺΞ ἀοηθ τδογον ἢ ἃ ταίγας θα 

. 21 ἔτοταῃ δα.) 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ 11. 

1. ΤῊΕ ΌΠΘΑΤΕ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΘΕΡΤΌΑΔΛΟΙΝΤ. 

9. Τειοσὴς [6115 015 ἴῃ 815 ῥτείδοε ἴο 
Τυά.-- 

(1) Τμδῖ 6 δᾶ δῃὰ υϑεά ἃ Ὁῃαϊἄβα 
τοχί ; 

( ") Τμαὶ δ τηδᾶς ἢϊς νϑυβίου ἴῃ [ῃ6 
δτεαίεβι υστΥ, ϑηδίοβιηρ ἔτηθ ἔτοσα οἴ μασ 
Ῥγεββίηρ ἐπραρετηθηΐβ (“. ΞΕροϑι(1ῖ5 οσσυ- 
Ῥαϊοηθυ5 απθὺ5 νοι θηῖου σοῖδθδσ, 
ὃς ὑηδῖὰ ᾿υσυδτδυπουϊατη ἀ6α] ᾽) ; 

(3) παῖ 86 ἀϊὰ ποῖ ἴτουθ]α αὐουΐ 
γοῦῦδὶ Ρτεοϊβίοῃ, δυΐ νὰ οοπίοηϊξ ψῖῖὶ 
8 Θαυναϊεηΐ 56 η56 ((' πηᾶρ]5 56 Ώ511Π| 6 
Β6η5:1 α81 6Χ ΨΟΙΌΟ νει υηι [18 }5- 
ἔογθῃβ ἢ) ; 

(4) Ὑμαῖ Β6 βυσωτηδ ΠΥ ἀἰβπγ 556 ἔσομαι 
σΟΠΒΙἀοσδοη ἴῃ6 νδυοιβ σεδαϊηρα οὗ 
Μϑ55,, ἱπϑιθδὰ οὔ Ὀγίης (45 ἃ τηοάδσῃ 
δαϊίον ταῖρι 40) ἴο σοηδίτιςϊ ἃ βουπάσγ 
τεχί ὈΥ σοιαρατβοη οὗἉ [ποτὶ (6 Μυ]οσιτα 
οσοὐϊουμμ νατϊειδίετα ΥἹοϑἰ βϑίτηδπλ { ι- 
2 ειίαυέ" ; οἵ, οἢ., 1χ. 12, 6.) ; δῃηά 

(5) Τῇαὲ ἢ πτοῖς ἄονγῃ ἴῃ μἰ5 1,ϑη 
ΝΕΙΒΙΟΏ ΟΠΪΥ͂ ἴΠ056 ροσ[ίοηβ οἵ [ἢ6 Ὠδιτὰ- 
ἔνα ἴῸΓ ψὨΙΟὮ μ6 ψὰ5 δ0]6 ἴο δηᾳα οἰθαγ 
ψαιτδηῖϊ ἴῃ (ἢ6 ποτὰς οἵ ἢ15 ΟὉμαϊάθε 
ΠΟΡΥ͂ : ἴμαϊ 15 ἴο 540, δ6 τηδάβ ἢ15 
Ομαϊάθε Μϑ, ἰὴ κἰδηᾶασγά, εἴ ποῖ [6 
5016 βοῦχσοθ οὗ δ15 6 δὐἀϊίοη οὗ (ἢς 
Β(ΟΥΥ (“5014 εὰ αυδ6 ἰηι6]Π]ρεητα ἰπίερτα 
ἴῃ γεσθῖβ ΟΠ ἀδεῖβ ἱῃνεηῖγε ροῦι, 1.6- 
Πμ15. Ἐχργεββὶ "). 

Ι τι Κ [ἢ15 δοοουῃης ΓΔΙΠΥ σοττοϑροηᾶϑβ 
γι ἢ δὲ τὰ Απα ἴῃ [6 γυϊραῖε, Τακα 
[6 ορεηϊηρ' σμαρίεσ. 

Ι. ““Ατρμαχαὰ ᾿ἰίδαιια τὸχ Μοάοσγυσῃ 
σωδγωραυεαξζ νης ρενΐες ἱγιῤοο σμο, 
σε 12:6 σε βεαυῖζ εἰνέζαζονε οομ 55: ,Ω7: 
φμῶγε αρῥείζαυϊ ᾿εδαζαπές.᾽" 

Οογαρδσηρ [ἢ15 τ] ἢ (6 ατεεῖ (ΕΠ Ζ- 
50 68 εχ), τὰ ποίβ ἰμαῖ, ἔοσ [Π6 86κε 
οὗ δνοϊἀϊηρ [ἴῃ 6 ἸΙοηρ' Ῥαγεηίἢϑβὶβ, ψῃῖοῃ 
ἴογα βυϑρεηᾶβ [6 ῬΓΏΟΙΡΑΙ βεῃίεῃος, 
[Ὡς τοηδοπηρ οὗ [Ἕτους δωδεκάτου τῆς 
βασιλείας Ναβουχοδονόσορ ὃς ἐβασίλευσεν 
τ 420ε.---- Ἰγοῖ, 1. 

᾿Ασσυρίων ἐν Νινευὴ τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ 
ἷ5 ἰτδηϑίοιταα ἴο ζ. ς (' πο ἱρίμπιν ἄυο- 
ἀδοίτηωο ταρῃὶ 1 Ν ΔΌυΟΠΟΘΟΠΟΒΟΥ ΤΕΧ 
ΑΞϑΘΥΤΙ ΤΩΣ ααὶ Ταρῃᾶαθαὶ ἴῃ ΝΊηθνα οἰν]- 
ἰδῖε τρᾶρῃᾶ"). ὙΤῊϊ5 δηᾶὰ οἴμεν [γδῃ5- 
Ῥοβι ἄομβ τοὰὺ πᾶνε Ὀβεῃ τηδάθ ἴῃ ἴῃ6 
Ἔχούοῖβα οὗ [ηὴ6 {γαηϑδίου᾽ 5 αἰβοσγθίοῃ, 5 
Β6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΤΕΒΟυΠς65 811} ρῥγείθποα ἴο ἃ 
ΠΠ|6γα] ΤΟ]]ουσίῃρ᾽ οὐ Ἀϊ5 οὐἹρίμαὶ (3 φωῤ7.). 
Βυΐ ἴ 15 4ἰ5οὸ Ῥοββίῦ]θ, δπά 1 ἰὨϊηὶς 
ΡΙΌΡΔΌΙΘ6, ἴμαὶ ἢ6 ἰουμα 11 αἰγοδάγ ἴῃ ἢ18 
Ομαάβε οοάδχ ; ἃ5 Μὰ5 δἰπλοϑί σευ Ὡ]Ὺ 
[Ὡ6 οὯ56 με βἰδίθηγχθηῖβ ἴῃ 141168, 
σεδγμραυεγαξ γιζας ρος ἐριῤεῦ 0 ὅΜ0, 
ὅζο.,) ΏΙΟΣ ἢᾶνε [ΠΕΣ ὄχαοῖ ράᾶγα 65 ἴῃ 
ἴδ6 ορδϑηϊδρ ϑβεηΐεησεβ οὗ ἴῃ6 Ομαϊάεε 
“Μαρη]δῖῃ Απθοομοβ᾽ : 1). 633 ΝΠ 
ἘΕΙΡῚ ..-. ΣῪ ΜΟΣΥΊΘ 022 ΩΓ .5 906. Ὁ 
ἸΌΝ Πῦ Ἴρ86 οὐ) ἀῤανῖν: Τα 145 
οἰνιαἴθ8. .. 9... ρΡ586 δεάϊδοανι οἰνϊϊαΐθηλ 
ΤΏΔΡΤΔΙΩ . .. Εἴ Δρροιανι οατὰ ΑΠΕΟ- 
οἸατα.᾽" 

2. “Ἐχ Ἰαρί ἀϊθυβ αιδάτας!5 εἴ 5εςἴβ ; 
ἔεοῖξ τλυτοβ 65 ἴῃ Ιλ αςπαΐπετα οὐ] οστὰ 
βερίπδριηΐα, οἴ ἴῃ δἰ Πα ἀἴποτα οὐδ] οσαπλ 
᾿τπριηία ; ἴαστεβ νεῸ 6)}05 ροβυϊ ἴῃ δ] - 
ταάίπεπι οα δἰ τότατω οαπίατη,» [πειοδα οὗ 
[ῃ6 Ἔχδοῖ βρθοϊβοδίοῃ οἵ ἴῃ 6 ἀἰπιθηβοηϑ 
οὗ [88 βἴοῃηββ (εἰς πλάτος πηχῶν τρίων καὶ 
εἰς μῆκος πηχῶν ξξ.), ψε πᾶνε Βεῖα (88 
Ὀτίεἴ ρϑηθσγαὶ χργοββίοῃ φηαάγαξς, ΏΙΟΒ 
ΤΏΔΥ 6 ἀπε ἴο.ἢ6 ΟΠα]άθα ἰεχὶ (")}2 2) ; 
Δα 1ζ 5θετὴ5 ΔΙΌ ΤΑΤΥ ἴο βεῖ ἄονῃ ἴδε 
γαιϊδίίοηβ οὐ [26 πυμηογαῖὶβ ΘΧΡΥ βϑιηρ 
[ῃ6 Βεῖρῃῆς δηᾶὰ Ὀτοδαϊ οὗ [6 ν 115 
ἴο ΔΗΩΥ͂ ΟἴΠΟΣ βοῖσος (ἤδη [15 ΟὈνϊοΟι5 
ΟΏ6. 

ΤὨς ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς ὈΥ ΜὮΙΟὮ 
ἴδε Οτεεὶς ἀθβοπῖθεβ ἴπε ροβιθοῃ οἵ (6 
[ΟΥΟΙΒ 15 οὐ 6, ϑοῖὴς ΤὨ]Ὼρ5 τΩΔΥ δ6 
ΒΡΡοβθα ἴο ἢᾶνα Ὀδθη Ἰοῆ ουἱ, θεοαι56 
5. ]εοπια νψὰβ στ Πηρ ΠΑΘΕΪΥ, ἀπά ἀϊά 
ποῖ σοηβιοσ τϊησῖα ϑΟΟΌΓΔΟΥ Θβϑθηίαὶ 
ἴο Ὧ᾽Ὶ5 ἴ5Κ, ΗἜἬ ἀοδβ Ὡοΐ 840 [δῖ 6 
τοράοτοα αὐ βιαϊοσηθηΐβ ἴὉΥ ψμιο ἢδ 
ἴουμα εοαυϊναϊοπς τογάβ ἴῃ ἢ15 μα δα 

5 
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δχϑηρίασ, Ὀαϊ (μὲ ἢ6 τεηάογοα μοίῃϊηρ 
ψΠΙΟ. Βα ἀϊά ποῖ ἤηά ἴΠ6τ6. 

4. Ῥοῦ αυδάγιπι) ὙΘΙῸ ΘΑΙΠλ Δ[ι15 
ὉΠ α116 νἱοθηοπιμλ Ῥοάστῃ ΞΡ [6ἢ- 
ἀεθαΐυγ ; Ροβυϊίΐχυα ρῬοτίδϑ α͵ι8 ἴῃ δ]Ε- 
τυάδϊποια τυΐυτα ; 4. Εἰ ρἱοσίδίυγ 
αυδϑὶ ροΐξῃβ ἴῃ Ροίεηία ἐχοτοῖζαβ βυϊ, οἵ 
ἱῃ ρίοτια αὐδαπρατγιτη 5 δγιτη,᾽" 

Ὑ, 3. ἴλκε5 ἴῃς ρίαςς οὗ καὶ τὸ πλάτος 
αὐτῶν (ἰ.6. οὗ ἴ[ῃ6 ἰονγατ5) ἐθεμελίωσεν εἰς 

᾿ πηχεῖς ἑξήκοντα, ὮΝ 15 ΠΑ δηὰ 
ΟὈδουῦχε : φῇ, ποῦ, σα ζω. 8. Τϑτοιηα 
Ὧδὰ5 ΡΟΙΏΔΡ5 ρίνεῃ ἃ ἰἴοοβα Ῥδσδργαβθ, 
Θχργαϑϑίηρ ἢῖ5 οὐ 1άφα οὗ [Π6 56Ώ56, 
ΥἱΖ. ἴῃδὲ ἴῃ6 ἰονοβ ΘΙ 56]0Δτ65 οὗ 
20 ἔδεϊ βδδοὴ ψαν, δυῖ νπϊμουϊ τεοϊζοηϊηρ 
[86 'πηὲῦ 5ἰάς (2 Χ 20 -- 6ο). Βιυΐ 85 
ἢΘ ζοαβ ΟἹ ἴο τῆᾶκε ἴῃς ραΐεβ 858 Ὠὶρἢ 
85 ἴῃς ἴονεῖβ (1οοὸ οὑ]115), ΏΟΓοα5 [ἢ 6 
στοαῖς ἢ85 καὶ ἐποίησε τὰς πύλας αὐτῆς 
πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν ἐβδο- 
μήκοντα (70 ου115), Σ (Ὠ]ηἸς ἢ15 ΟΒα] 66 
ἰαχὶ ἔθ δραῖη ἀἰθβεγοα σοῃΒ ἀΘΥΔΌΪΥ 
ἔτοτα [86 Οτεοκ. 

ΤΒῈ νοτχάς (νυ. 4), “ Εἰ ρἱογδθαῖτ 
αὐυδϑὶ ρΡοΐδῃβ ἴἢ ροϊθηξδ," ὅζα.) ΤΏΔΥ Τὸ- 
ΡΓεβθοηῖ α Ομαίάεε οτρίημαὶ : ΠΠΦ 
ΠΣ ΠΛ ΡΝ] ΠΟΥ ΠΙΠΉΣΣ ἐΠἼ2}5 
(ςξ. 76Γ. 1Χ. 22), Ὀὰϊ ΤΘΥ ΔΙΘ. ΡΟ5510]}Υ ἃ 
ἴτοθ τγραϊμηθηὶϊ οὗ εἰς ἐξόδους δυνάμεων 
δυνατῶν αὐτοῦ καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν 
-αὐτοῦ (ΟΥ ἁρμάτων αὐτῶν, Χ', ΟἸΪὰ 1,28, 
ΟΥΓ.); ἴἢ ΨΠΙΟΒ οᾶ56, γ͵α ἢδνα 8ῃ [1ἢ- 
βίδηῃοςα οὐ “" βθῃϑ) 6 56 ῃ811 " ἰΥΔΏ5- 
ἔεσεηςο: (3). [Ιπριεδα οὗ δαμεσίηρ το [ἢ ς 

᾿Ὀα]ὰ 5ἰδϊθιηωθηΐ οὗ [86 σϑᾶβοῦ [ῸΣ [ἢ6 
στοαὶ Ὀγεδάςῃ οὗ ἴΠ6 ραΐεβ (40 οὐ 115), 
ὙΏΙΟ 6 ΟἸηϊΐβ, 6 τΏΔΚ65 [ὴ6 τηοσὰὶ 
τοοῦνθ ῥσογηϊηθηῖ, (με Ἰονα οὗ ἀἴβρίαυ 
ψΠΙΟἢ δοιυαϊεα [86 Κίηρ ἴῃ [656 τῊ}]}- 
ΟἸΑΤΥ Ῥαροαμίβ (οἴ. οἢ. ν. 7). ΤὩΤΉΪ5, 
Ποίαν οσ, 185 ΘΧΔΟΙΥ πὶ οὴς ποιὰ 
Θχρεοῖ ἴῃ ἃ Μιάγδθῃηις ἱγεαϊτηθηξ οὗ ἴῃ 6 
ΒΟΙΥ ; δῃηᾷ σοπμδττβ (ἢ6 5ῈΡΡΟΒΙ ΠΟΙ, 
ψΏΟΣ ἰ5 οἴμοσσίδα ὑσοῦδῦϊα, τμαὲ τῃ6 
ΟΠαϊάβθε οὐάεχ υϑεα Ὁγ 9. Τοσοιὴβ γγὰβ 
ΒΙΓΙΡΪ 84 Μιάγαςῃ Ὑδδυάιϊηι ἐουμάσὰ 
ὌΡΟῚ 8} ΟἷοΥ ἰοχί. 

Φζ. 5. “ΑΠΏΟ ἰρίτυΣ ἀυοάφοϊπχο ταρῃὶ 
5811 ΝΑΡΙΟΠΟΟΠΟΘΟΥ ΤῸ ΑΞΞΘΥΣΙΟΓΌΓΩ, 
αι τορηᾶραΐῖ ἴῃ Νίπενα οἰνίταῖα 
Ρυρηῃανι οοηα Αὐρμαχαά δύ οδζέρμ 
ἐμ," (νυν. 6) “ἴῃ οδΔρο τῇᾶρηοὸ 6] 
ΔΡρο δίας Ἑδραῖ, οεἶτοα ΕΠΡΏσαΐθα οἱ 
Τιστία εἰ ]Δἄάθοπ ἴῃ οδρο ΕΠΟΟΝ 

ΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ἸΌΘΒΙΤΗ. 

ΤῈρῚ5 ΕἸΙσοτι." ὅ66. ΟἹ Ψζ. Σ. 786 
1Δ]ἰοἰζεὰ βεθηΐθηοα δἱ ἴδε δῃὰ οἵ σ. καὶ 
οοιτεβρομᾶβς ἴο ἴπ6 ορδῃϊηρ 5ίδίεπιθηΐϊ 
οὗ νυ. τῇ ἴπ [86 Οτεεῖς (καὶ ἔλαβε τὸν 
᾿Αρφαξὰδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ῥαγαῦ), ἀῃηα οοη- 
οἰυά68 811 τῃδί 15 βαϊὰ οὗ [86 ψὰσ σὰ 
Ατρβαχδά, δροιξ ψὩ]ο} [86 Οτϑοῖκ [δ5 
ἴουγ δΔαἀάϊ!οηδὶ γεσβο5 (123-16). 

ἴῃ συ. 6 [ἢ6 ῬΓΙΌΡΕΙ Ὠδῖηθ85 ΠΙΣΙΠΟΣ 
ἄεῆπα ἴα Ἰοσλ γ οὗ (π6 ατοαὶ ΡΙ δίῃ ; 
Ὀυξ ἴῃ τὲ Οτεεὶς {ΠεΥ ἀδῆπο (μ6 411168 
οἵ Ναθυςοδοάομοϑοσ : καὶ συνήντησαν πρὸς 
αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν 
καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν ᾿Ενφράτην 
καὶ τὸν Τίγριν καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ ἐν τῷ 
πεδίῳ ᾿Αριὼχ ὃ βασιλεὺς ᾿Ἐλυμαίων, ΤὭς 
ψυϊραίς ΚΕΝ οἴη ἴἢ6 ᾿οἷἶοδα οὗ ἴῃς 
γΕΙΒῈ : καὶ συνῆλθον ἔθνη πολλὰ εἰς 
παράταξιν υἱῶν Χελεούδ. 
ΤΏ οπιϑϑίοηβ τρᾶῖζα ἃ βιδϑίαπδὶ 

ἀἰϊδδιθηος ἴο ἴῃς παιταῦνθε. Αἱ ἔγϑβί 
βίσῖ, 1 ΙοοΚ5 88 1 411 τηοῦνε ἔοσ Νδθυ- 
ομοἀοῃοβουβ διαραββίεβ δηᾶ [ῸΓ ἢ15 ΨᾺΣ 
ὍΡΟΣ ἰμ6 εβὶ σψέσγα οἰτηϊηδίθᾶ, Αο- 
οοτάϊηρ ἴο ἴῃ6 Οτεεῖς, [6 οὐ]θοῖ οὗ [86 
οχρϑάϊθου οὗ Ηοϊοίεγηεβ ψγὰ8 ἴο ρυῃ]ϑἢ 
[26 γος Υεκι, δῃᾶὰ ββρεοῖδ! ἶυ Τάδε, 
ἔου τοδιβίηρ ἴο βεμά αυοΐδβ ἴο [6 ΨᾺΓ 
δραϊηϑδὶ Αὐρβαχϑᾶ. 186 Οτϑοῖς ἰοχὶ 
[561 ὨονΘνΟΣ, ΟὨΪῪ 5ιρηῖῆεβ [Β6 οΟ0η- 
[δηἰ5 οὗἩΝ.᾿ 5 τρδβϑᾶρα ἴο [ῃ6 Πδίο5 ὈΥ 
8 5ηρὶα Ὀχεῖ τελαιῖς (ν. 11) : καὶ 
ἐφαύλισαν πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν 
τὴν γῆν τὸ ρῆμα Ν. βασιλέως ᾿Ασσυρίων, 
καὶ οὗ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλε- 
μον, ὅτι οὐκ ἐφοβήθησαν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἣν 
ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ εἷς, καὶ ἀνέστρεψαν 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ πρὸ 
προσώπου αὐτῶν. ἘῸΓ 411] (15 (6 Ψ]- 
σαῖς δᾶ8 ΟἿΪΥ : “ Οὐ ΟἸ65 ὯΠΟ ΔηΪΠΟ 
οοπίτα αἸχεσαηὶ (- [πα ὅτϑι ἴἥτος πογάς 
οὔ [}6 ατεθκ) οἱ σευ βοσυηΐ 605 νδΟΙΟ5, 
εἰ δἷπα βοῆοτα δ᾽)εοοσιης" (- καὶ ἀνέ- 
στρεψαν . .. αὐτῶν). 

ΤῸ 18 ΘΑΞΥ ἴο 5ιιρρεβί [δ΄ [Π6 οὔδου- 
το 5 οὗ ζ. 6 ἱὰ [ἢ6 ατεεῖκ (566 ποῖα 
σα γε.) σοτα εἰς δηᾶ βυγητη τ ροῖ τὰ 
οὗ ὈΥ͂ 8. Τδγοῖηα ; δηά ἰῃδὶ ἴῃ ψ. σι ἢ]5 
Πγίῃρ Βαβίβ, δα ἀδβίσα ἴο οὐσία] τγεάυη- 
ἀδηςοὶος, τοϑυ] θὰ ἴῃ ἴῃ6 ΟἸ 5510 οὗ 8ῃ 
Θββϑθῃ1 οἶδυβθε. Βυΐ 1 σδηποῖ [8]η}ς 
[δὶ δυο διιρρεϑοηβ δοσουηῖς ἴοὸσ 8]} 
[6 ῥδοῦ Αγ ΡὨθποσηθηδ οἵ ἢ15 νϑυβί οι, 
ἩὮΙΟΝ τοᾶΥ, ἴῃ ἕδοῖ, 6 ΤΟΥ 58015}Δ ΟΓΟΠ|Ὁ 
Ἔσρ δηθὰ ὈῪ σϑίθγεμοα ἴο ῥδγα}]6] Ῥῃδπο- 
τηθὴᾶ ἴῃ ἴῃς [ἐν ϑὰ ἔοττηβ οὐ [ἢ 6 51.017 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΌΘΙΤΗ. 

(ΑΡρρεμάϊχ 1.), ΒΊΟΝ τοᾶκα πο Δ]1υ5ΐοῃ δὲ 
811 ἴο [6 ἐχρεάϊ οι ἀραίηβὲ Ασρμαχδά. 

Τὸ ἰαῖοσ [ον ]5} οἀϊΐοσβ [Π6 ἀϑβιρητηθηΐ 
οὗ ΣΘΔ5Ο0Ὴ5 ἴοσ 8ηῃ δἰίδοϊκ ὕροὴ πα δἢ δηὰ 
76 τυβαϊθι βοοιηθα ἴο Ὀ6 ΙΏ6Γ6 βυγρί υϑαρα. 
ΤΟ “Κιηρ οὗ [6 Οσδηθ ες νὰ ἴῃ 6 
ὨδῖαΓΑΙ ΘποῖαΥ οὗ [86 Ὠουβ6 δηὰ ρθορὶβ 
οὗ οὐ (Βειῃ-οἰοδ ἢ). 1 ΞΌΡΡοβο, ἴθ, 
δὲ τη ἴῃς ψυϊραῖα γα πᾶνε οἰθαγ ἴτᾶς 68 
οὗ ἴδ υϑὲ οὗ Θννβῃ-Ο Πα] άεα τεοθηβίοῃ 
οὗ 186 5ἴοσυ, ἴῃ σῇ ϊοὰ [6 ᾿ηπεπος οὗ 
ΒΌΘΒ ἃ ροϊηϊ οὗ νἹ Εν "18 Δτσοδαυ ἴὸ ἃ 
Ομ ΒΟΥ 1]6 οχίθηϊ δχϑιρῆοα, Τὶ 158 
ποίου [παῖ Ψ,. 7 ἴῃ ἴῃς Ψυϊχαῖθ ΟΡΘἢ 5 
ψῖ τὲ τηαῪ Ὀ6 τορασάθα 845 δῃοίμο Γ 
ΤΟΔΒΟΏ ἴοσ (86 δἰ θά 55165, 3ηΠἃ ΟἿΘ ΠΊΟΙΘ 
ἴῃ δοοοσγάδησοα ψ] ἢ ἰδίας 6 8ἢ 4645 : 
Ζώπε ἐχαξίαζωηε ἐεέ γόργρε ΤΟν οἰ (ΟΥ̓ δ᾽μΣ 
ἐἰἶσυαίωηε ἐΖ. ΤΏ ψοσάβ γειϊηα 5. οὗ 
Ῥᾶββαρθ8 ἴῃ ἴῃ6 ΒοοΟΚ οὗ 8 ηῖ6ὶ (ἰν. 20 ; 
ν. 20), δπά ἴῃ ΤΩΥ Ἰυάρτηεπΐ ΒΌΡΡΙΥ ἃ 
ἀἰβᾶπος ἴτασα οὗ ἴῃ6 (διάβα νϑγβίοι οὗ 
Τ7υάϊ, [Ιὲ 15. ᾿ρ]164, τῃουρὰ πος 5α]ά, 
ἰδὲ [6 δῆνουβ ἀσιηδηαοά [86 υ8118] Τα- 
σορηϊθοη οὗ (86 ατεδί Καὶ ἱῃρ᾽5 5012 γα] ΠΥ. 

ΤΏ6 Ομγβδίοη ἱπ δαὶ ἴοϊ ον οὗ 
“ Ῥεγοία," “106 με, “ ΑΔΕ] θΔπι5," 
δηᾶ “16 οοαϑί" (νυ. 7), οὗ “ Βείδῃς, 
“ ΟΒεΐοιι5," “(δάςβ5," “ Εργρὶ" δηῃὰ [[5 
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οἶε5 (υϑ. 9, 10), δῃᾷ οὗ [16 πδημθβ οἵ 
[ῃ6 σου 1165 1Π ζ. 12, ΓΊΔΥ 4150 Ὀ6 ΓΔΙΠῪ 
Δϑϑη6 ἃ ἴο 1 ἀϊςαῖα 51:1} 47 ΟΠ 15510}}8 ἴἢ 
ἴθ Ομαϊάθεε Ἵοάθχ. ὙΏΠΟΥ μανα {Πεὶσ 
δχδοῖ ρᾶγδ]]6] ἴῃ ἰδίοσ Μ|Ίἀγαϑηῖς δάδρία- 
Ποη5. οὗ ἴπ6Ὲ ΑΡροσύρμαὶ πᾶτταῖνο8 (οἕ, 
ΑΡρεδαὶϊχ 1. ; δῃὰ [6 ϑίοιγ οὗ ΤΟὶϊ ἴῃ 
[ὴ6 ΜΙάγαβῃ Τηβῦτηβ, σῤμα ΝΕΟΔιοΣ 5 
ΤΟΙ, ΡΡ. 36--38). 

ΤὮδ τεδαϊηρθ άαεοι ἴον ΗΓ ἄλ5ρ65, 
μον ἴοσ ΕἸγτηδεοόσισα, Οὐάαν ἴον 
Οαἰαδά, 7:56 ἔου (ἀσεβεῖ, τηϊρηϊ Ὅ6 οοτ- 
Τυρῦοῃβ οὗ (δε ΟΠμαϊάεθα οτρίμαὶθ. ΑΞ 
ἰο 1Δἄδοοη, ἴῃ6 ἤχει [ἢσχθα σοηῃβδοηδηῖς 
ΠΟΥΙΤΟΒΡΟΠα 50 ΠΟ ΘΕ σι [86 Οτεοκκ 

βδῖαθ; ΕἸϊοὶ (ἘΡ0}) 15 ὑοὶ ἔὰσ ἄοπὶ 
ΕἸγταδεὶ φῦ»), Οαϊαδά (πν2) ταῖρδξ 
Ὀδοοθ Οεάδσ (1ἼΡ) ὉΥ οτηϊϑϑίοῃ οὗ ὁ 6 
Ἰδίϊοσ δῃᾶά οοσηοη Ἴοπίμβϑίοηβ οὗὨ ἴδ6 
οἴδεῖβ, δῃηᾶ [6556 (002 3) τῇδ δῈ ἴῃ 6 τϑῃ- 
πδηΐ οὗ ἀοβἤδῃ (12). 
ΤῊ τοῖα Ἰυχίδροβιοη οὗ 6 ΟἹά 

Ια ἰεχὲ ἢ τῃ6 Ψυϊραίς 15 ἐμουρᾷ ἴο 
Βῃ6ν ον ΤΩ ΠΟὮ οὐ μον {π||6 ἐγ τἢ [Ώ6Γα 
ἷ5 ἴῃ ΜΟΙ Κ λα 8 455εσου [μδὲ (ἰδ ἰαίτεγ 
15. ΤΩΘΙΕΙΥ 8Δῃ ΔΙῚ ΓΑΙΥ͂ Δυτ ἀρτηθηὶ οὗ [88 
ἴοπηοσ. 1 δαὰ (Ὧ6 ἔτϑι ομδρίοσ ἴῃ Ὀοίἢ 
ἰοαχίβ, οσῃ Θαῦδθρσ, 

2. ΗΕ ΟΙΌ ΙΑΤΙΝ ΑΝῸ ΤΗΕ νυ ΟΑΤΕ. 

(Ο βαρ, 1.) 
ΟἿ Σαιπ. 

1 Απο πομααταν τε 
«υ τορσυδανὶςξ γτὴβ ἰῃ Νιηΐνςε οἰνϊϊαῖα πς Ὁ ἀξ Ἐν 
ἴῃ ἀἰεῦπ5 Ατίδχδι τερὶβ, ααἱὶ ταρηανῖτ ἰπ Μεαϊς 
τ ἐπε ψρρρὶα οἰνϊαῖο, οἱ δοάϊβοανῖς τυστοτ ἴῃ 

2 Ἐλ ἴῃ οἰτουϊα τηῦγοβ εἶπ8, εχ Ἰδρίαϊθυς 
εχςϊβὶβ, ἰδ της σανϊζοσιτα ἰτίατα, εἰ Ἰοηρῖ- 
τυάϊπο οὐδιϊζοτυτῃ 56 ΣΧ : εἱ ἔδοὶϊ αἰ αἀϊηδση ταυτὶ 
σαθϊϊοταπι βεχαρίπία, εἴ ἴαττεβ. σοῃδίταϊξ δυρχα 
Ῥογίδϑβ 675 οσυδιϊοτυσ σεηίυχα : 

3 ΑἸαταάΐποια εἰ Ἰαευάϊηοαι εατατα διλάανϊξ 
ἴῃ οὐδ᾽ 8 βεχαρίπία : οἵ ἰδοϊξ ρογίαβ εἦι8 ἐχϑυγ- 
δεηῖε5 ἴῃ δἰίασα σα 15 τα δον εἰ Ιατἰἰυἀϊΐηοπι 
δα οὐ 15 4 

4 Δὰά εχίϊυμ "πρρής ἡναμε 5 ΒΌΔΙΤΙΠΙ. 

5 Ἐπ-δοἱξ Ὀ6Ι]υτὴ ἰῃ ἀϊοῦυ5 1115 τὸ χ ΝΑΡυοΒο- 
. ἄομποϑβοσ δάνεσβυβ γέροῖι Ατΐαχαίἢ 

6 Ἰῃ σδιρο τῆᾶρτο, Ὠἷς 68ξ οδτῖραβ Ἀδραυ, 
ἙἝὰκ οοηνεπεσυηΐ ἴῃ ἢ οἴλη685 ΒΑΌΙἰΔηΐος ἰη 

" ταοηϊδηΐβ, οἱ ἘχρὨγαίε, εἱ Τίρτι, εἰ ὙἀαΞρὶ, ἴῃ 
οδιηρὶβ Ασίοϊὰ τορὶς ΕἸϊτηθογα ς οἴ οΟἸ]ερεπιηῖ 
86 σοηΐαϑ τοῦδε δα 6] πὶ Α]ϊοσατα ΓΒ Ο]]ουἢ,, 

ἱ Ναδυομποάομοθοσ ἡ 

Κεζσαΐο. 

1 Αὐρβαχαδαᾶ ἰίδαας, τεχ Μεάοσχιπι, δυδ]α- 
ξανεταῖ του]ίαβ ρεηΐεβ ἱταρετῖο 880, δὲ ἴρβε 
δοαιϊβοανὶς εἰν αίοτη Ροϊφηςϑβίσηδτη απ Δ Ρ- 
ῬΕΙΙανιὶ Ἐοθαίδηΐβ, 

2 Ἐχ ἱδριἀΐδυβ αὐυδάταϊί εἴ βεοῖϊβ ; ἔδοίϊ 
᾿ ΤΑΌΓΤΟΒ 6}05 ἰῃ ἰαἰἰπἀϊποετη ουἱϊογασα βερίαα- 
εἰπία, εἰ ἴπ αἰαϊτυάϊηεπι σαθϊϊοταπι ἰτὶρίηϊα, 
ἴαγσεϑ ψΈσο 65 ρΡοβυὶϊξ ἴῃ διεἰτπαϊηθαι συ δἰζοσττα 
{14}. 0} 

3 Ῥὸγ ᾳυράταπι γεῖο εατιπι, ἰδίτι5 πἰγυσησι8 
νἱοεμοσαπι μεθ βραῖο ἰεπάεθαῖισ, ροβυϊΐαυς 
Ῥοσίδϑ ε͵05 ἰῃ δ αἰυάὶ [υστίυτα ; 

4 Ἐλ ρ]ογίαδαϊυς ἡιδδὶ μοίΐεῃβϑ ἴῃ ροίθηζία 
Ἔχογοί ἐπ 5υΐ, εἴ ἴῃ Εύηδι ᾳυδατγίρατγυγη 5υλΓτη. 

5 Αὔπὸ ἰρίίυσς ἀυποάεοίπιο τερηΐ 58] Ναῦα- 
ἙΒΟάοποβθοσ τὲχ Αββγυίοσατη 41 σερτδραὶ ἴῃ 
Νίηῖνα εὐναῖς τοᾶρτα, ρυρηδνὶς οομῖτα Αἵ- 
Ῥδαχδά εἰ ορυϊε οὐχα, 

6 ἴῃ οδρο ο 40] δρρεϊαῖας βδραυ 
εἶγολ ἘΥΡΗΒΙΕΣ εἰ ΤΙρτίηι οἱ δάαϑοι 'ῃ σδορο 
Ἑτίοςἢ τερὶβ ΕἸϊοοσυμ. 
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Οἰἱά Ζιαἰέη. 

ἘΠ πιϊδὶϊ ΝαῦυσΒοάοποβοσ χὸσχ Αββυσίοστιτα 
δὰ οπιηθβ ἱῃῃδΌϊ Δηΐ68 ζαπιηδο, Ῥουβιάϊς, εἱ 
ΟἸΠοΐαι, ἃ Τδηδθοιπι, Γἰθαηῦσα οἱ Δ ἤἰ6]}- 
Ὀαηυμι, οἷ σοηΐζα ἔβοϊθπι ΤΔΓΊ5, 

8 Εἰ αἱ 5υηΐ ἴῃ παιϊοηϊ δι8 (δττηε]! εἰ ΟσαἸαδά, 
εἴ Ξροσιουῖ (δ! ]οας ἰῃ σαῖρο σρασηο Ἐξάτοϊοι, 

9 ἃ εαἁ οπληδβ αυΐ ογδηΐ ἴῃ ϑδιηδγία, εἴ ἴῃ 
εἰν Δι ε)υ5, εἴ (τας Τογάδπειῃ υδ40ςε Ηϊοτα- 
δΆϊοτη, οἱ Βαίμδηα, οἱ Οδοῖυβ, οἱ (δάσος, εἴ 
βυτηΐηα Αδεργρῖὶ, εἰ Ταίηας, εἰ Ἐδπηθββοβ, οἱ 
οὔθ ἰογδηλὶ (ὐόββοη, ἄοπος νϑηϊδῖυσ 5ΌΡτα 
ΤΒδηςοβ οἰ Μορῆϊβ, οἴ οὔμεβ ααἱ ἱηπαὈϊΔηὶ 
Ολ] Πδοα τηατιτπια ἰῃ [ογάδηςθῃ, ἴῃ ἰοΐϊδτλ ἰο γαῖα 
ἈΑεργρῶ, ἄοῃες νεηϊδίυγ δὰ ἅμπε5 Αδιἱορίδε. 

11 ΕἘλπτ οοηίειηρβοσιηΐ οὐγηθβ ἐπηδῦϊ δη 65 
ἴοεστατα 1Π|δὰ, σνεσῦυπὶ ΝΑΡΌΟΠΟἀοΏΟΒΟσ τορὶβ 
Αϑϑυποσγιωι, δας σοηνεηοσηΐ οὔτ ΣΠὸ 1 
Ῥγδοιυτα, ααὐἷα Ποη ἰἰτηυεγαπξ δυτὰ : 5εὰ ογαὶ 
δάνειβιβ 608 απδδὶ Υἱῦ ὑη3. ΕΠ ταοιηϊβοσυης 
Ἰερζαῖοβ 688 νασῦοβ, βἰίῃα Ὠοῦοσζε δοὶεβ [» 7. 
ἔδοϊεὶ] δοζυτα. 

12 ΕΛ ἱταῖΐυβ. εβὲ τεχ Νυπομποάδομοθος δὰ 
οἴ ηθπὶ ἴοσσδπὶ [16 τὴ να βετηδηΐοσ, οἵ Ἰυγανὶϊ εν 
βεάδηιχ σορὩὶ βυΐ, δηἰτηδανοσξυσθμι, 86 πῃ ΟΥΔΏ 65 
πος (Ἰ]Ἰΐοῖας εἰ Τατηδϑεοὶ οἱ ϑογιίαδς, οἱ ἱηΐοῖ- 
ἐεοϊυγοτα σἰδάϊο 580ο ἱπμα  ἴδηῖϊο Μοαδ εἰ 81105 
Απιοῃ εἴ οὔμηθλ [πάδοδηὶ εἰ οἴμπηθ8 αἱ ἰπ 
Α ἴο 5υπΐ, υϑαις ἀσπὰ νϑηϊδῖυσ τηοηίδΏδ, 
εἰ δα δηϊτηλ ἀυοσυμι Δοαυογιτ, 

"ἘΠ ῥσδερδσγανὶ 86 ἰῃ Υἱσίαϊα δῦ δάνεγξυς 
τερεῖὰ Ασίαχδιῃ;:. ἢ Δῆὴπο δεριῃηο ἀδοΐμλο : δὲ 
ἱηνδίυς ἴῃ ρυρηδ 508, εἴ τοὐερὶϊ ἱῃ ρΡοϊεβίαία 
88 οἸχγποῖὰ νἱτίΐοτη τερὶβ Ασίαχαιῃ, δὲ ὁσηηθι 
δαυϊίαίυτα ε͵18, εἰ οἴῃθδ ΟὈγτ5 ἰρβίυβ, εἴ 
ἀοπηϊπαῖαϑβ 6βὶ οἰν τδΐυτῃ οἦυ8. 

“Φ ἘΠ ΔΌΪ υδ4ις ἘοὈαΐδατα, εἴ ΟὈυἱ  ἴὐστὸς 
εἼυ5, εἰ ργδεάδίυβ εϑί ρἰδίδας 6]υ.5, εἴ οσῃδιηδηΐα 
675, εἴ Ῥοδσυλ εὰ ἰΏ ΟΡρσοῦτσίο : εἴ οορὶϊ σερϑαι 
ἀτίλχαϊῃ ἰῇ τηοπῦρυβ δραῦ, εἰ ΡοτουΞ5ὶϊ ἸΩΝ 
ἴῃ Ιαποεὶβ 5υἷβ, οἴ αἰβρογάαϊε εὔτὰ ὑϑαὰς ἴῃ 
Βοαϊεγηύτῃ ἀϊοτα. 
ΦῸΝ ἘΠ χογεσδὰβ οὶ ΝΑ Ποάοποδοσ τὰχ ἴῃ 

ΝΙηΐνεη, 'ρβε εἰ Ἔχεγοίϊτυς, τυ! ταὰο νἱσοσγασι 
ὈοΙ]αϊοσαπλ οορίοβθα ηἰπηΐβ : εἴ εγαὶ 1111 βθοῦσαβ 
ΒΑΙ ἴΔῚ ; εἰ δρυϊαῖα5 εβὶ 'ρ66 εἰ υἱτίυβ ο͵υ5 Ῥδσ 
ἀϊε5 οεπίυτῃ νἱρί μι, 

ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΌΘΙΤΗ. 

Κωϊραίε. 

" Ταῃς οχαϊίδἴτπι ἐοὶ τορσηῦσπὶ ΝΑὈυςΠοάο- 
ὭΟΒΟΣ, δὲ ΟΟΥΣ α͵υ5 εἰοναίαπι 68ῖ ; οἱ τηΐϑὶς δά 
οἴηηαβ αυἱΐ ΒΑ ϊΑ δηὶ ἴῃ ΟἸ]Ἰοα εἰ Τάᾶτηδϑοο εἰ 
ΓἰῦΌδηο, 

8 Εἰ δὰ ρσεηίες αυδε 5πιυπῖ ἴῃ (ασιμεῖο εἴ (εάατ 
εἱ ἱῃῃδθιϊδηϊοϑ ἱ πῃ σϑρο Ὡλᾶρῃο 
Ἐϑάτοϊου, 
9 Επλπ δὰ οἴηδβ αὶ οτγαηΐ ἴῃ ϑδιηδτία, εἰ ἸΔῺ5 

ἤστηοη ΤΪογάδποτῃ υϑαις δὰ [εσυβ8] 6 πι, εἴ ΟἸΏΠΘΙΩ 
ἰούγαπι ε8586 αυούδαια Ῥεγνδηϊδίυσ δὰ ἰοσιηϊηοβ 
Αεἰορίδα. 

1ο Αἁ δοβ οὔγῆδβ τὐἶξὶς ἡυηϊο5 ΝΑ ΟὨοὗο- 
ὭΟΞΟΣΙ ΓῈΧ ΑΞϑυτοσυτ ; 

11 Ουἱ οἴγμόβ ἨΠῸ ΔηΪΠ1Ο ΟΟὨΪΣᾺ ἀϊχογθηῖ, 
οἴ του ϑοσαῃξ 605 γδοῦοϑβ, δἰ 5'πη6 ΒοΏΟσα δΌ͵]δοο- 
τυηῖ. 

12 Τυης ἱπάϊρσηδιι Ναρυοποάδομοθοσ σὸχ 
δάνοιδβ ΟἿΏΏΘΙΣ [(ΟἸΤΑΙῚ 1Π|Π84πὶ Ἰυγανίς ΡῈΣ 
γοπυτῃ εἴ τερτῦσι δυῦστ αυοὰ ἀείεηδεγεῖ δὲ ἀ6 
οὐηΐ υ5 τορσίοοθι5 ἢ.15. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ 11. 

ΑὙΤΗΟΕΙΤΙΕΞ. 

Οοηϑῖῖι. Αροβί. υἱῖ]. 2 (ἐπὶ Δαρείου). 
7υ1105 Αἰποδηῖβ, σῤυα ϑυϊάδϑ, 1774. ΟἉ, 
, 15 Α, 26ό: (, εἀ. Οαἰδίοτα, 
Οχίοτά, 1824 [Ναῦυςομοάομοβοσ Ξ 
ΟδιΥ569]. 

Ἐπιπθρῖυ8, Οὥτοη. (Ασταθηΐδῃ ὙΕΙΒΙΟἢ), 
11. 201. , 

5. Αἰδδηδϑῖιβ, ἘΡίβί. Ἐδϑί, ο. 26ς, αζ. 
Μίρηο, χχχίχ. 1. ἢ. 963. 

5, Ατωῦτοβο, Ὠς ΟἿ, Μίπ, 2, 1:2; [ΔὉ. 
ἄς ψιάυ5, 7; Ἐριϑβί, (]. 1. 63. 

5, Αὐυρυξᾶπο, Ὀς Οἰν. Ὠεὶ, 18, 26; 6 
οςα. ΟΒτβί. 2, 8. 

Οομηοὶ!. Οαγιμαρίη. 1}. 4) (αΡ. Μαμῃβὶῖ, 1. 
8901). [Ζῶπῤ. Τλατῖυ5.] 

Οομο, ΗΕ ρρου. 26 (Μδῃϑβὶ, 111, 924). 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΌΘΙΤΗ. 

ΤΠΠΟΟΘΙΕΙ ἘΡίβι. δὰ Εχβυρεπιτα (Μδηβὶ, 
1. Ρ. 1040). 

5. Τεῖοπιθ, ΕΡ. 54 δὰ Ευχδιῃ; ἴῃ Αρ- 
ξαδοιη (οχωμηεδηῖ, 680. ἷ. ; Ῥχβεῖ ἴΏ 
1ΠΡ0γ. ϑϑ]οτωοῃ!β. 

ΑἸςυΐῃ, ἴοτα. 11. 422, ςο]. 2 ο, (ΕΤΟΌΘΩΙ;, 
Ἐδίβθου, 177}). [“Ἴπα ἢ γετοὸ εἴ 
ΤΟΙ... φυϊθυβ δυοίοπιδιι5 5. ΠΡῈ 
βαπξ τοϊηἶπλ οοῃϑίαί. 

Βεάα, 6 Τεροσ. εἴ ἀδ 8εὲχ δείδί. 1. 
(ομταᾶ. Ῥε]]οδηυ8. Τόμλ. ν., ἢ αὕο 

ΠΟΠΌΠΠΟΗΓΕΣ ΟἸΏΠ65 ΠῚ] Μψείετ5 [π- 
ΒΙΠΙΙΏΘΩΠ αὐ δ0ηξ οχίτα ΟΔΠΟΠΘΙΩ 
Ἡεὑταίσυμῃ {ΤΊρυτί, 1535). 

Βυάάοι Ηϊκι. Εδοὶ. ει. Τεβί, 11, ὅ::. 
ΒεϊἸαττηΐης, δ ψεῖῦο Ἀεὶ, 1. 12. [Ζηβ 

Μδῃδϑβθἢ᾽ 5 σδρᾶν!γ.] 
Ηυεῖ, επιοηϑβίσ. Ενδηρ. Ρ. 364. 
Ι,, Ολρρειιυθ, Νοίδς στα, ἰὼ 1.10. Τα 

ΑΡοςῖ. 
]. Ἀδίποϊάβ, ζβηβ. ἰδσ. Αροοσ. ρτδβδὶ. 

Ιχχη]!., οο]. 846-84). [7Πυἀ πὰ συν οὗ 
᾿ Βοχαηϊοἰϊιηι, Ἰεποοίπίαπι, ρετγιη,.] 
7. 5. ϑεϊάθη, 6 ϑυῃθασ" 5, 11, 133. 592. 

(Ατωβίεϊοά. σ670). 
Οδὶτηοῖ, ὑὰ ἐὐὴ Ῥτϑαΐθοϊ. Ιχν. “97. 

Ρᾶν. 728 
δ ἀἰ εσα, ΠΝ γέμιέ ἀς 1! βιοἶτε ἄς 

7υα1ἃ (1690). [Αρτεαβ σὰ ΒΕΙ]δτ- 
ΤΩΪΏ6. 

σ. Βαάνεὶ!, Ῥγοῖθρ. ἴὰ Τυάπἢ, αὐ. 1. Α. 
ἙΑΡτίοῖυβ, τ. ΤοΡῖδο, ΤυἋ1, οἷς, 
(Ετδῃοοδιτῇ, 1691). 

Ἑδ τοαβ, 1. Α,, ΒίθΙ οἴ, Οταεο. (εά, 
Ητῖθ5, ἱ, 7 37). 

ϑαραίεσ, Ρ., ΒΙ0], 5, 1δῦη. Ψεγβίοη. 
Απᾶᾳ. δε Ψεῖ, [4]. 1, 746 (Ρατῖ5, 

1751). 
Ηυρο Οτοῦιπβ, Δηηοῖ, ἴῃ Ν εῖ. Τεβῖ, 111. 

11--22 (εα, ορεῖ, Η4115, 1776). 
ἘΠΟΒΑγὰ Ατῃδὶα, (οσϊωμμθηῖ, οἡ ΑΡΟΟΓ. 

(εα. 2, Τ,οπάοῃ, 1760). 
ϑογλΐον, [. 5., ΑΒ Βαμα], νου ἔτεῖεγ Τὐηίει- 
ΘΟ Ὦ, ἀδς Κδηοησ, ὶ 11, 120 ἢ. 

ΕΣΟΏΒοσῃ, ]. α., Ελη]οιτυπρ ἴῃ ἀ16 ΑΡΟΚτ. 
οδτ,. ἀε85. Α, Τ.ι, 291: 8. ([μεἸρζὶρ, 

1795). 
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Ι, Βειβοϊάϊ, Ηΐβι. Καὶ. ἘΠΗΙοἰζαμρ, ν' 
2535 (Εἤβδηρβα, 1816). 

Γ. Α. ΔΙ, ΕἸη]οΙς, ἴῃ ἀϊα Ὀ10]. ΘΟΕ 
ἴ6Ώ, ῬΡ. ΩΣ Αἰ (εἰρζίρ, 1820). 

Ὦς δ Ἰπ]οτὰηρ (ε4. ϑοδγδάσσ, 
1600 

Μονοῖβ (ΒοῆμεΓ ΖΕ ἰβο ΠΕ Πὶγ ῬΆΣ, υπὰ 
Καῖ, ΤῊΘΟΙ,, Ηεῆ 13; Κοϊη, 1835). 

Ουϊηδηῃ, δ ΑΡο σγρἤ θα ἀες ἃ. Τ. 
(Α]ΐομδ, 1841). 

γνεῖις, Β., ϑρεθς. Εἰ]εῖς, ἰῃ ἀ16 ἀδαίοτο- 
Κδῃ. Βύοδετ ἀθ5. Α, Τ. ἴῃ δορὶ, 
Ηΐϑι, Καὶ, ΕΠ], (Ετεϊθυτρ, 1844). 

7. Μ. Α. ὅ.δο]ζΖ, Ἐϊη]διϊαημ, ΡΡ. 587-- 
όι (Κόϊη, 1845). 

Εν α]ά, ἩΪβίοτυ οἵ [5γδεϊ, ν. 474. 59. 
Ἐδυ55, ἴῃ ΕἸΒΟΙ δηὰ συυρετ, ̓ϊ. 28. 
ἘΠΊΖΒΟΒΕ, Ο, Ἐ', ἴὰ ΚυγΖρείαϑβίεβ Εχεραῖ. 

Ηδηάδυς, ἰ1, (εἰ ρζίρ, 1853), δῃὰ 
ΘΟΒΘΏΚΟΙ 5 ̓ Βιδβιϊδχίοοη, σ. τ. Τ61π|, 

ΝΊΟΚΕσ, ]., θὲ6 Ἰίδτο Τυ ἀπ (τα ιβανίδο, 
1854). [2Ζρῃῦ. Νερυςμαάηεζζασ [ἢ 6 
Οτεδι.} 

1 ρϑῖυβ, Α., Ὅσδθοσ ἀδα Βυοῃ Γπάπἢ υπὰ 
βείμθη ῃοιδβϑίθῃ [Ο]Ἰπχοίβομεσ (10]1ά,, 
1859, 1.). 

Ἐν δ]α, Ἰαβεοθομο εν ὈΙ0]15Οἢ, 1556 }- 
βομιδες, ἴχ. (διΐπροῃ, 1858). 

γγεΐῖζει ἀπά Ὕνεῖις, Ὁιςῖ, Επογοὶ, ἀ6 ἴα 
Ἰδέοϊοριε Οδίδοϊχυς (Ρατ5, 1861). 

Ταῦτ, Ν. Τ΄ὸ Αροςσ. ϑγτηίαςθ. Ῥ, Α, Ὀς 
Ιἀρατάς (11ρ05115, 186:--8). 

ΔΜ οΙΚημᾶτσ, α., Ἡδηπάδυςβ ἄεν ΕἸΜΙ εἰ ππρ' 
ἴῃ ὅ1ε Αροϊσγρῃεη (Τυρίηρεη, 1860). 

γνοϊΗ, Ο., ὲὰ9 Βυςῦ Τυἀπ (ἸΡρΖιρ, 
τ86 1). [7νι. 7 βία τοϊπο ἢ 

76ΠΠἸποκ, Αα., Βεὶ μ4- ΜΙάτσαϑῇ, 1, 11. 
ἘΠΊΖΒΟΒΘ, Ο. Ἐ., Π1Ρ0τ. ρος, Υεῖ, Τοκί, 

ατᾶθος (εἰρσίρ, 187 εὐ 
ΓΒυτίου, ΥΥ. Ἐ., Οομμσηθηίαυ 5... Κ. 

(Πομάοι, 1880). 
ΒΙ5561}1, Ε. (,, ἴῇ 1,δηρθ5 (ΟΥ̓ ΏΓΔΓΥ 

(Ννν οι, 1880). 
ΟΒυτίου, ἮΝ. Ἐ., Τῆς ὐποδηοηίοαὶ δηᾶ 

Αροοσ. ϑοιῃρίυσεβ (Ἰοηάοη, 1884). 
45 Βυςὰ 70611}---οἷηα Ῥτορῃεῦθ. ὮΧ. 

Απίοη 5680]2 ( ὑσζθυγρ, 1885). 

“δον ἐρ γοΐέ 2, Φ 245.] 1 δὴ ἰῃίοσττηθα ἴδδὶ ἰῃς Βοάϊεΐίδη Μ9. οὗ [ς ϑεάοσς Οἵδαια (Ορρεηβείῃ, 

) 317; Νεῦυθδῦοσ, 692. 
18. τη ἰβϑίησ, 

τελὰς Ὁ Ὁ ; δηὰ ἴδδὲ ἰῇ Μ5. Ησυηϊ. 437), Νευῦδαυοῦ 2197. 1, ἴῃ 6 σμαρίεγ 



ΌυΌ1Τ7ΤὴῊΗ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ 1. 

1 “νῤλαχαά ὁοίά “γῆν Ἑοδαΐανό. τὶ λ͵δι- 
ελοάονεο50}7. ψιαξζείλ τοῦ ἀραΐνμσέ λένε, 7 ακπα 
ογαυείλ αἰά. 12 Φἴἶε ἐλγεαίεκοίλ ἑλοσε ἐλαξ 

«υομά ποἱ αἱά ἀνε, τὸ ακμα ξίϊζεέλ Αγ »λαχαύ, 
16 σα» γείμεγ»δλ ἐο Λήηνεῦε. 

Ϊ Ν τς ὑεῖ ἢ γεᾶγ οὗ τδς τεῖρῃ οὗἁ 
ΝΑδυςμοάοποβοσ, 80 τγεϊρηθὰ 

ἴῃ Νίπενε, [86 ρτεδῖ ΟΥ̓ Σ ἴῃ τῃς ἀδλγ8 

ΓΗΑΡΤΈᾺ 1. 

1-δ. Το Ηεῦγαὶς οδδὶ οὗ [πὸ 8 5 
ΠΟΙ ΘΔὉ]6. Κ᾽. τ ϑἰασίβ ψ ἢ 4 ἀείεττηϊηδίίοη 
οὗ πιο, “ [ἡ [86 ἵν ΔῈ γεῶσ οὗ Νεδυςδδά- 
ῃ6ΖΖΑΓ," Ὀυΐ ἴδε τεϊαίίοη οὗ [6 Ἔνεηῖ το ἢ 
αρρεηθὰ ἴῃ [Πδὶλ γϑᾶσγ 18 βιβρεηδεα ὈΥ ἴῃς 
Ἰοῆρ Ῥαγεπίμοϑὶβ Ἔχίεπαάϊησ δοῸμ (ἢ6 τνογὰ5 
“ἐγῆο τεϊζηθὰ ἰῃ Νίηδνυο," υν. ἱ, ἴο [86 δηά 
οὗ ν.4. ΤΠοη [86 πηδίη 8εηΐοησο ἰ5 σοϑυπιοὰ 
ἢ Ὁ. 5 : “ Απάὰ Κίηρ Νεδυςβδαάποζζασ τπδάδ 
ὙΑΣ ἴῃ ἴῆοδε ἀδγ8.᾽ 

1. 15 1δε ἑαυ 7.6 ΤΩς ΕἸ γεᾶγ 
οὗ ἴ[6 ΝεδυςδδάηοΖΖαγ οὗ Ο.β Τὶ. Πἰδίουυ νυᾶ8 
[δε ἔουτ οὗ Ζεάεϊκίδῃ, {πε 1αϑὲ κίησ οὗ [υδα 
(δες Ϊεσ. χχχι. τ). Νον ἰη (δαὶ γεᾶγ ἴῃς 
κίηγβ οὗ Εάομι, Μοδῦ, Απηηοῃ, Ἴἶτε δηὰ 
ϑιάοη, δουγῃϊ ἴο ἱπάυςες Ζεοάοδκίδι ἴο ἰοΐηῃ ἰῆ 
ἃ ΞΕΏΕΓΑΪ τευοῖϊ δραϊησὶ Βαργίοη (6γ. χχυϊϊ. 3, 
ςοχηραγοὰ Ὁ χχν. 1). Το ὕπο ψουϊὰ 
Ὀε Ἰυάρεοά ἑπνουγαῦϊςο, ἢ ΝεδυςπλάηοΖΖασ νγᾶϑβ 
οηγάρεα 6ἸΘΟΎΠΟΙΟ, 887 ἰη Μεάϊδ (8ες υποῖκοι, 
“Οεαβοῖ. ΑἸ᾿ ἢ. 343, ᾳφυοϊοα ὈΥ Α. 5-ς}0]2). 
ΤῈ δυγίδς δδῦβ8: [ἡ {86 2δίγέεοητδ γεᾶτ. 
Ο. ΨΝΟΙΊ νῆοὸ ἰηβὶϑίβ Ὁροὴ (ἢς ἢιἰϊδῖίογὶ- 
ΓΔ] οδαγδαςοῖον οὗ ᾿ιάδδ, πὰ ἰάθη ῇο5 Νε- 
Ὀυςδδάηοζζας ἢ Κι ποϊδάδηυβ, ἦχος τΠ6 
ἀαΐε 88 644 ΒΟ. Βιυῖ (6 Κιποϊλάδηυβ οὗ 
Ῥι(ΟΪΘΤΙΥ ἰ5 ἴπ6 ϑασαάδηδραὶιβ οὗ Βοζοϑυβ, [Π6 
Αδϑυγῦδηϊραὶ οἵ [Π6 πηοηυπηεηῖβ, τνῆο Ὀδοᾶπλδ 
Κίηρ οὗ Αβϑγγίὰ 668 Β.0., Δηά αβϑυποὰ [Π6 
δῖ γ]6 οὗ" Κιην οὗ ΒαΌΎ]ΟΩ ̓̓  647 Β.Ο., αἴεσ [6 
ονοσίμσονν οὗ 818 Ὀγοῖῃοῦ ϑ84π)ᾶ5- 5} ὈΚΊΩ : 
δηὰ Αββυγθδηϊ!ραὶ ἢ85 ἰο ἢο τοοογὰ νυν μδίονοῦ 
οὗ ἴῃς ἔνε γεδγϑ᾽ νγὰγ ἢ ῬὨγδοσγίοβ, κίηρ οὗ 
Μεάϊα (644-629 Β.0.), δβϑουτηεδ Ὁγ νος. 
ΜοΟΙΚηλαΓ {πη Κ5 παῖ (ῃ6 ἴγοὸ ΠυθΟΓΒ 12 
δῃά 11 δὲ ὈοΙδ πιϊϑίδικοϑ ἔοσ τό (1Β' δηὰ 11" 
ἴοσ [ὈΡ. 

Ναδιμρδοάομονογ Ναβουχοδονόσορ, ἴδε 
ΒΡ]; οὗ {π6 ΧΧ. δηά γῆς. ΤΠ πδῖϊνε 
ΒΑΥ]οηΐδῃ ἱπϑογριίοηβ σίνε Ναδ- δ᾽ -υσ-κιι- 
ἀπ-υτο-τίσσςυ-γ, 1.6. Νιαῤῶ- μά γΓ ζω, ΟΥ̓ 
Ναδῶ-Σιδῶγοωφζωσ, ἴοὸ νοῦ τἢ6 Ναβουκοδρό- 
σορος οὗ ϑίγαῦο δηὰ οἴμεσ Οτεεὶ ἢὨἰσίου 88 
ΟΟΠΊ6Β ΥΟΙῪ ΠοΑΓ. Τἢε ςοπηηοη ΗθΘὉ. 5ρο] Ἰης 

ἷς ἽΝ ἽἼ5)2), ΝΩδίλαάπεςςἂν (1 ΚΊηρβ χχίν. 
1, χε) ; δυΐ 4 ἴτυὸγ ἰγδηβοσῖρί οὗ [Π6 Ὡᾶτηθ 
'6 ἐχῃιθιεὰ ΕΥ̓ [6 Ηεῦ. τεχί οἵ Κξεδ οὗ 
ΘΓ. ΧΙ ῖχ, 28, υἱΖ. ἸΥΥΣ12), ροϊηϊοά ὃγ ἴδ 6 
Αϑογοῖβ Νιζόϊῥαδνεςςἂγ, Ὀχϊ νὨ]ο ΤὨΔΥ͂ 

μᾶνε δθεῃ οὐἱβίηδυ ργοπουποεὰ “ΠΥΒΕΥΊ332), 
Να(δ)δίλοάν δςὃν; ςξ, ἴς Κχεῖδ οἔ ΕΖτὰ ἴϊ. σ, 
“ἸΥΝ 2122. ΤΟ τρεδηϊηρς οἵ [ἢ18 σογαὶ Ε{1|6 
15. “Νεῦο, συδγὰ ἰδοὺ ἴῃς στον!" ΟΕ δἷ9οὸ 
]ετ. χχχίχ. 19 αἱ ; ΧΙ, το. 

αὐδο γεϊρπεά. Το Οἷς. ἴοχὶ δ ἀβ συεγ 2δὲ 
“::)γίαη (Ασσυρίων) : διὰ ϑγτίᾶς ἀαπὰ συϊρ. 
δἀά Κίηρ 9. “4““δμγ, τεχ Αβδεγτίοσυπι, αἴεσ [ῃς 
Κιηρ᾿᾽5 απ. Ὅδο ἤος[ουβ σμδγαςίοσ οὗ [δ 6 
ΨΟΓΚ 15 ὈΘΟΟΠΊ65 οὐάθηϊ ἐπ ἤρεπε. Νο 
βονογείζῃ οὗ [118 ἤδη οὐ σ σιναγεῦ [ἢ ς 
ἴῃ ΝΙπουθῖ, νυν] ἢ γὰ8 ἌΚοη δηά ἃ 
εἶγο. 6ο7 Β.0. ΟΥ̓ Ναῦο , 86 ΔΙΒοΥ οὗ 
ΝΕΌυςΒμδηοΖΖΔΓ δηά ἔουπάογ οὗ [αἴ ΒαΑῦΥΪο- 
πἴδῃ εἐπιρῖγε Βῖ ἢ γοϑε ἀροὴ (με τυΐπβ οἵ με 

ἐπ Νίπευε, ἐδε στεαὶ εἶν. ΟΣ Οδῆ. Χ, 12; 
Ἰοπδὰ ἱ. τ, 1, 2, ἱν. τσ; Τοῦὶς 1. το. [ἢ 
[Π6 ὩὨΔΓΓΟΥΨΟΣ 56η96, [6 ἡδηλο Νέπευεό ἀθηοίοδ 
τς τγεϑί οἱ, ψΒιο ἢ ἸΔΥ ΤΟρροβίῖα [6 Ῥγεβεηΐ 
Μοϑιϊ, δῃηὰ νγᾶβ ἴΠ6 τογαὶ γεβίθηςε οὗ 56 Π8- 
σδοσῖῦ δηα Αβϑυγ δ η]ΡΑ] : ἴῃ [86 νον 5εη5ο, ἴ 
ταργοβοηῖδ ἴδ6 ψνθοἷα σΟΙΏΡΪΕΧ οὗ τουγῇϑ ἴῃ ἴ86 
δηφὶς ἔοστηθὰ Ὀγ ἴδε Τιρτίβ δηὰ [ς Ζεῦ, ἴῃ 
ἱπουάϊηρς ποῖ ΟἹ Νἰπονεἢ ΡΙΌΡΕΓ (Κισων), 
διιζ 4150 Οδἰδὰ (Δὲ»ιν4), ἀηὰ Ἀ Θβεη, νυν ἢ 
ἸΔΥ Ὀεΐϊνεοη [Πποπὶ, 85 νγὰ}] 88 ἴῃς υὑπκηονσῃ 
ἘΘΒοδοΙΙσ, δηά Τῦτ- ϑάσροη (Κδον«ἀδά!). 
ΤΕ αἰγουϊ οὗ ἴΠε56 ἴουΣ υλιίεγβ 85 δδουΐ 
ὨἰΠΟΙΥ͂ σα ῖ]65. ΤῊ Αδεγγίδη δέπωα, Νιπᾶ (τα εν 
Νιπῶ ; ςἔ [ες ΟΚ. Νίνος), ἀἰδευΐθδε ἴῃς οἱάοβι 
πᾶτηθ, ὅδηπα ἀὲ, “(ἰλε φοάδεβ5) Οδηηδ᾽8 
ΡΊδςο; 116 ἀλη ΠῸΠπι ΟἸΓΟ. 2000 Β.Ο. Αο- 
ςογάϊηρς ἴο ΟΙΚηηαγ, ΝΊΠονεἢ ἴῃ [ἢ 15. ΔΠ- 
[ἰοςἃ [π6 Οτεδί, [πε Ἀγηδη οδρίί8] ἴῃ [ἢς Εν αβῖ. 

“«γρδακαά.] ΑἈποῖδμογ οι ου5. πδηὶς, ἢοῖ 
οσουγτίηρ; ἴῃ {πε 15ῖ5 οὗ Μεάΐϊδη Κίηρβ ἴῃ Ηάαϊ. 
δηά Οἴοβι48, δηὰ ΟὨΪΥ Κπούνῃ 88 ἃ βοοργδρῃῖςδὶ 
ΟΥ εἰἴπιηϊς 8] ἀδδισηδίίοη ἴῃ (6 Ο. Τ. (ϑες 



Υ. 2.] 

οἵ Αὐρβαχδά, ψῃο ἢ τεϊρηθά ονεῦ [ἢς 
Μεάεϑ ἰη ἘΒοβδαΐδλπε, 

Οδη. Χ. 22, 24; Χὶ. 10-13.) Ὁ ᾶπιο 18 6χ- 
Ρἰαἰποὰ ΌὈγΥ Οὐοϑεηῖιβ (' Τ βοβαυσι8,᾽ “. υ.) ἔγοτη 
[86 Αγαδὶς ᾿μσζα, δουπάδιγ, δηὰ [Π6 Ῥσόορεῦ 
Ὠδλίῆς Οδειεά, ἰ6 δροηγιη οὗ ἴς Ομ α]- 
ἀεδῃβ οὐ δα ἀν (Οεη. χχί!. 22). Ασγρδαχδὰ 
νοι {πι8 πιο πὼς Οῤῥαϊδαεογη. ΟΕ. 
[οϑερθυβ, “ Απε4.᾽1. νἱ. 4: “ Αὐρδαχδά πδιηθὰ 
ἴδοβο γγῇο ἅγὸ πον (816 Ομδ᾽ ἄθδηβ Αγρῃδαχᾶ- 
ἀεδη5.; Βοοβατί Τοη)εοίυγεά ἴδ Ατταραὰ- 
οἶ1|5 (ΡΙο]. νἱ. 1), ἃ ἀϊβίσὶςξ οὗὨ Αβϑογτίδ ᾿γιῃς 
ΘΑΣ Αὐτηθηΐᾷ, νγᾶ5 ἴῃς ἱηάϊροηοιιβ Ὠοπιο οὗ 
[6 ΟΠΔΙ ἀδδη5 Οὐ ΑΥρἤῃαχδάϊεβ. ΤῊ 5 ἀϊϑισίοῖ 
5 (216 “γγαδεδα, οὐ «γόσεδα, ἴῃ [6 ΑΞ5Υτ. 
Ἰηϑοσριίοῦϑ, Οὗ [6 Αττηθηΐδη ΔΜ δάᾳφ. [ἴ 15 
Ροβϑίθ]ε (μδῖ (Πς δυῖΐδοσ οὗ [υἀϊτ ἢ Π45 ςοηξιιϑοὰ 
[δε ἡδηιο οὗ Ἄγδαεε:, ἴτε ἢχβί Κίησ οὔτε Μοάδβ 
δοςοχάϊηρς ἴο Οἰαβίαβ, 80 τεϊζποα 28 γεᾶγβ 
αἴογ ον γονίηρ ϑαγάδηδρα! 5, νἢ [π6 Ο.Τ. 

ἰαχδᾶ, ΜΟΙ Κπιαγ, Βουγευοσ, ἢο σοηβί 6 γ8 
ἴδδἱ ““ Μεάεβ " Βεῖὸ ἀδηοῖεβϑ ἴῃ6 “ πὩρο- Μοάθϑβ᾽» 
ΟΥ̓ Ῥασγίἱδηβ, ἰἀθηςἢς5 Αὐρπαχδὰ ννἱἢ Ατίδς 
γδϑάθβ (Ὠ 10 (435. 40, 49, 51), ἴδε ΟἹά Ῥεγβίδη 
“γἰκα-}4:δάα, μέγας βασιλεύς (δες Ηαϊ, νἱ. οδ ; 
ΥἹ]. 61), δηά Ῥεδ]ονὶ “4{γ|-3}ασαδ, ΑΥὐΌδοο5 ; δηὰ 
ΤΏΔΚΟ5 Ασρμαχδὰ ἴῃ ἴ[ῃς ΟἹ. Τ᾿. ἀθηοῖς Μεάϊα 
ἰἴ5ε1 3 ΝΟ οα ἴπε οἴμες πδηά, τηδίπίδὶ 8 
[πα Ατγρβαχδὰ ἴῃ [υ 6 15 ΡῬηγδοσίεβ (Εγα- 
αυαγ δ), ἴμ6 ϑεςοπά Κίηρ οὗ Μεάϊα, δεςογάϊης 
ἴο Ηεοτσοάοῖι5. Ῥεσῆδρβ ἴῃ6 πδηα ἰβ ἴο 6 
ςοιηρατοά νὰ ἴΠαΐ οἵ Αγβϑαςθβ (λε. ΜΗ γῖ- 
ἀλῖοβ 1.), γγῇο 58 Ἵδ]ϑὰ Κίηρ οὗ Ῥεσγβία δηά 
Μεάϊδ, : Μδςς. χὶν. 2, δά ψῶο τσεϊχηθὰ 
οἶἴςο. 140 Β.Ο. 

δε Μοάε.)ὺ Ἡάϊ, 1. 95-130 εῖνεϑ [86 
ἢἰδίοσυ οὗ {δεὶγ δπιρῖγε πῸπὶ 118 ἐουηάφίίοη 
ὉγΥ Πεῖοςε8 ἴο [15 ονεσίῃγου ὈὉῚ γγυ5 ἴδε 
Ῥεγβίδῃ. Ηδε 5ἰδῖεβ [δῖ “τε Αϑϑογτίδηβ συ ]εὰ 
Ὅρρεσς αϑίὰ ἴοσ ἔνε δυπάγοὰ δηὰ {νει 
γοῶβ, ΤΤῶὲὸ Μοᾶοβ ψεῖὸ ἴἢ6 ἤτβθί ἴο 
ταῖὶϑα ἴπ6 βίἰδηάδασάὰ οἵ τετοῖὶ, ἔφὍὌΠεὶγ 
δἴΓΙ 165 ΓῸΓ ΘΓ ψεσα ϑιιοσοββέυ!, δηά 
(ἢ6 οἴδοῦ βυῦ]οςξ πδίϊοης ἔοϊ]οσσεὰ {δοὶγ 
ΘΧΔΡ]6. Αἴ ἢγϑὶ [6 Μεάδβ ἰ᾿ἱνοὰ ἰῇ 561 
ξονοΓς Ὑἱ]Πλσο σοπλπλυη 165, Ὀυϊ ΘΥΘΏΓΔ}}Ὁ 
᾿εῖοςοβ ΌὈΥ ἀγιῆςοε ρσοῖ Ὠἰπηβοὶῦ τηδάθ Κίηρ, 
δηὰ Τςεηῖγα θεὰ ἴΠ6 ρόονεσ οὗ [86 παίίοη δἱ 
Εςδαΐδηπα. “ὙΝΒόη δα πδὰά σοίίεη (86 γυΐς, 
6 σοι ρε]εὰ τς Μοάδϑβ ἴο τῇδκο {ποιβ86}ν 65 
ἃ 5ἰηρὶο ἴογῃ. ... Ηδ θυ0}}} νγ4}}58 στοαῖ δηὲ 
δίγουρ---[ῃοϑε [Πδἴ Δ. πονν ςΔ]]εἃ Αρθαϊδηδ--- 
τίβίηρ ἰῃ οεἰγοΐεβ οης νη (ἢ 6 οἴδοῦ, δηά 80 
ςοηϊπνεα τπλῖ [Π6 οὨς εἶγοὶα τοϑα δῦονε 186 
Ὠσχί ὉΥ [15 Ὀδβίοηϑ οἱ. ὍΤὨ]8 βἰσοηρο ἃ 
δίοοά οὐ ἃ τουηά ἢ]]], Δηά τΠῸ τὴν νν8}}5 ὑγοσα 
Β6ΥΘΏ 10 ΠΌθοΥ, τη ἴΠ6 ἰ45ι οἵ τυ ἢ γόγα 
(Π6 ΤΟΥΔ] ραΐδοθ δηὰ ἰγθᾶϑυσυ. ὍὙΠα Ὀαβίίοηβ 
ὙγοΓῈ Ρδϊηϊεὰ νυν ἱΐο, ὈΪαςῖκ, Ρυγρὶς, ὈΪυς, δπὰ 
Ὀγρμῖ τοὰ βυιοςεβϑίνεϊυ, δηὰ {πὸ Βἰσμοβῖ ἵνο 
ἽΝΈΓΕ δι ἰνεγεά δηά ρ]ἀδὰ (Η ἀϊ. :, οδ8). 
Το Μεάδθβ ἃγὸ τηϑης[οηδά ἰη ἴῃς οσυποὶ- 

Ό0 1ΤΗ. 1. 

2 Απά δι ἴῃ Εοδαίδης νυ] 8 
τουπά δῦοιϊς οὗ 8βἴοῃθο ποννῃ ἴῆγοα 

ἔοτῃλ Ἰηβογρίίοπ5 Ὁγ Κα»νιάπ-πίγάνγὶ (812-783 
Β.0.), δηᾷ ῬγΟΌΔΟΙΥ ὉΥ͂ ἷ8 ἱπηπηεαϊαῖε ργεάθ- 
᾿Ο88018 δαγε» Καρηᾶηπ δ ΘΔ] πΔηθϑοῦ 11. 
(δεςεδϑίς ΒΟ. ϑ8όο). ϑαγροη ἴοοῖκ Βύ2 δϑαΐμάζε, 
“ῃ6 Βουϑε οὗ Ὠείος65,᾽ ἃ ἀϊδίσὶςὶ οὗ Μεαϊᾷ, 
ἃηὰ οδττίοα ΟΥ̓ 5 ομϊεῖ ᾿αίυκκυ (εἶγοδ 
715 Β0.) ΤῊ8 Ρεγθδρβ ἰεὰ ἴο ἴδο ΤὈγΓΠςΔ- 
ὕοη οἵ Εδοδαΐδηδ, δΔηὰ ἴδε σοη ΓΔ} δῖοι οὗ {δ 
Ῥονοῦ οὗ (6 Μεάϊδη {τῦ63. 

Ἐεδαΐαηε.) 866 Ὡοῖς οἡ ΤῸΡΙΣ ᾿ἰϊ. 7. ΤΠ 
ΒΙϑἴοσῖ 8] οαρίῖα] οὗ Μοάϊα, οδ]]ϑὰ ἴῃ Ο. Τ᾿. 
«Δεδ»ιείδα, ἘΖΥᾺ Υἱ, 2; ἴ6 τηοάογη Ηα»"α45. 
ΤΕ Ηεῦ. πάπας ἰ8 ἃ ἔογηι δϑ3ϑβἰπγιἰδίοἃ ἴο 
Ἡα»ιαΐδ, 80 88 ἴο βιρρεβί ἴῃς τηϑδηΐηρ εἰϊαάεὶ; 
Ὀυῖ [6 ογχίηδὶ πδπλθ νγὰᾶ8 ποῖ δες. [Ι}ἢ 
[Π6 Δηη415 οὗ Ναροηϊάιι8 Γεθ ἀϊβοονεγοὰ 
[δε 506] }1}ῃῷ 15 Α-ξαπιοΐδσῃυ. ΤῈ πδῖϊννο 
ἕοσῃῃι οὗ [6 Ὠδπὶὸ ννᾶ8 Ησῆρ»αάηπα, ἃ5 8ρ- 
Ῥεᾶγβ ΠΌπι ἴδε ἰηβοτὶρ[ίοηβ δ Βεϊιἰδίαη. Τῆς 
ΒΑ Υ]οηΐδηῃ 8ρε! ης 1π ἴ6 88π|6 ἱπϑουρι[οη8 
156 Α-ψα-τηδΔ-ἰΔ-τηυ., [ἡ [ἢς βίχίῃ γϑᾶγ οὗ Νὰ- 
Ὀθοπίάυθ (Ναῤῶδ-πᾶ 4), τῇ6 ΙΔοὲ Κίηγ οἵ 
Βδῦγίοη, ἰμδὶ 15 οεἶγο. 550 Β.0., ἀγγὺβ ἴοοϊ 
Ἐλδαΐδῃα, αἤεγ ἀεἔεδιίης Αϑίγαχεϑ (ιωνέρ), 
ψἢο, δοοογαϊης ἴο Ηογοάοζιι8, νγᾶ5 {86 80ὴ οὗ 
γαχατοϑ, ἴῃς β8οῃ οὗ Ῥηγδογίθβ, (6 80η οὗ 
Πείοςοβ, ψῆο ἑουπάρα ἴε Μεάϊδη οπιρίγο, 
δηά “Ὀ1}," ἀε. ἔοστεῆοά, [ἢς οἴ. ΜΟΙ ΚηιΑΡ 
8475 ἴμδὲ Εσδαίδηδ ἴῃ [0 611} 5 ἃ συγθοὶ οὗ 
ἴΠ6 ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἱμνιηςϊ δῖα Ρόνεσ οὗ ἴπς Ῥᾶγ- 
(μἰδηθ; Ὀυῖϊ 6 χοὺβ οὐ ἴο ἰἀθπον ἰξ ἢ 
ΝΙ 5:0 18, ἴῃ6 δἰγοηρῃοὶὰ οὗ (6 Ατϑαςοϊά Κίηρϑβ 
ἴη τεὶγ δίσυρ  ο8. ἀραϊηςὶ [6 δεϊοιιοϊά 8, δηὰ 

45 δραϊηϑιὶ ἴῃ Ἐ οπΊδῃ8, 48 ροβϑϑθβϑοῦβ 
οὗ δγτία. Ηδ οὐθῇ ϑιιρροβδίβ ἃ σοι ηδίοη 
οὗ “ειαά, ἃ Θνιϑ} πᾶπὶο οὗ Νι 5015, τυ 
Βαΐπαε, [αῖ οὗα ἴονγῃ πρᾶν ἴἴ ([Π πὸ ὅγγ. Βαίποη 
ἀκσεγᾳ); ἴὰυ “εεαά-» Βαίπα Ξε Εςδαϊδηδ. 

2. “πώ δωϊ[ἐ ἐπ Εεῤαΐαπο «υαῇὲ τοιπά ἀδοια. 
(οαάά. 19, 1οβ: καὶ φκοδόμησεν Ἐκβάτανα 
(ρο ἐπ᾿ ᾿Εκβατάνων) καὶ περιέβαλεν αὐτῇ 
κύκλῳ τείχη καὶ ( ἐκὴ λίθων κιτιλ., ἴθ 
τωλκίηρ “ Ασρμδχδὰ " Τουηὰ Εδαΐαπα. 80 πὸ 
γυϊρ. 2ρτε αεαϊβεαυὶλ εὐυϊαίοηε ῥοϊεμελολγεαηι. 
ΤΠ ϑγγίδς [45: “δηὰ δε δυϊξ ἃ ἴονοσ ἴῃ 
Ἑαηγαλίαη ᾧ δηά εἶχ ἴἴ 1 ἃ νγὰ}} ἴῃ Βονγη 
βἴοῃδβϑβ." . ΟἹ [μκἴ, σεαῤῥεσουϊέ ἐωγγερι ἱπ 
Ἐεϑαΐδαπα εἰ ἱπ εἰγοιάδ αμγοΣ εἶα. Οὐοά, ς8 
οὔἹβ ἐπ᾿ Ἔκβατ. δΔηὰ γοδά8 πύργον ἐκεῖ. 

9Γ “ἰοπες ῥεαυμ.}] ἐκ λίθων λελαξευμένων. 
ΟΥ Εχοά, χχχῖν ἱ; 2 Κίηρβ χί! 12; Εν ζοῖς. 
ΧΙ. .3.-. Ηεὺ. ΠῚ 3; Νυϊρ. ἐν ἰαρίάἰδις 
φιαάγαϊλε εἰ “οὶ, ὙΤακΚίηρ ἴπ6 ουδὶς δὲ 
21 ἰη., ἴῃς 5ἴοπθϑ ὑγεῦῈ 5 ἢ. 23 ἰη. Ὀγοδὰ δηὰ 
1ο ἢ. 6 ἴῃ. Ἰοῆρ. “ἼΠε ἑογβοδίίοηβ οὗ 
Εςδαΐδηδ ᾿ψογὰ υπάοιδίθα γ᾽ ται γ δῦ ]ς, δηὰ 
δύθηῃ ὑσγονοσῦϊδὶ. 866 Ὑδεπιϑίοϑ, Οτ.᾽ χχυΐ, 
Ῥ. 310 (Ετγ 2806). 866 δ]δο Ηάϊ. ἱ. οδ, 
αυοϊεά σωῤγα. ῬοΪγὈῖι5 τοϊδῖες ("δὶ Αηΐϊο- 
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οὐδ᾽05 Ὀγοδά ἀπά 5εἰχ οὐδ᾽:8 ἰοηρ, δηά 
τηλάς τῇς Βεῖρῇῃς οὗὨ τἢς νγ}}] βθνεπῖῦ 
οὐυδιῖ5, Δηά τε Ὀγεδάςῃ τῃεγεοῦ ΠΗ͂Υ 
οὐδ]108 : 

2. Απά 8εῖ {πε τονγεῖβ ᾿Πεγθοῦ ὑροῃ 
(Πε ραῖαβ οἔἉ [ἴ, Δη πιιπάγεἀ ουδ115 ᾿:χῆ, 
δηὰ τῆς Ὀγεδάτῃ τπεγοοῦ Ἰη [ἢ ἰοιπάλ- 
οη ΓὨγεαβοοῦα οὐδίῖ8 : 

4 Απά δε πιδάε 1Πς σαῖεβ (Πογοοί, 
ὄνθῃ ραῖεβ (Πδὶ “μέγα γαίβεὰ ἴο τῆς 

ον ἴῃς Οτολί ἴῃ δἰ8 Ῥαγίῃδη οληιραῖρη 
(λο9 ὧν π ὐρὰῳ ΠΟΥ, δηὰ ρυγϑυδά ἢΐ5 Υἱο- 
ἴΟΙΥ 50 ἃ5 ἈΠΑραθ. Ηδ ΟΧΡΥΟΒΒΙΥ τη 6Ώ- 
τἰοη5 (δῖ Εοὐδίδηδ ννᾶ5 υηννδ]]οά (ἀτείχιστος 
οὖσα), ῬΓΟΌΔΟΙΥ Αἰγεδὰγ ἴῃ ἴε σης οὗ ψΏοΝ 
ἢς 18 τ ηρ. ΑΗΟΥ δ υὐΐηρς ἴο ἴμ6 τηδγνεὶ- 
Ἰουδ δίγθηρτῃ οὗ 15 εἰϊδάοὶ, δηὰ [δς ἱπογθάϊδ᾽6 
δρἰοηάουγ οὗ [15 ΡαΪδοο, ς βἰδίοβ [πδί δου 
1 μδὰ θεεη ρἱυηάδεγεὰ ἰῃ ἴῃς {πῆς οὗ ΑἸοχ- 
δηάεγ, Απὔφξοπυβ, δηὰ ϑείουςυβ ΝΙςδίοσ, γεῖ 
Απθοοσδυβ πιδπαρεά ἴο ΟΔΙΓΥ͂ ΟΥ̓ ΠΟΥ 4οοο 
[Δθηΐβ ἔτοπὶ ἃ ἴειηρὶε ἴθεγο. (Ροϊγῦ. χ, 27- 
29, φυοϊεα ὈΥ ΜΝ οΙκτηλτ.) 
“εὐεη οὐμὐἹ..}] Οοἀά, 19, 1τοδ, εἰσ; ΟἹά 

1,Αἵ. εἰκῆ; Νυὶρ. ἐδίγιγ. Το Ὀτεδαάῖ οἵ ἴῃς 
νγ8}}58 δοσογάϊηρ ἴο (οά. 11}. δῃηὰ (ῃς ΝΣ. νγᾶβ 
“ευεηῖν οὐ] 8. ΤΟ ϑγτίδς δηὰ Οἱὰ [,3ἴ. οπῖ 
ἴῃε Ὀτγεδαϊςῃ. 

ΤΠε Ὀγοδαζ οὗ 1Π6 ννα]]8 οὗ ΒαΌΥΪΟη νγὰβ 
ΔΩ͂, ““σογαὰὶ  οὐδῖ5, δΔηὰ [πε Βεῖρῃῖ ἴνο 
δυηάτεά, (Ηἀϊΐ,1. Σ78.) Το νγὰ}}8 οὗ Νίπο- 
γὙ ἢ ΟΓΟ οπα δυπάγοά δες Ὠἰρἢ, δηὰ Ὀγοδά 
δηουρὰ ἴου ἴγοο οῃδγίοιβ ἴο ἀσῖνε δγεαϑῖ ΡΟ 
τποπΔ. (Ὁ οά. 8ις. 11. 3.) ΜΟΙ Καπδν {ΠῚ οὔ- 
δΕῦνο8 [δὶ [86 δυίῖῃοῦ ἢ49 ἀσγάντῃ οὐ [15 ἴΔΠΟΥ 
ἴη ἀεβοσιδίηρ [ἢ 6 νγ4}15 οὗ Εοδαΐδης, δηὰ ἴδδῖ 
ἢδ 8ᾶ5 οοηἔιϑοα [ἢ ΟΕ νγ4}}18 ἢ ἴλο5ὲ οὗ 
[6 ἕδπιουβ εἰϊδάοὶ. ΤΏ ργοροσζίοη οὗ Ὀσεδάϊμ 
ἴο Βεΐχῃϊ 15 δυϑιιγά (50 ΕἸΠΠΒΟΓΏ). 

8. “μά “εἰ δὲ οαυεγ, 6 11ϊ. ἀπά ἐδὲ 
ἐοαυεγ; 97 ἐΣ (:.6. [ἑὰς νν4}}) “εἰ δὲ οπ ἐδὲ βαΐε: 
97 δὲν (ἷ.ς. ἴῃς οἰἴγ., οπό δωπάγεά εὐὗὲΐς (1.6. ἴῃ 
μοῖρ). Μυΐϊ,. ἐμγες ὑεγο εἰς ῥοσωΐϊ ἐπ 
αὐ δειάδίπεονε ἐμδίίοριῦγι “ΟΠ ἐΏ). 

απά ἰδὲ ὀγεαδδ ἐδόγεοῦ ἐπ δὲ ,ουπάα- 
ἐἴοη, 6.7 Τῆς Οτεοκ 18 καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς 
ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ἑξήκοντα. ΑΙ] 18ς᾿ 
Μ55. εἶνε αὐτῆς, ΜὨΟἢ σου]ὰ ΟΠΪΥ ΤΕΙῸΣ ἴο 
(6 εὐ. ἘΓΖΒΟΠΟΘ. οὐ αὐτῶν, αἴοῦ Οδδῇ. 
(ἔξ ΟἹὰά 1,41. Ἰδϊϊευἀΐποηι ἐαγει. ὍὨΟ Ὀτεδαζῃ 
οὗ τῆς 2οευεγ: αἵ ἴε ἰουηάδίίοη ννὰ5 βΙΧίΥ 
ουδὶῖ5. Ηἰρποῦ ΠΟΥ Ὀοοδτης Ὠδιτονγοσ. ΤῈΘ 
νν8}} τονε 5 οὗ Ν που ἢ ΕΓΟ 1 ςοοὸ ἴῃ ΠΌΘΟΣ, 
δηὰ οδοῖ 2οο ἔδεϊ σι. (Ὠοά, 8ῖς. 1. 3.) 

4. 4πὲ δὲ νιαάξς δὲ ραΐίέ: ἐδεγεοῦ, ευέπ 
ξαΐϊε:, ὍΝ 1ἰἴ. ἀπά δὲ »ιαάε ἐδεὲ ραΐε: οΓ 
ῥὲγ (ἰ.6. τὴς Ὡς ἐρὰ γίηρ 1ο ἃ ῥεὶρῥί Ὁ 
“ουεηῖν εμδί:. (οαά, 19, 1τοξδ, εἰσ δίγ; (οά, χ,. 
ὥγτο, ΟἹὰ [,Αἷ., “ἰχὲν. ᾿ 

Όῦ 171Η. 1. [ν. 3--6 

Πεῖρῃς οὗ βενθητ ουδ᾽185, ἀπά {πε 
Ὀγοδάτἢ οἵ τῆθηι νγᾶβ ἐΟΓ οὐδ ]18, ἕος 
(δε ροίΐηρ ἔογἢ οὗ 5 πλὶρ ΠΥ ἈΓΠῚ168. 
Δηὰ ἴογ τἢε βεϊτίηρ ἰῇ ΔΙΓΑΥ οὗ ΒΪ8 
[οοζηλεῃ : 

5. ἔνεη ἴῃ ἴῃοβε ἀδγβ Κίπρ Νδδυ- 
σΠοάοποβοῦ τηδάς νγχᾶσγ ὑν} ηρ Ατὖ- 
Ρμαχδὰ ἴῃ (μς ρτεαῖ ρἱαίπ, ΒΓ ἢ ἰδ 
τῃς ρἰδίη 1π τὰς ας οἔ δρδι. 

6 Απηὰά τπετε ολπλε ὑπο δίπι 4]]} 

,ν τδὲ ροίηρ γογιὁ Κ᾽ δὶς νεῖ δὲ ἀν»εἰθ:.} 
Οτεεκ εἰς ἐξόδους δυνάμεων ((οὐά. 19, 1οϑ, δυ- 
νάμεως) δυνατῶν αὐτοῦ. Δυνατοὶ 18 ΠΕΙῸ ἃ 5 ῦ5ϊ, 
ΞΞΗ δ. ὉΣἦ33, δεγοσ:, «υαγγίογ: ς οἵ, τ ΟΒτοη. 

χίχ, 8,χί, τα. δ. ῥργοῦ. 5.2} ΓΊΝΩ Σ ΠΥ, 
,)ν δὲ ξοίηρ γογι 97 ἐδο δοιῖ: 9 δὲ: «ὐαγγίογι; 

οΥ 1εβ8 ῥγοῦ. ὯῚ “ὩΚ ΠΝ, ,ὼγ “δὲ φοίηρ 
“γι 9 δὲς νερδὲγ δοσξ. ΤὍΠα δυνατοὶ ΤΩΔΥ 
ἀεποίε ἴδε δογεόγιοπ δῃδ εραγίο γγ ---- 35 

ΟΥΊΒΙ.--25 ορροϑεά το ἴδε πεζοὶ οἵ γ,οού»μδη: 
ςἔ, 2 ΟΒγοη. χυῖὶ. 4. 

ΤΒο τεάϑοη ἴοσ ἴδε οχίγδοσαϊ Ὀγοδάτ 
οὗ ἴδ ραῖο5 ννδβ ἰῃαὶ ἴπ6 ΔΙΤΩΥ πιϊχος 6 406 
ἴο τᾶγοῖ [πγουρὰ (δηλ ἴῃ ογάον οἵ Ὀδία. 

ἀπά 7ογ ἐδὲ “εἰ ηρ ἱπ ἀγγαν 977 δὲς ζϑού»ιθη.} 
Το Οτεεκ διατάξεις, ἀμ ῥουϊδοης οὗ ἴτΌΟΡΒ, 
οςουγ5 Ηάαϊ. ᾿χ. 26; Πεπιοβίῃ. " ἀθε (ογ. 248. 

Ηεδ. γ)) ὙΠ. (α αΒγου. χίϊ. 33, 38); οὕ 
Δ ΠΟ ΨΌΡΑ; οἔ, αἰϑο α Κίηρβ υἱ, 9; α Κίηρβ 
χὶ. 8. Οοάά, 19, τοβ: εἰς ἐξόδους δυνάμεως 
δυνατῶν αὐτοῦ καὶ ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ εἰς διαταξ. 
κιτλ. ϑγγίδε: “1ῸΓ ἴδε χοίηρ ἕοσίῃ οὗ (ἢ 6 
οπαγίοίβ οὗ ἢῖ5 ἀγτηγ." Οὰ [,4ἴ. “4 ἐχωωπ 
φμαάνγι ας “ΜΩΓΆ. 

δ. Ενεπ ἐπ Ἰδοῖς ἀαγ: ἀἰηρ Νιαδιοδοάοποσοῦ 
»ιαδε «υαγ.)] ΕοΥ ἴδ6 ρῇγαβε ποιεῖν πόλεμον 
πρός τινα 866 Ϊοϑιι. χί, 18; τ (ἤτγοη. Υ΄. 10. 
Ι Ηϑοῦ. 20 »καῖε «υαν «υἱὲ (Τλλὲ οΥ Ὧ)). ΤῈς 
ΡὮῇγαϑο σδηποῖ πηθδη ΠΊΘΤΕΙΥ ἴο ἀξείαγε οὐ ἀρολάο 
ΟἹ ΨΆΙ, 8ἃ8 ΝΟΪΚκηδῦ ἢἤπαδ ᾿ξ ὨΘΟΟΒΒΔΥ [ο 
4586 1. 

ἐπ ἰδὲ στεαξ ῥ᾽αὶ".) ΜΟΪΚΙΛΔΓ 15 τοῦς ἴῃ 
ταλικῖηρ 2 (ἐν) οαυϊναϊεηξ ἴο ἐπὶ, δεν, ΟΥ̓ 
οὐ, ἴοτ ἴ6 ἢ οὗ δΪ8 ῥϑου δῦ [ὨΘΟΥΥ. 
Ηϑε ΤοΙΑΓΚΒ: ΓΘ πουΐδοσγη ἀϊδιτὶςὶ οὗ 86 
Ῥαγιδη ἀτουηὰ ἴΠ6 στεοαδΐ ρίδίη (ου ΤΟΆΪ τι, 
[δς ἀγτιυ5), ηοῖ (Π6 ὟΝ. δηὰ 8. οὔδο Κιηράοπι, 
νγ45 δῖ (ῃς6 ουἱϑεῖ [86 οὐ͵οεςῖϊ οὗ Τ͵Α]αΠ᾽ 5 Μὰ Γ 
δραϊηβί [ἢ6 Ατϑας!ά, 

ἐπ ἐδὲ δογάεγ, 9"), Καραμ} 2744. ἴῃ Ἐ δαρίδηξ 
(Ριίο]. νἱ. 2, 6); σψβεγεὲ “ Ἀδρεβ (Τονίς 1. 
14) νγᾶβ 5ἰ[υαἱεὰ, ϑγτίδς Ὀῦγά (!), Π δῃ. 1}. σ. 
ΜοΙΪκιασ αἰοῖεβ ΠῸμ, Αἰποησ ἃ ϑἰδίο- 
τιοηΐ [δαὶ ἴῃς Ῥαγίμίδη Κίηρβ ραϑϑοὰ ἴῃ 5311π|- 
τοῦ δὲ Ἀπαρδθ, δηὰ [ἢ6 νἱηΐοσ δὲ Βδουϊοη. 
ΤΕς ἴονῃ (ἈΒασᾶ) 15 πηοηοηδὰ ἴῃ [6  εη- 



ν. 6. 

{πεν τπδὲ ἄνγοὶς ἴῃ τῆς Ἀ}}} σου πΈ, 
ἘΝ 411} τμδὲ ἄνγεῖϊε Ὁγ Ερ γδῖεβ, δηά 

ἀϊάδά, οἰ. 1, ὙΔα “ ρτϑδῖ ρἰδίη 15 [86 [80 ]6- 
Ἰδπὰ οὗ 7»αἰ-».Δ[ενι! (Μεάϊδ Μαρῃδ), Ὀεΐννδεη 
Κοορ»ι αῃὰ ἴῃς τδηρὲ οὗ δλῥωγα, 8. οὗ ἴῃς (85- 
Ρίδη (νο Β)). 

Θ. 4μ"4 ἐδεγε ἄρ ὠπίο δίρι 12. ἴο 
Νεδυςδδάηθζζαν (ηοῖ ἴο ΑΥΡ , ἃ8 οΙΚ- 
ΤΩΔΥ Δ550165 [ὉΓ [ἢ βᾶκο οὗ [ιἰ8. ὨγΥροίδεβ,5). 
ἼΤΒ6 ΡὮγᾶ86 συναντᾷν τινι (ΒΕΓε δηὰ αἱ [οϑβὲ. χί. 
20, πρός τινα) ΤῊΔΥ ἀεδηοίο 4 ἔἸΘΠΑΙΪΥ ΟΥ̓ ἃ Βο5- 
ἘΠ6Ὲ ποεῖν. Ηδγε ἴπ6 ἔΌΣΤΊΟΥ 56η86 οὶ 5, 85 
ΔΡΡΘΑΥΒ ποῖ ΟἿΪΥ ἔγοτῃ (Π6 βρεοϊβεα Ἰοςδ 65, 
Ὀυϊ «αἰϑδοὸ ἤοτλ ἴῃς ςΤοηίγαϑίθα Ὀεμανίουγ οὗ 
οΟἴδογ ἠδίοηβ (νυ. 7-11), δηὰ ἘΠ6 σοηϑοαυθδηΐ 
ἀεοϊδίοη οὗ ἴῃς Κίηρ ἴο ἴ2Κ6 νθηρθδῆσα οἡ ἴδ6 
Ἰαϊζοῦ : ςἕ αἷ5ο ςἢ. ν. 4. ΤῊ τοδάϊηρ οὗ σοὐά. 
19) 1οϑ, ΨὨ]ΟΒ δαὰ εἰς πόλεμον, ἀπά παῖ οὐ οαά. 
Χ. 58, ΜΠΪΓΙ 4150 οἶνε εἰς πόλεμον, Ὀυϊ οπιῖξ 
πρὸς αὐτὸν, δῃά [6 ϑγγίας σιδλο δῶσο 

εἰ ἐργεῖσὶ σωπὶ ΠΟΤ ἐπ), ᾿τΉΡ]165 ἴῃ6 Βοβε!]θ 
ἰηἰοηξοη ; δυῖ ἴῃ [μαὶ οᾶϑ6 ΜΕΥ ἰ5 ποῖ (86 
Κίηρ τοργοϑοηϊθα 848 υόνης νοηροᾶποα ὑροη 
[Π686 Ὡδίοηϑ 4150, ἰῆ υ. 12 “φι Τὸ Ηεοῦ. 

ΤΊΔΥ ἤᾶνε Ὀδεδῃ ΣῈ ἌΧ; οὦ τ Οἤγοη. 
ΧΙ, τὴ. ὙΠῸ “ ἈΠ] σουηου ἢ 8 ἴῃς Ζαρτοβ 
ΤΏΡ Β᾿᾽. οὗἩἨ Αϑϑουτία ; ποί Αὐϊδθθηο (ΝοΙ Κπλ87), 
ὯΟΓ Γυἀ54 (Εἰ να]ά). 

αἰ] ἐδαὲὶ ἀκυεῖ! ὁγν Ἐμβόνγα!ε:. ὍὙῈ Οτεοκ 
οἱ κατοικοῦντες τὸν Εὐφράτην 18 ΔῊ ἰποχδςῖ 
εαυϊναϊεηί οἵ οἱ κατοικ. παρὰ τὸν Εὐῴρ., Μ.Βϊοἢ 
Βη45 ἃ ράγδ]16] ἴῃ ῬοΪγΌ. 111. 42. 2 : τοὺς κατοικ. 
τὸν ποταμόν. Οὗ, Νηι. ΧΙ, 30: κατοικεῖ παρὰ 

τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν -- ἸΤΡΠ ἼΟ ἈΦ᾿, 
Ἑωῤῥγαΐεε ἴβΒ ἴμε Ῥεγβίδη ὕγζγγάμω, ἴῃς 80- 
τιογίδη Ῥμγα-ηεῦ, “ στοαί γῖνοσ." ὙὍΠδ οη- 
δος ῥωγα, “ τίνοσ," [45 τεοεϊνεα ἃ δοιμῖῖς 
ἔοστηῃ ἴῃ 186 ΑΞϑγγο- Βαυυ]οηίδη Ῥωγαξω, δπὰ 
(δε Ηον. ῥξγαιδ. ὍΤΒς ΤΊρτβ νγὰβ οδ θά ὉΥῪ 
(06 ϑδυτηοτο-Αοοδάϊδηβ άϊπαὶ, 7ἀσπα, δὰ 
άπ; ὉΥ ἴῃς Αβϑυγίδηβ δηὰ ἨΔ οϑιλης 
7ἀϊφία! δὰ Ὀύρίαξ; ΌὉΥ ἴῃς Ηδῦτοεννβ ΗΔ έφεὶ 
(Οϑυ. 11. 14; δη. χ, 9); ἴῃ [6 Τάγρυπι8 
δηὰ Ταϊυά, ὈὺρίαΣδ, νὰ τυβίοῖ τῆς πηοάθγῃ 
Αγαῦὶς δίψίαι οοἰποίαεβ. ΤῊς ΟἹ Ῥεογείδη 
ι5 Τεργά (εἶ, ἴ[ε Οτεεκ Τίγρις), 1 δηὰ ;σ θείην 
Ἰηςοτομβδηροά 845 ἴῃ Ῥογβίδη Βάδίγωμ τε Βδθοεϊ, 
ον: τε Ῥὺϊ; ςξ, 415ο Ογοίοσῃοϑ, ΟἹοΐδγῃεβ. 

αμάὰ Ἡγήκα:ρε:.} ΤΒῈ 7 πάϊαη τίνοσ οὐ 1818 
Πδηθ (ϑαπβοσ Κμασία, ταοάθσῃ 8681) 
ΒΑΥΟΪγ 80115 ἴῃ ςοηπεοοϊίοη τὰ (ἃς Ευ- 
ΡῬαγαίεβ δά Τιχτιβ. ὙΠῈ ϑυγίδς [38 [6 

Ὀδῦϊο οτἱρίηδὶ, ὕ]α:----ς. [6 Ευ]δουβ οὗ 
]ηγ, “Ηἰ5ῖ. Ναῖ. νἱ. 21, οὗ θη. υἱῖ!. 2. 
Ιῃ ἴῃς ἰπϑοτρίίοηβ οὗἩ δϑηηδομοσίῦ δηὰ Αδρὶ. 
1 15 οδοά μᾶνρ ζίατα-α, ἰμ6 τίνος ὕἱά᾽ α, 
δηὰ ἰ8 ἀεβο θεὰ 85 βονίηρ ἴῃ ἴδ6 ἱπλπι6- 
ἀἰδία ποὶςῃθουγῃοοὰ οὗ ϑδ054ά. ϑοδγδάογ 
8ΑΥ5 ἰξ 18 ἀουδι! νου (Πἰ8 ΤΙΝΟΣ 15 [Π6 

ΦΌΘΙΤΗ. Ἱ. 

Τιρτβ, δηὰ Ηγάδϑρεβ, δηά τῆς ρδίη 
οὗ Ατίοοϊ τὰῃς Κίηρ οὗ τε ΕἸγπιδδηβ, 

δΆΤΩ6 845 ἴ6 Ομοδβροβ (Ηαϊ. 1. 188, ν. 49), 
ἐ.ο. ἴῃηε τπιοάεγῃ ἄεγεδα, Πονίηρ νγεϑῖ οὗ δι.38 
{ΠΊΕΡΕΡΟΝ, ΟΥ [86 ρῥγεβδεπὶ ζαγῶη, οαϑὲ οὗ 
1.88 (Ὠ ΕἸ ΖΒΟΒ, " Ῥαγδαά 68). Εσί[Ζβϑοδο τοῖετβ 

ἴο δᾶδθο, χν. 3, Βεσγα “τῆς Ομοδβροβ δηά 
τῆς Εὐυ]δουβ δηά ἴπε ΤΊρτὶβ " ἅτε τηοηοησὰ 
(οφοῖθοῦ 45 αἰδέηηςς τίνεσθ.0. Αἱ ΔΥ σαῖθ 
Ἡγάκερβες ΤΑΔΥ 6 δὴ ΕἸΤΟΥ ἔοσ δοώςῥε:. Οὗ 
νΊγ 8 “ Μεάι ΗΥ " (Οξεογζ. ἵν. 211), 
δηὰ Ηογδοεβ “θυ ΐοβιβ Ηγάδβρεβ." ὍΤῇὲ 
ΟἹά 1,41. Μ55. εἶνε Ἡγάμερὶ, ΗἩγάηδβ, δηά 
Ι445. ΤὨὸ Ψϊξ. Π45 7σάαεοη. 

απά ἐῤδὲ ῥίαϊη ΚΓ «γίοοδ. ὙΠ σοιηγηοη 
τοδλαϊηρ καὶ πεδίῳ Εἰριὼχ 18 Π]ΟΔΠΪΠΡ]688. 
Οαδῦὺ ψουϊὰ οσδηςοὶ πεδίῳ. ΜΟΪΙΚΙΑΓ εαϊΐδ : 
καὶ τὸ πεδίον ᾿Αρ. τοῦ βασ. Ετ(ΖΒοδο, καὶ 
ἐν τῷ πεδίῳ ᾽Αρ. ὁ βασιλεὺς ᾿Ελυμαίων, οοπὶ- 
Ῥαγίηρς ἴῃς ϑγγίας, ψὩϊο ΒΒ 885 πη 2δὲ ῥ᾽αϊη 
9 «γίοοδ ἀίῃρ οΥ Εἰαρη, 85 Δ δρροβίου ἴο 
ψνΠαΐ ργοοθάθβ, δηὰ ἴΠ6 ΟἹὰ 1,Δἴ, ἐπ εαριεϑὶς 
((οά. Οειτη. τς, εἰ εωρρρο)ὴ. Ὅς Μαΐὶς. 
8150 τηλῖκοβ [8 αἶδι156 Δη Δρροδί(ίοῃ : ἐξ ςαρρο 
Ἐνίοο γερὶς Εἤέρογιση. Οοὐά, 13, 44, 64, δες, 
καὶ πεδίον; 111, 58, 216, 249, καὶ πεδία ; 19, 
1οϑ, καὶ τὰ πεδία. Τἰοβεμάοτί (1875) οἀ 5 
καὶ πεδίῳ ΕἘἰϊριὼχ ὁ βασ. Ἔλυμ., Ὀυξ ποῖε8 [86 
ΑἸεχαπάσίης γασίδηϊ καὶ παιδία ᾿Αριὼχ, απά 
ἐῤε “05 (1.6. «υαν ΟΣ ΟΥ̓́ Ο]οςυεῦ. ΟΥ̓Ρέεοῤἕε) 
97 «Αγίοοῤ---ἃ Ρἱδιιβθ]ς τεδάϊησ. Βυΐ [6 
ΟΥΤΙΔΟ 866Π15 ὈΓείθγαῦθ, 85 Ε]δπι- ϑυβίδηδ νγὰ8 
[86 Ἰος Δ 1 Υ οὗ [Π6 τίνοσ (ΟἿ . Ετ Ζβοδοῖβ 
[εχῖ ορροϑϑβ “ἴδε ρἰδιη " ἴο “" ἴὴ6 ἈΠ] οουηθγ.᾽ 
“54 ἐπ δὲ ρἰαὶπ “γίοεῤ, ἀίηρ οΥἹ ἐδε Εἰγριεαπε, 
(νιεὶ δι»). ὙὍδθ πδὴῆθ Ατίοςδ. οὐ ΕἸἰγίοςΒ 
οσσυτβ Ορη. χίν. , 9; [δη. 1. 14. [ἴ 85 
4150 Ὀδθη σεδὰ ἴῃ [Π6 οι ηοίοστῃ 85 Ἐν»-ῶ, 
Κίηρ οὗ [,4τ58, δῃηά 5οὴ οἵ Κμάμγομαδως, 
Κίης οὗ Εἰαι. Ης τσεϊρηβὰ οεἶγο 218ο- 
2140 Β.0Ο., δηά ΟΥ̓ ἴῃ6 οοπαυσθί οὗ Νίϑβίη 
Ὀοςδῖης πηλϑῖοῦ οὗ δουΐπεσῃ δηὰ Μ|ιάά]Ἂ 
Βαδυϊοηβ. ΟἿγο. 2170 Β.0. δα τηδάθ (6 
Ἔχρθάϊοη ἴο δουῖι Ρααβ ἴῃ σοη)υποίοη 
νψ ἢ Κωάμγ-ίαφανιαγ οὗ ΕΑ, δπὰ οἵδε 
ῬΓΪΏςα8, 85 γεϊαϊοὰ ἴῃ Οθη. χῖν. (δες Ηοχηηεῖ. 
16 νογβο  ὔϑοβε Κυ]ζυν, Ρ. 422) ὙΤδα 
ὨΔΠῚΘ 5 δαυναϊοηξς ἴο {[Π6 Αϑϑγγίδη “γαῴοϑδέία, 
“ βογυδηῖ οὗ (ῃ6 τηοοῃ-οά.᾽ 

δε ἀϊηρ 9,Γ 1δὲ Εἰγηιεαπσ Ἐτὶ[Ζβοῆς 
ΓΟΙΊΔΓΚΒ (μδῖ (86 γεμίζίυε 18 ὨΘΟΘΘΒΔΤΎ ; (86 
Ὠοπϊηδῖνε σδἢ ΟἿΪΥ ὃς 4 ἰδἴεγ εἴτοσ. Ηος, 
δΒονόνοσ, οὐ 5 [86 ποηγϊηδίίνο, ΜΒ ἢ δάπλ5 
οὔτε ἐχρ δηδίοη σίνθη ἀῦονθ. (οαά. χ, 19, 44, 
58, ἃ]. βασίλεως; 1τοβϑ, Οο. τοῦ βασίλεως. 80 
ἴῃς ὅγτ., ΟἹὰ 1,δἱ., δηὰ νυ]. Τῆς Εὐγγιεαπ: 
τὰ ἴδε ρεορὶθ οἵ Εὐγγιαὶς, ἃ Ῥεγβίδῃ ἀϊϑιοϊ 

(Ροϊγδϑ. ν. 44, 9), Ὀυῖ ἢεγα ἴἢς Ηοῦ. Ὀρῳ "ΠῚ 
ταοδηΐ (80 δυσίδολ), 2.6. ϑυ5ίδῃᾶ. 

απά σεν} "παηγ παϊίοης, (9"»ς.1 ἘΤΙ ΖΒΟΒΟ ομαἑ 8 
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“δό 

ΔΠἀ νΕΙΎ ΠΙΔΩΥ͂ Πατίοη8 οὗ τῃε 8οη8 οὗ 
ΟΠΒεϊοά, 2586 ]ε ἃ ἘΠεπβοῖνεβ τὸ τῆς 
δαῖεα. 
 Τπδη ΝΑθυςσμοάοποβοσ ἰκίηρ οὗ 

τῆς ΑΞϑγτδη8 βεηΐ ὑπο 41] (ῃδὲ ἀννεῖὶς 
πη Ῥεγϑβίδ, δῃά το 411 (ἢλι ἀννεὶὶ νγεβῖ- 

ὕΌΔΠΙΤΗ. Ἱ.ὕ [ν. ---8. 

ννατά, δηὰ ἴο ἴδμοβε τῆλ ἀνγεὶς ἰῃ 
ΟἸςῖα, ἀπά [δπιδβοιιβ, ἀλη [1 1θδηιι8, 
δὰ Απο]θαηι8, δηἀ το 411} (δε ἄννεῖς 
ὕΡοη [ἢ 368 σολϑῖ, 

8 Απά ἴο (Ποβε δηηοπρ' [6 ΠΔΈΟΠΒ 
(ἢδε ψψεγε οὗ (ὐδγημεὶ, δηὰ (σαἰδδά, δηά 

.ςῳοὦ οσό 

ἽΝΟ ΠΞΠ, [Δ τμε οδυδε τυπδ: “4π4 ἐδεγα 
οΩ»:6 ἐορεί δε (77) »ιαπ παιίοης 0 δὲ ὩΓΓΩ, 
(παράταξιν, ἀεῖε!, τ ϑᾶτα. Χυϊ!. 8: ΟΥὁἨὨ »πἐ ΠΣ Ω, 
: Οἴγοῃ.ν. 18) ο 26ε “οη. οΥ Οδείεωδ, παράταξις 
Ταὶς 4150 το δας; ςξ, ῬοΪγΌ. 1. 40. 1. 
Χελεοὺδ, (οαά. 111. 21, 44, 58, εἴ ταυἱξ, ᾿ἰδτ. ; 
Χεσλαιουδὰ, (ὐοά, χ, ; νυϊγο Χελεούλ. ΟἸὰ 1,4. 

Οδεϊιρωξὸ βυσρεδβὶβ 523 85 μ6 Ομδϊάθο 
(εχὶ οὗ [υἀπ (Ὠουΐ. "||. 18). Μυΐϊξ. ομλ 8. 
ὅγ. : “Αηὰ ΤΊΔΗΥ͂ παοηβ ψεγε γραίϊῃπεγεά 
τορεῖδοσ ἴο ἤρσμὶ νὰ (6. δρδίηβῦ) ἐῤε Οδαϊ- 

ἄδαη: ἜΞΙΣ Ν Ὁ ὯΝ. Τρΐβ γᾶ θὲ οὐ ἰηδὶ, 

ΔΙ βου οὐ Νεδιιοπιδάπεζζασ ἰδ ποῖ Κίηρ 
οὗ [ὃς Οδαϊάεαης, Ὀυϊ οὗ ἴῃς Αϑϑεγσγίδηβ ; Η οὐ. 

ἽΦΞ 23 Ὧν, “Ὑἰὰ τπὰ βοῦβ οὔ Ομεβεά,» 

ἐς. ιε ὈῚΞ οὐ Ομιαϊάεαηβ. Ενγαϊά τπίηϊα 
Χελεοὺδ ΞΞ Ηοῦ. τὖπ, 5γγ. ἰδ, ταίῥα, 

δῃᾶ (Πδί “'8οη5 οὗ {Π6 πλο]θ " νγὰ5 δ ἴπ6 ἘπῚΘ 
ἃ πἰοκπδπια οὗ [6 ϑυγίδηβ; ἃ ΥεσῪ ἀουδιίι] 
ἔιιε85 δοςερῖοα ΟΥ̓ ΝΟΪΚΙηΑΓ, το 5668 ἴῃ ἴΐ 
ἃ Τενῖβῃ δβοοδ δ {πὲ Βοιηδᾶη τ] ΑΣΥ 
“ἄιρρεγβ." Οἡ [Πε ουπείξοστῃ τηοηυτηθηῖβ ἴῃ 6 
πᾶ »κ"ὲ Καίάμ (οτ Καί 4) ἀφδηοΐεβ δβοπηθ- 
{{π|65 [ῃ6 ψΠο]6 οὗ Βαϑυ]οηΐδ, ϑοιηοιμιοϑ [ἢ 6 
ΘΟ ΓΠΟΓῺ ραγῖ οὗ 1, ἔτοπθ Βδθυίοη ἴο [ὴ6 
Ῥειβίδῃη Οσυἱξ Ἐτσοσῃ [15 πᾶπὶὸ ἴπ6 Οσθοῖκα 
ἔοσγηθὰ {πεῖγ Χαλδαῖοι. ὍΤῃὸ Ηοῦ. (απ: 42»: 
δδ5 ποῖ δεθὴ Του ηά ἴῃ τς ουποϊοτια. ϑοδγδάογ 
51} (δαὶ ἴἃ ψάὰβ ἀεγνθά ἱτωσηθα δον 
οὶ ἴτε Βαδυ)οηΐδηθ, δηὰ 8 [26 πΊΟΓΟ 
οτἰ χίπαὶ ἕοση. Τἢδ Χελεοὺδ οὗὐ Τ[υἀϊ 8 18 
ἠοῖ ὉΠ|ΚῈ Καϊάω (ἢ. Βιυῖ [ἴ πλᾶγ ΡῈ ΟΠ πιδὰ 
(Κἰυάδα) αἴονε Βαράδά ; Ε.Ζεῖκ, χχυἹϊ 23. 

7. Τρ. «{μ4. 8ὃο “Βυϊ" (υ. 11), 
“ΤΠογοΐοσε ἢ (υ. 12), ἼΤ Βεη " (υ. 13), Α]50 
(υ. 15), " 80" (συ. 16). [ῃ 84]] [Π656 ᾿λ568 ἴῃ 6 
Οτεοῖκ [85 καὶ, δηβυγογίης ἴο (6 Ηοὃ. “υαου. 

“2 ωὐἷο α.1}] Ὅὅὕο ἀειμδηὰ (πεῖς περ 
(υ. 11). ΕῸΓ ἀποστέλλειν ἐπί τινα, ςἔ. Ηάϊ. 
γΠ!. 64. Το ϑυγίδς οὔἱβ “ ΑἹ] ἐῃαΐ ἀνεὶς ἴῃ 
Ῥεγβῖα," 1.2. Ῥευβίβ, Ρεγϑῖὶδ Ῥσοροσ. ψοΙ Καγδγ 
15 ΟὈ] ρθε ἴο ς8}1] (86 πιεϑϑᾶρο ἴο Ῥογβία “' ὑη- 
ΠΌΡΕ; Ὀεολυθε Τχα απ Πδα Ὧο δυςοΥ Υ 

6Γα. 

αἰ! ἐδαὲὶ ἀαυοῖξ «υεσέαυαγ} πρὸς δυσμαῖς, 
48 ἐδο τὠπαοῖ, ἐπ δε «υεσὲ ; «ἔ, ἴ. το; τ ΟΒγοη. 
Υἱἱ, 28. Βιυῖ Οοαὐά, 19, 1τοβ, 58, 44, ἄζε. τολά 

πρὸς δυσμάς, εὐε:ἰαυαγάΞΞ- ἐπὶ δυσμάς, «ἢ. 11. 6. 
᾿ς ξθηοσγαὶ ἀδϑὶπδίίοη 15 βροοδ  βοὰ ἴῃ ναὶ 

ἔο]]ονν5---νἶΖ. ἴῃς ρΡεορὶες οὗ ΟἹ]ςῖα, ο. ΤἊ 
Αβϑϑυτίδης Ἵδ θὰ Ῥῃορηϊςὶδ “ Ῥαϊοϑίίηθ »κ"Αὲ 
“δαγτίὶ, “ἴῆς σου οὗ ἴ.6 ννεβί. (Οπἱιε 
ασπά αἴἶζοῦ «υεεϊφυαγά.) 

απά Ζίδαπις, απά “πη ἰδαπι.ἢ 7.4. (οε]ο6- 
ϑγγίδ, Ὀεΐνσοθη ἴΠ 656 ράΓγ8}16] γαηψ68. 

ὠῤοη δε “εα εοα.:.} 11ϊ, ουεγ αφαὶπεὲ (κατὰ 
πρόσωπον) ἐδε εοατί. ὙὨς Ηδεῦ. τϊρῃῖ ὃς 

ὨΠ ΒΘ, Οϑεη. χχυ. 18, θυΐ. χχχίϊ. 49; ΟΥὕ 

“5 Ὲ, Οδῃ, χχίϊ!. 17; Ὀυϊ πιοῦσα ὈΓΟΌΔΟΪ, 

ὈΠΠΕΝ οὐ ὉΠ ἼΓΣ; οὗ 5γγ. Ῥμοδηίοία 
δηὰ ῬὨΠ1Ξτα ἀγα ἱπίοη θὰ, Ὅῆε οηυπιογαίο 
οὗ Ἰος 4} {1658 δηὰ ο 165 15 ξεορσταρ ἢ! Δ} δοςὺ- 
ταῖθο. Οοαὐὰ. 19, τοδ, σπά ἐῤδουε ἐδαὲ ἀαυεῖξ ἐπ 
.α»ιπία απά Ῥαριασεξ, δῃὰ χ. εῖνοϑ ὕαριπία 
ἴογῦ ῥῬεγεία. ΤΒς ΟἹὰά [,4ἴ. 4190 οοηϊδίηβ [ἢ 15 
Ὠδλθ, δυῖ ποῖ ἴδ6 Υυὶϊρ. Οὗ, εἢ. 1, 28. 
ΤῊΘ τϊβίακα ΤΩΔΥ δᾶνα οΥἱρίπαϊοά ἴῃ [6 Η Ὁ. 
᾿ Ὁ), ἀεχίεγ, υϑεὰ ἴῃ ἴὨ6 βεῆϑε οἵ φεσέγαϊι. 
᾿ατλᾶβουβ δπὰ ἴδε 1οθαηοη ΔΥ «οὐδ οὗ 
ΕἸ ςΐδ. 

8. «4πᾶ 1ο 4δο:ε αγιοηρ δὲ παίίομα, ὧδ᾽. 
ΤΙΟ Οτοοῖκ ἰδ: καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ 
Καρμήλου. .. . καὶ τὴν ἄνω Ταλιλαίαν καὶ τὸ 
μέγα πεδίον Ἐσδρηλώμ. Α58 ἘτΖϑοδε τὸ- 
ΤΆΔΓΚΒ, τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι ἈρΡΡΘΑΥΒ Τηθδη]ηρ- 
6985. Ι{ νᾶβ8 ἴο [ἴῃς ῃδίϊοῃβ [βειϑεϊνεϑ [μδῖ 
[86 πιεββᾶρε νγὰ8 δεηῖ. Ηδξ βιρροβεβ ἴπί [πε 
ΗΘ. οτριίμδὶ νγὰβ εἰἴ μον "2, ἐν τοῖς ὄρεσι, 
οΥ ΩΣ, ἐν ταῖς πόλεσι, ΜὨΙΟΙ νγὰ8 σοηξιπεὰ 
ΕΥ ἰῃ6 Οτεοκ ἰγδηβίδίοσ σὰ ΘΩΞ, ἐν τοῖς 

ἔθνεσι. Ῥεῖῖαρα ΟἼΞΙ 23 ὝΦΝῚ τιᾶγ 
τηόδῃ, σπά ἐῤοή6 «υο αἀγὸ ἱπείμαάε ἐπ 1δὲ 
παΐέοης 977 Οαγηιοὶ, ΤῊ Ν υἱκ., ποννδνυοῦ, μᾶ5 
εἰ αὐ μεπίε: “μὲ ἱπ Οαγηιοίο; ὅτ. 
απά ἰο 166 ἱπδαῤί᾽Ἰαη: οΥΚἹ Οαγριεί. Ι͂ῃ Ὠΐ8 
ΔΩΧΙΕΙΥ ἴο ργονε μαξ ἐῤε ὕεαυλό ῥοῤμίαίίοπ 
ΕΥΟΓΥ ΒΕΓ 15 Ὀρρογτηοϑβῖ ἰη ἴδε ᾿νε [6 Γ5 τηϊηά, 
ΨοΟΪκιασ οχρίδίῃβ [86 ρῆγαθθ 8ἃ8 δαηϊίνα- 
Ἰοηΐ ἴο καὶ (τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ) τοὺς ἐν τοῖς 
ἔθνεσι, αὐιὰ οὐ]οοῖα ἀραϊηθεὲ Εσ!Ζϑοῖο [δαὶ ὮΝ 
15 λαὸς, δηὰ "}} ἔθνος. ὙὝΠΕΓΘ ΔΓΕ, ΒΟΥΨΕΥΟΥ, 
τοσο ἴθδη ἃ δυηπάτεοά ραϑβϑᾶρεβ ἴῃ ἴῃς 1ΧΧ. 
ἴῃ ψ Ὡς ὮΝ 18 τοπάογοὰ ἔθνος. ΜΝ ΟἸΗ͂ ἀείδηα8 
[86 Οἷκ. ἴοχῖ οἡ ἴῃς στουηά {μὲ [Βς ᾿γοοάϑ, 
οἄγοβ, πὰ νἱηάϊηρ νά] ]εγ8 οὗ (λιτοὶ ννεγα 
[Π6 παΐυγαϊ ἀϑυϊυτπὶ οἵ σγοΐιιρεεβ ἔσομι ἴῃς Α45- 
ϑσγτίδῃ δηὰ ϑυσγίδῃ ἰηναϑίομβ. ὍἈ656 τοί ρει 
ἴοσηθα ἃ πα θοῦ οὗ ΡΟΘΓΥ ἱπάεροηάεηξ οοπι- 



ν. 9. 

τῆς Πρ βεγ 8166, Δηά τῆς ρτεδὲ ρἰαίῃ 
οἵ Ἐξαάγείοῃι, 

κοὐ 

ΦΌθΙΤΗ. 1. 

]ογάδη υπῖο [εγυβαίεπι, δλη4 Βείδης, 
δηὰ (6118. ἀΔηὰ Καὶ αάε8. ἀπά τῆς γίνεσ 
οἵ Εργρε, δληά Ἄρης, δηά Ἐλπγε88ε, 
Δηὰ 4]1] τῆς ἰαπά οἔἉ (σεβεηι, 

Απά ἴο ἃ} ἐαϊ νχεγα ἰπ ϑδπιδλγία 
ἴδε οἰτίεβ τδγθοί, δηά δεγοπά 

τηυηϊτίε5, δοοογάϊηρ ἴο {ποῖγ βεύθσγαὶ παιίοῃϑ. 
“ Οδ]δδα ἢ ογ Οἱεδλά, (δ ἢ1}]-σουπΌγ εἀϑὲ οὗ 
]οσάδῃ, 15 πιεποηοά ουΐ οὗ 15 ρἷδοο, ἰῃ ογάδθσ 
ἴο οουρὶος ἴε ἔἴτο πὶ σηϊδηάϑ τορεῖθοῦ : ς, οἷ. 
ΧΥυ. 5: 1 Μδος. υ. 9. Βυΐζ Α. ϑοδο]Ζ δουζεὶγ 
ϑδυροϑῖβ (Πδὲ “' Οδιτηεὶ,᾽; ἰῃ [Π6 δγοδαὶς βίγὶς 
αἰδοϊθα Ὁ [86 δυΐμοῦ, ϑίδηάβ ἴογ Ῥδιεβ!ῃα 
([6ς. 1... γ; 1... 19), 7υϑὲ 45 “ Οἰϊολὰ ̓ 15 186 
(ΟΙΠΕΌΥ Εν. οὗ Ιοσάδη. Τπυ5 τ[86 ὙΠΟΪ6 
ἙΠΟΙΠΌΥ δοςογάϊης ἴο 15 ἵνγο ἀἰν βίο 18 ἢγϑὶ 
τηεητοηδά ; δηὰ (Π θη ἴῃς τουΐε οὗ [86 ΘΏΥΟΥΒ 
15 είνθῃ ἔγοσῃ που ἴο βουίῇ. 

ἐδὲ στγεαὶ ῥίαὶπ φὶ Ἐ-άγείο ἢ ΟΠ, υἱὲ. 3. 
(δ) οὰ Εϑάγεϊοῃ, οἰ. 1. 9; ἵν. 6. ὙοΪΚκ- 
ΤΏΔΥ ὕγοΐοβ ᾿Εσδραήλων, 85 ἃ ξοη. Ρ]υγ. οὗ 
᾿Ἐσδράηλα, ἰὨγουρβουξς (δὰ ὈοοκΚ. Ἡοῦ. 

7) ῬΘΩ, “ἴῃς νδίϊεγ οὗ [εζγεεὶ." 80 ἴδε 
5ΥΥ. 8ὅεεὲ τ Μδοο. χίὶϊ. 49; [οβερὰ, " Απεᾳ. 
ΧΙ, 8, 5. 

9. δα»ιαγία σπά ἐδε εἰδοε ἐδέγε0 7} ϑαταλτὶα 
Βεοτοὸ ἀδῃοίοβ ἴδε ἐϊϑίσὶςς 80 δα, 45 ἴῃ 
οὗ. ἵν. 4; (ες Σαμαρεῖτις οὗ 1 Μδςσ. Χ, 30: 
Χὶ, 28. ΟΣ “ες οἰ[ίεβ οὗὨ ϑαπιδιίδ," 2 Κίῃρβ 
ΧΧΙΝ, τος. ΤῊ 5 086 οὗἩ ἴδε ἴογηι ἰ5 Ὧν ἔτοπὶ 
θείην “4 οἶθᾶσ ὑχγοοῦ [δδὲ [6 δυΐδοσ τσοῖθ 
Ὀεΐογε ἴ6 Βαδγυ]οηΐδη οχὶ]ο, 85 ὟΝ οἱ Ν᾽ αϑϑογίβ. 
[τ ΠΊΘΓΕΙΥ ργονοβ κηονίοάρε οὗὨ ΒΙ ]1ςΔ4] ρἢσδϑο- 
Οἷοξγ (ςξ αἷβο 2 Κίῃρβ χυϊ, 26; [6γ. χχχί. 5). 

οπα ψογάαπ) ΤὍΤῆς Οὐκ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, ἀῃὰ {με Ηεὃ. [1 ὭΨ, ἐδΏογα 
δηα ΡΓΟΡΕΥΙ͂Υ ἀεπίρηδίοβ [86 Ἰδηὰ οαβὶ οὗ [6 
μῶρος [μὲ Ν, Τ. Ῥεγδθα; ϑοχηδίίπιθθ, 898 
ΕΓῸ, ἴῃς ορροβϑίίθ. Μονοσβ, “ ]ηϊοσϑιςῖ. 
06 Γ ἀ, ΒΙΌ]. ΟΒγοη. ἢ. 240, ἄγρυοβ ἰδδὶ 
ἽΔ οὐ ἽΔ.)2 πιϑδῃβ Ὀοίἢ ἐξευνεἶδς αηὰ ἡερρεὶίε. 
δοπλεῖμηθβ ἴΠ6 δι ἰ Ό Υ 18 τοπιονοά ὉΥ ἴα 
δααϊτίοη οὗ ἃ ρῆγαϑε 5ιρηϊ γίηρ «υεπαυαγά, 885 
ἴῃ [ο5}}. νυ. 1, χίὶ. 7; Ῥδυΐ, χὶ. 320: ᾿ Ἁβγοη. 
ΧΧΥ. 30; ΟΥ ἐαιαυαγά, ἃ5 ἴῃ 105}. ἱ. 15, 
ΧΙ 1, ΧΙ, 32. ἴῃ Οδῆ. 1. 10, 1:1 881). 
Χχχὶ. 7; Ϊοβϑῇ. ἰχ β᾿5; τ Κίῃηρβ ν᾿ 4, 1 τπιοδης 
[6 νοβϑίοτῃη 81:46, τδουρῃ ἢο ἀεῖίογῃίηδ- 
ἄνες 15 δάἀδὰ. Ἡδσὸ (6 ὅ5γΥγ. μὰ5 [86 β8πὶ6 
ΟΧρυ βϑίου «ων; [;3"» δορὰ [6 Ψαυΐς. 

ἐγαῃ: Ξ μιν ογάΠη 622. 

Βείαπε.) Ουτεεκ Βετάνη. Οοά. ἱΪ. Βαιτάνη :; 
Χ. Βατάνη. ΦΧ. Βαίμοη, οὐ Βοεΐδῃοῃ, 2.5. [ῃ 6 
Βηθανὶν οἵ Ἐξιδεῦ. Οποπιδϑί., ἴῃ ἴῃς ἢ1]]1- ΠΟΙ ΓΥ͂ 
πεᾶῦ Ἡεοῦσοη. ΨΝΟΙΗ το τὨΐηκ8 τΠδὲ (ἢ6 
ὙΤΙΓΟΥ ΠΟΥ͂ ΡΆ5568 ΟΥ̓ΟΡ ἴο [πΠ6 ΟΟΙΠΌΥ δοαβὶ 
οὗ Ϊογάδη, :ἀθηκῆεβ Βείδῃς σἱϊὰ Βαβῆδῃ. 
Βυϊ ΜΙ “πδοβεχ βοὴ ΡΠ. 15. ἀυδίουβ; ἴ8ε 

Ατδιηδλῖς ἔοττῃβϑ θείης Ὁ Π3, ΔΘ 3, δηὰ 
ἸὩ 12 ; οἷά. 1εΥγ," ΟΠ] 4. Νν οτι.᾽ ΤῊΣ ρ]ασς 

ἱπίεηάεά 8 ρεγβαρα ΓΊΣΓΤΞ, Βείδεαποίθ, 
106}. χνυ. 59, ἴδε  Βεῖξ "Απᾶῶ", δρουΐ 
ἔνα τῇ ]65 Ὡοσῖ οἵ ΗἩεοῦτοη. Βυΐ Α. ὅ8ς.}0]Ζ 
5408 οίαπία ἐγαης ογάσπενε ὮΘΓΘ ΤΉΔΓΚΒ (᾿ς 
ΒΕ. Ὀογάεσ, 45 Ηδίδυ] ἴπς ὟΝ., δὰ Καάεβῃ 
[86 5. 

οεγίδίηϊγ ποῖ Ηδίμυϊ, θυῖ Α11ὺ5 (οΥ Ε]υ84) ἴῃ 
Ιάυτμοα, [ες Οῥαλησα οὗ ἴ!ε Ταϊπιὰ, [86 
Ῥγοβοηΐ Εἰ Κδιία!α. ὃο Μὕδίδυ, ἴεν Κοϊδηά 
δηᾶ Ἀοδίηβδοη. ὍΤῊ18 18 οἰθαγ τὶρηϊ, 885 ἴῃ 6 
ογάοσ οὗ δπυπιογδίοη ργοσθοαβ ἔγσοσῃ πογίδ ἴο 
βου. ὌΘο ϑγγίδς 88 9, Καίδπ. 

Καίε:. Καδής. Κεάορι ἴῃ Τυάδι, [οϑβῇ. 
Χυ. 232. 80 ὅγγ.; οὐ Κδάθβῃ-Βαγῃδᾶ, ἰῇ [ἢ6 
ἀοϑοτὶ οὗ Ζίη, οὐ [6 Ὀογάειβ οὗ Βάοῃ, οὗ 
ἴῃ ἴῃς ἀσθεστὶ οὗ Ῥαγδὴ (1. 1ρ5103). ΨΝνοΙΒ 8 
το μοὰ οὗ τοβίοσίης Οἰεδὰ ἕογ (6 ]]υ5, δῃά 
Κοιεκ- Μοαῦ ἔος Καδάεβϑ, 15. σρδγνείϊοιβ, ὃυῖζ 
Ὠοῖ σοηνηοίην. 

ἐδε γυερ ὁΚἡὁ Ἐρρ Νοῖ (ὲ ΝΘ 
(Ρυϊϊζβοβε δηὰ ΨοϊΚπιαγ), θυΐ ἴῃς "γαφ»-εἰ- 
“Αγ, οὐ ἈΒΙΠΌΚοΙυτα, ἴδε αἰνάϊηρς Ἰ᾿ἰπα θ6- 

νθθη (δηδδὴ δηὰ Εαγρί. Ηοῦ. ὈΣΊΣΘ ΓΟ, 

τοηδοτοά 8485 δεῖαε ποταμὸς Αἰγύπτου ἴῃ 
τι Κίηρβ νυἱῖι!. ὅς. Μοῖεὲ οοστεοῖ ἕως 
χειμάῤῥου Αἰγύπτου, 2 Οἴτοη. Υἱῖ. 8. Οοά. χ, 

τοὺς χειμάῤῥους ἴετο. ὙΒΟΓΙΕ 15 ΠΟ ΓαΐοΓ- 
δῆς ἰῃ ψἢηδΐ (ΟἸονν5 ἴο “ἴδ6 ἔννο αϊνίβϑίοῃβ 
οὗ Εκγρί ἰῃ ἴῃς Βοχηιδῃ {ἰπ|ε,᾽ 2485 ΟΪΚΤΩΔΡ 
ΒΌΡΡΟΘΒΕ68Β. 

Ταῤῥπει, απ Ἀδριοτσ, ἀπά αἱ] ἐφε ἰασμά οὔ 
Οε:ερ.} 2.4. ἴμε θεῖα. Ὑμὲ ψογάβ ἀερεπὰ 
ἰτηλθ ἸδῖοΥ ΡΟ δὲ σοπὶ μπΐο (υ. 7). 80 [86 
ϑγι. ΕΠΖϑοδς υηάογοίδηάβ τοὺς κατοικοῦν 

τας δξαίη. τ 
ΤΑΡΠΏ65 15 Ταῤῥαπόες, ἴετ. ΧΙ, 7, 8, 9; ΟΥ̓ 

Τοῤαῤῥηξῥε:, Ἐπεὶ, χχχ, 18; οὗ ψΒῖο} ἴΠ6 
Τυΐη8, αἱ 1εἰ εΐξηπα, οτὸ Ἐας ΏΓΥ οχοδ- 
γαϊοὰ ὈὉΥ Μζγ. ΕἸϊπάετβ Ῥεῖτίθ. ΤῈ ΕΧΧ, 
811 [6 υἷδοα Τάφναι, 85 μεσε, δῃὰ Τάφνη. 
[1 ἰ5 [6 Δάφναι αἱ Πελούσιαι οὗ Ηἀϊ. ἱϊ. 1ο, 
οΥ Δάφνη, ἃ ἔογιἰβεὰ Ὀογάον ΟΥ̓ ποᾶγ Ρε] υβίυηι. 
ϑΥγ. Ταῤῥῥε. Ἐλδῆιθββο ---- --αμεσσῆ --- ἴΠε 
Ἀδδηηϑοβ οὗ Εχοά. ;. 11, δηὰ (6 Ἐδιηθϑοβ οὗ 
Οεη. χίνὶ!. τα; Εχοά, χίϊ. 37. (80 ὅτ. Πεσα.) 
πῃ Οϑηῃ. χὶνὶ. 28 (ἢ ΧΧ. 8Βαᾶ8 γῆ Ραμεσσῆ 
ἔοῦ Ηοῦδ. 2 γδ, εόε ἰαπά οΥ Οοεδεπ; ςξ. 
Οεη. χὶνὶ. τι, θοῦ (ἢ6 Ηδοῦ. 8ὲ5 ᾿απμά ον 
Καριϑει. Ἐδίλθϑϑβ νν88 ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ [Β6 σΔΡΙΔ] 
οἵ Οοββθη, μετα οδ] ]εα Οεβοια. (ὅγγ. Οοβἤβη.) 
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φσ8 

10 ὕὅπ|}1} γε σοηχε δεγοπά ΤΓδηΪβ8 
ΔηΔ Μεπιρἢ!β, δπά ἴο αἱ τῆς ἱπῃδ-- 
δΔπ5 οὗ Εργρο, ὑπῈ}] γε σοηλα ἴο 
(δε Ὀογάεγϑ οὗ βιορία. 

11 Βυῖ 4}1 τς ἱπῃδδιτληῖβ οὗ ἐπε 
᾿Ιλπά τηδάε Ἰίρῃς οὐ τῆς ςοπιχηχαπά- 
τηοηΐ οὗ ΝΑὈυσΠοάοηοϑογ Κίηρ οὗ ἴδε 
Αβϑυγίδηβ, πϑῖθοῦ ψψεης (ΠΕ στῇ 
δαὶ ἴο τῆς δδίι]α ; ἔογ 1Π6Υ ψεγα ποῖ 

ΨΦΌΌΙΤΗ. 1. [ν. το---12. 

δἴτδιά οὐ Ἀΐπι: γεᾶ, ἣἢς νγᾶ8 Ὀεΐογε 
(Π6η1 48 Οης ΠγΔη, Δηἀ (ΠΕΥ͂ Βεηἴ ΑΥΤΑΥ͂ 
ἢ18 Δι θδϑβδδάοιβ ἔγοῦ τἤδι τψἱῖπουϊ 
εβξεςῖ, δηὰ νυν ἀϊδρτάςα. 

12 Ἰετγείογε ΝΝαδυςσῃοάοῃοβοσ νγᾶ8 
ΥΟΓΥ ΔΠΡΤΥ σι} 411 τἢ}18 σουπέγγ, ἀπά 
ΒΥΡΆΓΕ ΟΥ̓ []8 {πτοης δηά ἰππράοῃι, 
(ἢδτ ἢς ψου]ά βυγεὶν δε ἀνεηρεὰ ὕροηῃ 
411 τἢοβε ςοαϑῖβ οὗ (Ἰ]ἰςία, Δη [)ληπχδ8- 

10. ὕπο! γ6 οογιε.} ΟὝτεοκ ἕως τοῦ ἐλθεῖν 
εξῖδμε οουοη Ηεὺ. 83 ἽΡ, 
, δεγοπά Ταπὶ: απμά Δήερηρδί..}] Οτθεκ ἐπάνω 

Τάνεως κι Μέμφεως-Ξ Ηεῦ. ΠΌ. ᾿νὉ Ἰν ΟΥΑ 
ἀόουε Ζοαρ» απ Μοῤό. ϑγτ. :ο αν ας 1ο Ζοαη 
απ ὁ (φρο) Μορρόμ. Ζοδη, ἴς ψῈ}}- 
Κποῦσῃ ΟἿ οὐ ἴδε οὐδὲ ὕδηκ οὗ ἴῃς Ὑδηΐτς 
ΝΕ: 866 ἶβᾶ. χίχ 1:1. Μειρῆῖβ, [6 Εξγρ- 
τἰδη εποπεεσ, “ αν Βάνυεη, ςαἱοὰ Ὁ τὰς 
Ηδοῦτοννβ Μορὴ δηὰ Νορῆ, ἸΑῪ οὐ (ἢ ννοϑί 
Ὀδηκ οὔ με ΝΙ]6, δοιῖμ οἵ ΟἹἀ (αῖγο: ςξ Ι5ᾶ. 
Χίχ, 13. 

ἐδε δογάεγε 9, ΕἸδίορία. 1... Οὐ8ὴ οτΥ 
Μεχγοῖ, βουῖ οὗ Εὶ 16 Αϑϑυγίδη αὔζω 
ἃπὰ Μείωῥωμ. ΨΝΟΙΗ͂ ἀονοῖεβ ἴθη ρᾶρθβ οὗ 
εἰδδογαῖς ἀγρυτηεηΐ ἴο ὑγονθ [δαὶ ἴῃ (δε 71} 
ἙΘΏΓΟΣΥ Β.0., [6 ΡΟΥΕΣΥ οὗ Αϑβϑουγία 531}}} οχ- 
ἰοπάρά ἴο Εργρί; 80 (δὲ ἴη6 δυΐποῦ οὗ 
ΙΔ 15 ποῖ στοῆς ἰῇ τλλκίης Νοδυςἢ, 
ἀεπιδηὰ οοηζϊηρεηῖβ πομλ [πΔΐ συδτγίογ. 
Μυροὰ οὗ ναὶ ΔΝ ΙΒ δἀυοε8 5 ουΐ οὗ ἀδίο : 
θυΐ νὰ πον Κπονν ἔγοτῃ [ἴῃς Αϑϑουγίδη Δηη2]5 οὗ 
Ἐϑαγῃδάσοη (681--668 Β.0.) ἀπά ΑΞ350ΓΔΏΔΡΪΔ, 
ἢϊ8 8δοηὴ (668-ὅ26 Β.0.), (ῃαξ οδοῖ οὔ {Ππ656 
Κίηρβ σοπαυογοὰ Ἐεγρῖ, δηα οχρο]οὰ Τίγμδ- 
Κκὴ [86 ΕἸΒΙορίδη ἔγοπιὶ (πδί σουηθγ. Οὖγ 
αὐυΐδοτ, Ποννονοῦ, ϑρθᾶκβ οὗ Νιεῤεεδαάμπεκανγ, 
ὙὯ0 νγὰβ ποῖ δῃὴ Αϑϑουγίδῃ Κίηρ, Ὀυϊ 8, 88 ἃ 
ἔτ ξπιεπίδσυ ἰη5ο τ] ΡΌΟΩ ῥγονεβ, ἱηνδὰθά Εσγρί 
ἴῃ 568 Β.0. (86 δοίγδαοσ, “Κα ΠΠηϑοῦγ.,᾽ Ρ. 364). 
ϑυο νᾶρὺς δηὰ ἱπδοουγαῖα Κπονοάσε οὗ 
[Πε588 τηδίίεΓβ, 85 ἴ8ε Βοοῖ οὗ [ἀπ ἱπαϊοδίοϑ, 
ΠΑΓΟΪΥ τοαυΐγοβ τοσο ἴπᾶπ δΔῃ δοηιυδίηΐδηοδ 
ἢ ἴδ Ο. Τ᾿ ογ 15 δάδθαυδίε ἐχρίδηδίίοη 
(ϑε6 [6γ. χἹἤἹ, 8 .9ᾳ.). 

11. αἱ ἐδὲ ἱπδαῤίδαπις ὁ ἐδε ἰαπά. 80 (ῃς 
ὅγγ. δηὰ (οάά. 19, ς8, 23,4]. ΕΥ̓ ΖΒΟΝο οὐϊῖβ 
ἴῃς ΒΥΡρεγΌΟΙΙΟΑΙ, αὐ 266 ἱπδιαῤίλαπι: 9 αἱ! ἐδὲ 
ἰαπά. ΟΕ, οἰ. 1.1. ὙΠῈ “ Ἰδηὰ " ἴῃ χφυσβίίοη 
15 ἀοβποά ἰῃ νυ. 7-1.6. ΟΥ ν΄. 12: “4}} (ἢ]15 
ςουπίγ." Τα ἴοττη 5 οοἰ]θςῖῖνθ. ΨΟΪΚΙΙΑΓ 
δηά8 “οχαρρεγαίίοη ἢ ἴῃ (8 ϑβίδίοιηθεηΐ οὗ 
ΕΘΏΘΚΑΙ ἀοἤδηοα οὐ ἴμς ρασί οἵ ἴῃε νγοϑίοσῃ 
σου Γ65; Ὀδοδιϑο, 485 ἃ πηδίζϊοσ οὗ ξεςῖ, ᾿Ὦ 
ἀοε8 ποΐ ἤΐξ ἴῃ ψἱ [ἢ6 Βἰϑίουυ οὗ Ὑ,αΐδηΒ 
“ Ῥαγίμίδη ἢ νγασ. 

, ὄδρίογε ἐδερι.}) 1.4. ἰπ τμοῖγ βἰρμῖ, ἴῃ πεῖν 
υάριηοεηί. Τα Οὐκ ἐναντίον αὐτῶν ΞΞ 

ΗδΡ. ὉΠῸΒΟ οὐ ὉΠ Ὁ». ΟΕ οἷ, τ. 21; Ὑἱ]. 
221 Χ, 14. 

Ω: οπδ παπ.}] 80 Οὐοάά, ||. χ, το, 23, 52, 
εἴ πηι. 115 γ.,) ὅγτ., δηὰ ΟἹ 1.Δῖ. ; νυϊρο, ἴσος. 
Ηεῦ. ἽΠΙΣ ΟΣΝ3, ψΒῖο πλεδῃβ8 Ὡς ομέ "ιᾶπ 

από 0 γιοῦ; 848 ἃ τῆοτο ἰηαϊνίάιι4], ποῖ “ Εἴη 
ξεν ΠΟ μο, Μαηη," ἡπτῷ ἀε "πω, 85 
Επίζβοδςο ἐχρίδίηϑ [6 ρῃγδϑο. 

σηδ ἐξέ “ἐπ ἀευὰγ . .. «Οἱ ἀδμεσγαοο. 
ὙΠΟ γογ ἰ8 ἀνέστρεψαν, “ἐπὶ δαεῖ, ἐαμφεά 10 
ἐμγ ὁσεξ; Ἠεῦ. Δ, Οὐοάά. 11. χ, 19, 58, 
4]. ςοσγοςὶ ἰηῖο ἀπέστρ. 1,1{. απά ἐδεν ἐμγπεά 
ὀὲαεξ δὲς "6 ΕΓ: ΘΡΙΡῈ ἐπὶ ἀλσδοποι δεζογε 
ἐδεὶς ἥαεε ((οάἀά. ἱἰϊϊ. 64, 4]. ον ἐδεὶγ γαεε). 
“ ἘτΩρΡΙΥ ἢ 56 Ηδδ. ὉΡ᾽, σεως νιαπίδιω, Γὲ 

ἑηγεία (Οεο. χχχὶ. 42; Κυςῃ 1. 21; ευῖί. 
χΥυΐ. 16; 2 ϑ8τ:η. ἱ, 22). ὙΠΕΥ ἀϊὰ ηοῖ ξῖνε ἴΠ 
ῬΓεβεηῖβ Εἰς γεγε [86 υ50.] [οΚεη8 οὗ 5υὺ- 
Γηϊβδίοη (2 Κίηρβ χυ δὶ. 31). “1ῃ ἀἰββοηουτ, 

δς." ὨΠΌΒΡΟ (ἡρ03) ΠΡΡ33, ΟΕ τὰς 
(τεαϊμηεηΐ οὗ Πανβ διηθαββδάοσβ Ὁ Ηδηυη 
τῆς Ατημοηϊΐζε (2 84π| χ. 4). Τε ἰεάᾶρυς οὗ 
ΕεΥρί δηὰ ἴῃς ννεβίθσῃ ῬΟΜΕ 5 ἀραϊηδὶ ἴδε 
ΠΟΙΏΠΙΟΏ ΘΠΕΙΠῚΥ Αϑϑουτγία 18 ὑαϑεὰ οἡ ἴδ6 
ὨἰδίοΥ! 2] τεοοσγάβ οἵ ἴῃς Ο. Τ. δὲεὲ 2 Κίηρβ 
ΧΥΪ. 21, ΧΙχ, 9; 88. ΧΧΧ. 2, ΧΧΧΙ. 1; |6Γ. 
ΧΧΧΥΪ. 5; ΕΟ, χυϊ!. 15. 

12. δα! δὲ «υομίά τωγεῖν δε αυεηρεά ὠβοπ.} 
ΤΕς σομηπιοη Οτεεκ ἰεχῖ 15 εἰ μὴν ἐκδικήσειν, 
ΜΠ ΒΙοεκ οὐ Ηδῦδ. νυἱ. τῴφ εχρίδίῃβ 45 ἃ 
τηϊχίυγο οὔτ ΟΥοοῖκ ἔοστηνἶα οὗ βυσθαγίηρ ἦ μὴν 

στα ἴμε Ηεῦτεν εἰ μή (ἐν ὍΝ). Επίσθοδε 
εἀϊ8 ἢ μὴν, αἴεν σοάά. 23,44, 71; 8]., 1} (ἂς 
ΤΟΙΊΔΙΪς “ 86} βυϑρίοου βεγ θεηυπὶ 6556 εἰ μή. 
ῬΙΟΡΔΟΪΙ τἋδς ἴτυς ἰεχὶ 15: εἰ μὴ ἐκδικήσει, 
ΜῈ Οἢ δοοογάς ψ ἢ Ηοδ. ἰάϊοηι. 

αἱ] ἐδοιε εοαςί: 97 ΕἸ 4. Ἡξετε δῃὰ δραΐη, 
οἢ. ἰἰ. 2ς, ἔπε ἴογηὶ “ οοδϑοῖβ᾽" ἀεποῖθβ ποῖ 
[δε Ιαηὰ Ὀθογάοτγίηρ οὐ Οἰ]ϊςία, θα (μ6 ἴοστὶ- 
ἊΣ (πεν) οὗ ΑἸἰϊϊοία, ἐς. ΟἸΠςΐα ἰἴδεὶξ ({ἱρ- 
810.8). 

ΤῬοανπασεις. 80 Οοὐά. χ. 44, 64; αἷ., ὅγτ.,) απὰ 
ἀουδέ!εβ8 ἴ[6Ὲ Ηεῦ. ἘγίίΖϑομε οἀϊ8 δαμα- 
σκηνῆς, θα»πασεεπέ, Ὀεσάυδε {πε ΠΟ] ς [ΕΙΤΊ- 
ἸΟΥΥῪ 18 ἀεηοίεά, ἀιὰ ποῖ ἴμε οἰ ον (δι ταῦ. 
ΧΥ͂Ϊ. 2). 



ν. 13--15.} 

οὐ. δηὰ ϑγτία, δηὰ τῆι ἢς ψψου]ά 5'δγ 
ψί τῆς ϑυνογά 411 ἐἢε ἱη ΒΑ ΔΠ οὗ 
τς ἰαηὰ οὗ Μοδῦ, δπά (ἂς οι! ἄγε οὗ 
Απππιοη, δηά 411 }υάελ, δηὰ 811 τμδὲ 
γνεῖε ἴῃ Ἐργρῖ, ὉΠ] γε σοπιε ἴο [δε 
θογάειβ οὗ (ἢε ἴνγο 8688. 

13 ἼΓΠεη Πα πηλγο θά ἴῃ Ὀδ(Ε16 ἌΓΓΑΥ͂ 
ἢ ἢϊ8. ρονεῦ δρδῖηδὲ Κίηρ Αὖ- 
Ρμαχδά ἰπ τς βϑενεηῖεεπτῃ γοᾶγ, δηὰ 
ἢς ργενδι θά ἴῃ ἢϊ5 δδῖι]α : ἔογ ἢ6 ονεῖ- 

δγγία] ΤὍΠα ἴοστι ἰβ ποῖα υϑεα, 5875 
ΕἘτϊίΖϑοδο, ἴῃ [ἢ6 τυϊάοὺ 86η86 οὗ [ῃ6 ἰδηὰ Ἡ ΙΟἢ 
δἰγείςμοβ ποτ Τδυζυβ δηὰ Ατηδηυβ, ὈΘΌΘΘΏ 
ἴς Μεάϊίεγταποδη δηὰ Επρηγαΐθβ, ἴο (86 
Αγδθίδη Ὠ εβοτί δηὰ ἴῃς Ὀογάογ οὗ Εργρί. νν88 
τὸ Ηον. ῬΟΘῚ Ὁ.δὲ, “τανε ἡ Ἰανπαεε ἢ 

(1 ὅτι. υἱῖϊ]. 5.) ΤῊΘ 51. μδ5 «4.2, Βαϊ-ῥάη, 

(μαῖ ἰ5, [ςΞ Αταῦ. βαμάη, Ηεῦ. Βεἰδειδεέαη, 
[86 ΟΥοκ δεγέδοῥοϊια, ἃ5 ἴῃ «οἰ. 1ϊ. το, 2 
Μαος. χίϊ. 29, δῃὰ 90 ρῥσοὸρ. βεῖθ0 ΤΤδὲε 
ΠΑΙῺΘ 4180 ἀδηοίοβ ἴδε αἰδίσοςς οὗ Βαδβϑῆδῃ. 
ΤὨς ΟἹὰ 1,Δἴ. ϑεσέδέαε ὑγοῦ. πχεᾶῃ5 ϑωέδοῤοϊῥ;, 
Σκυθῶν πόλις. 

ἐδε Ἰπδαῤίαηῖς ΟΓ ἐδὲ ἰαπά 977 οαδ.} ὅτ. : 
ἐδε «υἷε γιοη 9 Μοαό. ΟἿ, )ῃ. 1.12. ΤῈ 
Μορδϑίϊοβ ᾿ἰνοά βουῖ οὗ ἴ6 Ασῆοη. ὍΠΟΥ 
ἃτὸ τηεηςοηρά δρϑίη, οἷ. Υ. 2, 22 ; Υἱ. 1; νἱὶ. 8. 
ΔΝ οΙ δ΄ ἄγρυεβ [μδξ 85 ἴπεβε ραϑϑᾶρεβ---[(Ἄκεη 
αἰοηρ Ἡῖτι Ζορδδη. 11. 8-ὸ; εΓ. ἸΧ. 25, 26; 
ΧΧΥ, 15-26. ΧΧΥΪ, 1--3-δθονν (Δὲ [δ6 Μοδ- 
δίῖ68, Ατηπιοηίΐίοβ, αηὰ Εἀοηλῖεβ σεγα δὲ ἴΠ6 
τς ἱπάοροηάεηϊς βίδίεβ, δηὰ 88 οϑθρῇι5 
((Αηϊ᾽ Χ. 9. 7) ΕΧΡΓΟΒΒΙΥ δβϑοσίβ [μδί Νεῦυ- 
οὐδ ἀποΖΖασ νγᾶβ ἴδε ἢγϑί ἴο τεάυσες [Βεπὶ ἴο 
δβιι δ] ες οη, ἔτοτι Ὡς ἢ τἰπηθ (6ο4 Β.0.) οηννατὰβ 
(ΒΟΥ σψοτα βυδ]οσὶ το [86 Βανυ]οηίΐδηβ, Ῥογ- 
δἰδῃβ, ἀηὰ ὑπο ἴομη Ηγτοδηιβ ἴο ἴῃς ἴενν5 
(105. “Απὶ’ χίδ, 12. 5) ὅζς,), ἰξ ἕο] οννδ ταὶ 
[Π6 εγεηΐβ γεϊδίο ἴῃ [υα τηυδῖ Ὀ6 τείοττεά 
ἴο [δ6 ἂρ θείοσγο [86 ἔχις ([. Ατηπιοη νγ88 
ποῖ οὗ Μοαδῦ, εδϑὶ οὗ [ογάδη, δῃὰ βϑοιῖ οὗ 
[δε [4000 Κ, 866 οἷ. Υ. 2, 5; Υἱΐ. 17) 18} ΥἹ. 5. 

αἰ] ψωάεα. ἴῃ τ86 σἱάοσ δεῆϑα οὗ ἴῃς 
]εν 5} ἰἸδπὰ, Ῥαϊεε πο. 

ἐδε ἑτυο “εα:.} Αοοοχάϊης ἴο Μονεῖβ δηὰ 
ΝΟ, τῆς ἔνο δύπι8 οἵ [86 ὕρρεῦ ΝΊ]ς, ἴῃς 
Αϑβίδθοσαβ δῃὰ Αϑίδριιβ, οὶ βυστουπά ἴῃ 6 
ἰϑδῃά οὗ Μεζγοε (δίγδθο, χυϊῇ. 1), ἐ.6. ΕΚ ορίδ. 
Οε, ν. το: δ δ θογάειβϑ οὗ ΕἸΠιορίΑ. Οτεαῖ 
ΤΊν οΥβ ἅ.6 Ὁδ  ]εα 5685 ἰὴ Ηοῦ. δηὰ Ασαῦ. ΟἿξ 
158. Χχὶ. χα; ζοσ. 11. 36; ΒΖεῖκ, χχχῖϊ. 2. ψ οἱΚ-α 
ΤΑ {Π]ηκ8 οἵ (Ὡς δὰ 862 δπὰ ἴδε Ῥεγβίδη 
Ου! ()); οἴδεῦβ ἤσοροβα ἴδε Κεοὰ 864 δηὰ 
(πὸ Μεαϊίεσγαηθδη, νῆθσε Ασαδίδ τ 65 
στ Εργρί ({Ρ581095). ΤῈ Νυϊς. οπι5. [ἢ ς 
ῬΓΟΡΟΙ Πδτη68 οἵ [18 γοσβθ, δηὰ ςοποϊπθ5 [Π6 
Ἑδδρίοσ ΒοσῸ, ρδβϑίηρ οὐδσ {με ἀεβιίγυςέοη οὗ 
Ασρδαχδά δηά (δε δβαξεηρ [μδί ξο]οννεά. 

σΌ 1Τ1ΗῈΗ. 1. 

7ᾳομμ». 

(ἄγεν 411 τῆς ρονεῦ οὗ Αὐφμαχδά, 
δηὰ 11] 8 Ποιβθηιθῃ, δηά 41} ἢ 8 
σδαγιοῖβ. 

14 Απά Ῥεσδπις Ἰογὰ οὐ ἢιἰ8 «168, 
πὰ σλπια ὑπο Ἐοεβδαίδης, ἀπά ἴοοϊ 
(ἢς ἴοννεῖβ. Δηἀ ϑ8ροϊ]εὰ τς 8ἰγεεῖβ 
τΒεγεοῖ, δπά τυγηεὰ τὰς Ῥαδυῖγ ἴδογε- 
οὗ ἱπῖο 8416. ' 

τς Ηε τοοῖκ αἷϑο Αγρμαχδὰ ἴῃ τῆς 
πιουπίδίη8 οὗ Εαρδυ, Δπὰ βπιοῖς ἢϊηῚ 

18. Τδεη δὲ »ιαγεδεά ἐπ δαλείε ἀγγαγ, θ᾽. 
“μα δὲ ἄγεαυ ωὸ ἐπ πε, ἴο εῖνς Ὀα[{16. 507. 
απά δὲ »αάε γεαάγ δὲς αγηιγ. “ῬΟΨΕΓ" 8. δ 
οΪά Επρ δὰ ἴοστὰ ἔοσ αγηην, δηὰ ἴδε Οτεεκ 
[οΊτ ἀνα κῶν 15 80 τεπάογοά ἴῃ υ. 16. “ΤῈ 
ΕὨΡ 5} ῬΟνΟΣ 15. ἢρᾶγ, ἰεὰ οπ Ὁ Μαϊοοϊπι " 

(Μαοδεῖμ, νυ. , 1). ΤᾺ Ηδδ. 5 ἀπά (ῃς 
[ιΑϊ. οἷς ἅτε 5 γα] ΑΕ ὑδεὰ. Καὶ παρετάξατο 

ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ -- ὉΤΙΒ ΠΌΠΟΙ ὙΏΝ, 
ἐπ ἐδ «“ευεπίεεηΐό γεαγ ΟἿ. ηοΐς ου Ὁ. 1. 

Ναδυςδοάοηοβον τεάυςοβ ἴδε Μοάεβ ἴῃ [8 
βευξηϊθθητἢ γεᾶσ, δηὰ 15 ἐπ ἰεξι ἔγος ἴο δίίδοκ 
[ὃς ἐγ ἴῃ [86 εἰρζοοητι (}ετ. χχχ!. αἰ; 
ςἢ. 11. 1). 

14. “ροἱϊά} ὍὌδα Οτεεκ 15 ἐπρονόμενυσε, 
«ἢ. ἰϊ. 23, 26; χυ. 6. ϑοῖῖς Μϑ88. οοττεοῖ 

προενόμευσε. ὙὍΒε ΨΟΓΩ ἰ5 ἰδία, δῃι!ἃ ἀεποῖεϑ 
ἐο ὥγαχε, ρἰωπάεν, γαυαβε. 

ἐδέγες 1 Οτεεκ αὐτῆς, φῇ δεν, ἷ.6. τῇς οἰ(γ. 

Το καρ Βοδαΐδηδ 15 ἃ πουῖ. Ρίυγ. 

μωγπεΐ ἰδὲ ὀεαμὴγ ἐῤέγεοῦ ἱπίο «δανιθ.} 

Ετϊζζβοβο οαϊ8 : καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς 

ὄνειδος αὐτῆς. Ποαὰ. 44, 71, ἃ]., ΟἹὰ [,1. καὶ 

ἔθηκεν αὐτὴν εἰς ὀνειδισμόν, απά δε νιαάε ἐξ (16 

οἶγ) ὦ γεῤγοαοῦ; ς, Ῥϑ8. χιῖν. 13) 14. ΤΏ ὅ5γΧΓ. 
μα8: απά αἱ! ἐδεῖγ' ὀεαμῖν ἐδὲν νιαάε ἱπο ὦ γε" 

9γοαεῦδ. ᾿ 

16. Ηε ἰοοζ αἰιο.1 1.2. ἴοοῖκ δἰπὶ Ὀυίϑοπεγ 

ἤθη ἢθ νν88 ἃ ἔυρίεῖνε. ΤΏς ““τηουπίδίηβ οὗ 

Βαγαυ" τὲ ἴμε τῆρεὲ οἵ ΕἸδυγΖ, τυπηΐηρ 

ἔγοιῃ οἂϑοὶ ἴο τυοϑῖ ἰὴ ἴῃς ποσί οὗ ἈΠαρίδῃδ. 

“ποῖς δέρι ἐῤτγοιφὸ «υἱἐό δίς ἀαγ..} Οτεεκ 

κατηκόντισεν (5ιοΐ Εἷπὶ ἄοννῃ) ἐν ταῖς ζιβύναις 

αὐτοῦ. ὍΤΕ ζιβύνη (4|5ο ζηβύνη ἀπὰ ζηβήνη) 
ΟΣ σιβύνη (αἴΞο σιβύνης ὁ.; ς. σιγύνης, Ἡὰάῖ. ν. 

9) Ψγᾶ8 α δωπεηρ σῤεαγ, ἀιὰ ξεΏ.  Φῤέαγ ΟΣ 

2.4ε (Ὀϊοά. χνίϊ!. 27). Σιβύνιον (Ροϊγδ. νἱ. 

23. 9). [ἢ 76. υἱ. 23 ἴἴ τεπάεσβ Ηεῦ. Ἷ 3 

Ι: ψἂβ ἃ Κκἰπὰ οἵ 5:|8116Γ ΒΡΕΆΊ, 

ψἢο 5ο]άϊετβ ολιτίεά ἰυηρ ΠῸπὶ τὴς 

ββουϊάοτϑ (1 84πι. χυΐ!. ό, 7, 45)» ἐπι 6 ὩΠΙΟΗβ' 

δε Βαῤγίοπίαπς ἀπά Ῥεγείαπε (67. Υἱ. 23; 

Ἰ. 42), Ργοῦ. διγηϊβμβεά ντ ἃ Ρέπηοῃ, Κα. 

{δὲ δρϑᾶγ οὔ ἴδε {1408 (Οεβεη. ἡ Ὑπε8. 5. συ. 

Ιὴ 158. 1ϊ, 4, ὥβύνη τεηάετθ Η οὐ. ΓΙ Π δαςία, 

δόρυ. 
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«Ὠχοῦ ἢ νυ 8 ἀαγίθ, δηἀ ἀεδίτογεά 
πὶ υςΙο γ τῆδς ἀδγ. 

16 δο [ε τεϊζυγηεὰ δίεγνγαγά ἴο 
Νίπενε, δοῖὴ ἢς ἀπά 811 ἢἷ8 σοιπρδηΥ 
οἵ βυπάγγ παίίοηβ, δεὶπρ ἃ νεγῪ ργεδῖ 
τα] ὐτάε οὗ πηδη οὐ ννγᾶσ, ἀπά τεῦς 
ἢ τοοκ ἢϊ5 εδβε, δηά Ὀαπᾳυεῖςά, θοῖὴ 
δες δηὰ ἢ8 λίην, Ὧἃη Βυπάτγοά δληά 
ἘΜΕΠΙΥ ἀλγβ. 

[τ 5 ᾿τηργοῦδδῦ]ς [μδὲ τῆς δυῖπον οὗ [υἀ τ} 
6 ΒετῈ γμινης ἴδ συς ἀοία!]5 οὗ ἴῃς ἀοῖεδί 
δηὰ ἀεί οἵ Ῥηγσδοσίεβ, (με βεοοηὰ Κίηρ οὗ 
ῖς6 Μοάοϑ, θη δϑϑβαὶ ησ (ἢ 6 οὗ ἕξ 
Νίπευθῃ (Ηάϊ. 1, το). ΨΝνοΙΒ Βοϊά 8 τῃαΐ 
δυο 5 [6 (886: δηὰ δα 8 [μδὲ [86 Ἵγυο Υ 
οὗ ΝεθυομδάῃοζΖζΖασ δοσουηίβ ἴον ἴΠ6 Ομ  5ῃοα 
τεύθηρε οὗ Ογαχδίοβ, ῆο ἰπ 6ο7 Β.0. δὰ ἴῃς 
δβαιἰβϑἰδος οι οὗ τυιῖϊπαβϑὶηρ (π6 2]] οἵ Κίπο- 
Ἰλάδη 5 ουδὲ δηά διιρίγθ. [{ρϑιυβ ΤΑΔΥ Ὀ6 
τρί ἴῃ βυρροβίηρ ἃ σεπιϊηίβοοπος οὗ ᾿δγίυϑ᾽ 
ΥἹΟΙΟΣΥ δἱ Ἀμᾶσδςα ονεσ Χαϊσι δ, ψἢο ργεϊεπἀθα 
ἴο ἀεβοθηΐ ἤοτῃ γάχαγεβ, ἰῃεῈ Αὐῦδοοβ οὗ 
Οἰε5148. 

ἐδαὶ 4αγ..)2Ὼ Ὅς Οτεεκ 185 ἕως τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης, ΟΥ ταύτης ((οὐά. Χ. 19, τοῦ ; ὅγτ., ΟἹά 
1,λἱ.)}: τι ἐδαὲ (δὲ4) 4ᾳγ. Ἐτιζζβοδε εχ - 
Ρἰαἴηβ: “Εσοτῃ (6 ἀδύ οἵ (6 δαί(ῖ6 πὶ] 
τῃαῖ ἀδΔΥ οἡ ψνἢϊο ἢ δὲ ἴῆγυκέ δἷπι τγουρῆ, ἢ6 
ὙΓΔ58 ἀεκίγογίηρ δἰπὶ δηὰ δῖ ΘΓ υἱίοτ!γ.᾽» 
ΤῊΪ5 ἰ5 ἁτεηςοῖαὶ, δὰ [86 τοδάϊηρς “ υηΐο 1[ἢ18 
ἀλγ," ᾿πρ᾿ γίης [δῖ (ἃς Μοάδβ μδὰ ἤονοσ βίησθ 
ΤΈΘΟΥ͂. ΠῸπι ἴμδῖ δία] ονογίμγον, 18 σοῦ - 
ΤΑΥ͂ Ῥγείογδοὶθ, (που ποῖ 50 ΞΕΓΟΏΖΙΥ 80Ρ- 
Ῥοχίοά Ὀγ Οτεοῖ Μ995. 48 ἴῃς οἴδον. ἕμοιες. 
οὐοσ, ἴΠ6 Ῥῆγαϑο 18 οουηοη ἰῃ Ο. Τ᾿. μἰβίοσίοβ, 
ΒοΓοδ5 [ἃ ου]Ἱὰ ηοΐ θὲ 6257 ἴο Πηὰ ἃ ραγβ]]οὶ 
ἴο ἴδε αἰϊογηδίινα σγεδάϊηρ. Ψο κπιαγ 8 “ ὉΪ8 
δυξ7εης Ζεῖξ (1 ἀον Νοδυκδάηοζαγ. Γγαὐδηυβ 
56 δϑῖ ἢ6]) οοῃίδίῃβ δὴ ἃ ἸΤΑΓῪ οχίθηβίοῃ οὗ 
[86 δἰδίεμιοηξ οὗ ἴῃ τοχῖ. 

16. 80 δὲ γείμγμεά αβεγαυαγά.] [1λτ. ἀπά 
δε γελωγπεά τυ ἐδει. ΑΝ. 5θθῖὴδ ἴο ςοῃῆιδο 
μετ᾽ αὐτῶν 1 μετὰ ταῦτας. Τα γοίογοηςα 
οὗ [πε ργοπουῃ αὐτῶν 15 ποῖ ΨΕΙῪ οἷοατ: δυξ 
(Π6 Ργίβοῃοῖβ δηά ὈΟΟΙΥ͂, ὑ501.4}}7 πηοητοηοά 
ἴῃ 51:10} παγταϊϊνεβ, ἀρρθαγ ἴο δ6 πηθδηΐ. (οάὰ. 
19, 1οδ, ὅυγ., ΟἹὰ [,Δἴ. ογατξ «υδτό δεν. 

αἱ! δὶς σα Ὦ7 9.) σωπάν παίοἢ ΤὍΠδ 
Οτεεκ 15 πᾶς ὁ σύμμικτος αὐτοῦ, αἰ! δὶς »εἰϊκεά 
γι άε, 1.6. τῇ Τογείρῃ δυχι το οὗ 

ἀἰδεγεηῖ Ὡδιίίοηβ: Ηδοδ. ΔΌΣ, ]εγ. χχν. 
120-24: 1 Κίηρβ Χ' 15. Ταγρ. αμακίϊα. ΓΕ. 
ὁ ἐπίμικτος, οὗ. ἴ1. 2ο ; ΕΖεΚ, Χχχ. ς ; Εχοά, 
ΧΙϊ, 18; αἴ5ο Ηἀϊΐ, νἱΐ. ς 5, ὁ σύμμικτος στρατὸς 
παντοίων ἔθνεων, οἵ [Π6 τη οἴ ] 6 Υ ἈΓΤΩΥ οὗ ΧΟΓΧΟΒ. 
ΤΣ 186 δηγίπΐηρ Ὀυΐ 4 ϑιϊ40]6 ἀο- 
δορίίοη οὗ Ἀοπιδη ἰορίοηβ, ῥῴεε Ν᾽ ΟἸκτηδυ. 
Βεΐογε (δ ]8 ρῆγαθο (οάά, 19, 1οβ ἰηβοζί καὶ 

ΦΌΘΙΤΗ. 1. 1]. [ν. 1τ6--τ, 

ΟΗΑΡΤῈΚ . 
4 Αὔἴοίγεννες ἐς σῤῥοίμεέεα ρυρπεγαΐ, τ απα 

«ἐδαγγεαά ἐο “2αγε πον ἔλαΐ τοῖϊ μποέ γέσία, 
15. ΔΙ αγρε} αμα Ξγουλείον. 23 714 2ίαξες 
τυλίολ ἀξ τυοῖε αμα τοαςέεαϊ ας, ἀξ τοερζ. 

ΝῺ ἴῃ τς εἰρβίδεπίῃ γεᾶγ, (πε 
ἴνο δηὰ νγοητοῖῃ ἀδΥ οἵ τῆς 

ἢγϑῖ τῃοητῃ, ἤεγο νγὰ8 (Ἀ|1ς ἰη τὰς 
Βουβε οὗ Νδυςοάοηοθογ Κίηρ οὗ (δε 

πᾶσα ἡἧ παράταξις αὐτοῦ, απά αἱ] δὲς (τεσυϊᾶτ }) 
ΩΡ. 

δεὶηρ ὦ ὍΔ ργεαὶ γπωἰἐηιάῖε, (6.1 ΤῊΪ5 
οἶδυϑ6 ἰβ ἰὴ δρροβί[οη ἴο {π6 ρὑγϑοθαϊηρ : οἔ 
1 81). ΧΥΪ. 31; 2 ϑ4π|, ΧυΪΪ. 8; οἷ. Υἱῖ. 2-7, 
χυ. 3. ὙΠῈ ὅγ71ῖ. δηὰ (οαά, 21, 44, 71) 74, 
1οό τῆλκο ἰΐ ςο-ογαϊηαῖο: χ,Δ} Σ ὉΕΓ7 ςΤεαὶ 
“πὐὐἱ δε. ΓὨΒ ἀπε ησυΐδηεβ {[πΠ6 τοχυϊδγ 
ὍοοΡρβ ΠῸπιὶ ἴπ6 πηϊχοα τυαξζιάο, 45 ΝΝ ΟἹ 
ἀοβίγεβ. 

ΩἙὉ δωπάγεά απα ἐαυεηῖ ἀ67..7ὺ ΑἸΔΘΌΘΣιΙΒ 
ξᾶανς ἃ ἴεοαϑὶ οὗ 18ο ἀδγβ: Βϑίῃ, ἴ. 3,4., 48 
ΕΥΖϑοδα σεπλᾶσκβ, [6 ἰθηρί οὗὨ [815 Γεϊδχδ- 
Ὀοη ἰ58 ποῖ βυγργδίηρ δῆϊεοσ. διιςἢ δὴ ἀγάυοιυβ 
σληραρη. Δ ΟΪΚΙΊΑΓ ΟΟΙΏΡΑΓΟ5Β ἴδε βῆονΒ 
εἴγε ΟΥ̓ Τγαίδη αυτίηρ 123 ἀδγϑ, δεν 818 
Ῥαείαη οἀτηραῖση (Ὠ 10 (8858. 68, 15). 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ 1. 

1. ἐπ᾿ δὲ εἰρ δέεεπό γεαγ.}] 1 ἀρρθᾶγβ ἔτῸπὶ 
οἷ, 1. τ Τ; τ τα [815 τεδάϊηρ 15 οοϊτοοῖ. 
Μογσϑονεσ, ποτ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΠΟΙ ἃ ΓοΙἸϑοδηςς 
οὗὨ [86 ἰϑίοτίςα] Νονυς μδμοζΖασ, το ἀ6- 
βυογεά [εγυβαίϊεαι ἰῃ 15 εἰρμίθοη ἢ ΥΟΑΣ, 
δοοοσάϊηρ ἴο 186 ἴσι!δ ΟὨΓΟΠΟΪΟΡΥ (587 Β.0. 
1 Κίηρβ χχνυ. 8, [εσ.ἕὕἈ1ἷ, 12, πιυϑὲ Ὀ6 οοττεςίοα 
ὉΥ [εγ. 11. 29: ςοξ Ϊ΄ϑερβ. “ Αηϊ. χ, 8. ας; 
“φοηίγᾷ Αρίοῃ,᾽ ἱ. 2:1. [,1ρ6105)ὲ. ΤῊς Ψυΐϊς. 
ἢ)45 ἀπ" ἐεγίοάεενηο; Ὀδοδυϑὲ 1 ΟΥ̓́ΣΓ 
εἰ. ἱ, 13π1|6, δηὰ [πῃ Κ8 οὗ ἱ. 1, ς; Μ{8]116 
Οοά. 8 δηὰ [δ6 ὅγγ. τεδὰ : “"Αηὰ ἴῃ [δε 
ἔνΘΏ δηὰ εἰς γοιγ." Τῆς Ηδεῦ. νογάβ 
ἴογ δεπ δῃὰ φτυεπὴν ταὶρ ς ΘΑΒ]Υ θὲ οοπέυϑεα 
ἢ οάς οἴδογ, ἴῃ ἃ γ ντιδη οὐ ἔδάθὰ 
Μ8.: ΠΟ, ἐρα; "δῦ, ἑαυεπν. ΤῊΝ ἀρρ]}ε5 
ἴο ἴδ6 ῃοχί ναγιδηΐ αἰϑο. Τῆς ΟΚ, πυπηογδὶ 
δἰζη8 ιη΄ ---κβ' 4150 τιϊρῃς δδϑίϊυ, ΕΥ̓ ΔΠ ΟἾΤΟΤΣ 
οὗ ἰτδηβροβιίοῃ, ὃὈ6 ζυγηεαὰ ἰηΐο κη΄--οπἰβ', 88 
ΨΟΙΪΚΙΑΓ βυρεοϑίδ. 

δὲ ἵπυο αμά ἑαυεπεριδ ἀα7 9 δε ἥγ:: 
»ποηδ ὙΤᾺΙ5 480 ΠΊΔῪ θ6ὲ ἃ σοττοςῖΐ γεπλη15- 
οοηςο οὗ ἴδ6 τοδὶ ΝεδυςβδάηοζΖζαν (566 ποῖα 
οπ ἐἰ. 13). Βυΐ Οοά. 58 ἀπά [δε 5γΓ., 2 δε 
ἑᾳυοίδ. ὙὍὙΠῈ γί πιουΐἢ νγᾶ5 Νίβδη, Ὀερῖη- 
Ηἷηρ Ματοῖ τς. Τῆς “τσεΐυσγῃ οὗ {πε γοᾶγ᾽ 
νγΔ5 ΔηΟΙΘΠΕΥ ἴἢ6 {{π|ὸὰὲ ψβεη Κίηρβ ψγεηΐ 
ἔοσί ἴο δῖε ἢ" 2 ὅ88πὶι. χὶ. 1. Ὅῆδ 5ρ60:- 
Βοδίίοη οὗ ἴΠ6 πηοητῃ ὉΥ͂ ἃ Ὠυπηογαὶ γδῖμογ (μλη 
ΌΥ ἰΐξ πᾶμης 15 δὴ ἱπηϊϊδίίοῃ οὗ ἴδε δηςίςηΐ 



4 5 ὅλῃ, 
20. 7. 

ὧι 25. 17. 

γ. 2---. 

Αϑϑυγίδηβ, [ῃλὶ ἢ6 μου], ἃ5 ἢς 8414, 
ἄνεηρα ΠΙΠπ|56][ οἡ 81] (6 δαγίῃ. 

2 ὃὸ Βα οΔ]]εὦ υὑπῖο Ὠΐπλ 411 ἢΪ8 
οἴξιςετβ, δηἀ 411} ἢϊ8. ΠΟῦΪ68. δά ςοηλ- 
ται η]ςδιοὰ νυ] (δ πὶ 18 ϑεςγεῖ σουη- 
861, Δη4 “ςοποϊυάεά τς 4ΗΠ|σπηρ οὗ 
[ες ψΠΟ]ς ἐγ οὐἱδ οὗ 8 ονγῃ 
τῃοι ἢ. 

4 ὙΏδη {μεγ ἀεογεαὰ ἴο ἀαβίσου 81} 

ΗΕεῦ. 51γ1.6. ΜΟΙ ΚυΑΓ Βιγδη ρου δϑϑυσηθβ (παῖ 
τπουρῃ (Π6 ΤΙΣ Ποῖα ἴῃ ον 88} ἔββμίοη 
τεοκοηϑ Νίβαη (Μδγοῦ) 45 ἴ86 ἤσγϑξ τηοῦῖι, Β6 
ἢδ5 τοοκοῃθα [Β6 γοαῦβ οὗ [ῃ6 Κίηρ᾽β σείξῃ ἰπ 

. Κογῆδη ἔδϑῃϊοῃ το [Δ ηΌΔΙΥ. 

ἐδεγε «υα [αἰΔ.)] Α ποοῦ τεβάδγιηρ οὗδα 
Οτεεκ ἐγένετο λόγος (Η εὐ. Ἵ3Ἵ 1). 

41 δε σαγὶ δ ἘἈδίδογ, ἰωπά (1. τα, 12). 
90 450 ἰῃ υ. 21. 

Ὡ. δὸ δὲ εαἰϊεά ὡσιΐο δὲ». ΟΚ, καὶ συνε» 
κάλεσε. Τῆς Ηδῦ. Τ]ΔΥ πᾶν Ὀδθη 5:ΠἸΡΪΥ 
ἀπά δὲ οαἰεά τσ αἰ, ἄχος. (1 Οἤτοη. χχὶν. 6). 
80 ἴδ ϑυσγίδο. 

δὲ: μον τοὺς θεράποντας αὐτοῦ, δὲς 
αἰϊεηάαη. δε Ηεῦ. νγᾶβ ργοῦδΟΪΥ 1. Ἴ2 7), 
δὶς “εγουαη2:. Ι 

ποὐδἷς:.}] μεγιστᾶνας. Ματκ Υἱ. 21. 
γν, δὲς ῥγίπεες. 

εογπρρηεαϊεα «υἱἱὦ ἐδέηι δὲς εογεὶ εομπαοί. 
Τ τς, 2ἰαεεά «υἱδὸ ἐδενι δὲ νιγείεγν ὁ δὲς εομηεῖ, 
[1 15 ἀϊδίου] ἴο σχιι655 ταὶ Ηοῦγεν (}}8 τὸ- 
Ῥγοβϑοηΐβι ΕἼ ΖϑοοἾἶβ ΣΕΪΙΌΈΣΘΏΟΘ8Β Δ.τῸ ἰσγοΐὶθ- 
γδηῖ. Τῆς ϑγγίας 845, “ δΔηὰ τουραϊθά ἴο {πο πὶ 
[δς δεςσζεῖ οὗ μῖ5 μεατί," ΤὨς οτίρίῃδὶ ΠΊΔΥ͂ 

μᾶγε Ὀδεῃ ἸΠΥ ἼΌ ὨΠῸ 0))}: ἀπά γες- 
σεαϊεά 1ο ἐδεηι ἐδε σεξογεὶ 9 δὲς ῥίαπη. (ξ, 
ΑἸΏΟΒ 11], 7 ; δηὰ ἰοῦ χυ. 8 (Τεοὰ.). “Ὁ 
ἘΞ μυστήριον; οΥ, Ὅ ὈΠὲὲ Ὁ), “π"4 ἀε1ε7.- 
νη ὐμ ρα «υἱδό δεν δὲς “εἰ σοκρρ οί, 

εοποίμάεά δὲ αὐδίοηρ 975 ἐδε «υδοῖε εαγὲδ 
οἱ 9} δὶς οαὐπ γποι δ. ΤὮς ΟΙΚ., συνετέλεσε 
πᾶσαν κακίαν τῆς γῆς, 15 ἴο Ὀ6 οοτηρατοά σι} 
2 ΘΑ. ΧΧ, 5 Δηὰ χχν. 17: συντετέλεσται ἡ 
κακία παρ᾽ αὐτοῦ, ““ ἘΝ} 18 ἀειοττηϊηρα οα ὉΥ͂ 
ἢΐπὶ "Ὁ συντετέλεσται ἡ κακία εἰς τὸν κύριον 
ἡμῶν, “ἘΠΝ1] ἰ8 ἀδϊοττηϊηοα ἀρδίηϑι ΟΌΓ τηδϑῖοσ." 
ἘΣ ΖΒΟΒΘ δ5Κ8: “1 ορίίης ἱῃΐοΓρΓο8. Ππιδ]6 

ἼΣΩΝ Ρ͵ο ΠΌ2}}» ΨοΪικηδσ αἷβὸ ΤΤΟΏΡΙΥ 
Τοηάοβ “ΕΥ δε ἀν αἷς Βοβῃοῖς ἐδσ 
Ετὰθ." Βυῖ ῖδ6 Ηεῦ. Ρῥγόῦδῦ νγᾶ8 

Ἡοδ. 

: ΘΒ γε 5 Ὅν ΠῚ 055), ἀπά ἀείοτυνέπά 

᾿ ΤΟΥ͂Δ] ΠΟΙ Ώ8611075. ὙΤῊ6 δγσίᾶς 

εὐ αραΐμΐ αἱ] ἐδ ἰαμα οἱ 9 δὶς ᾽πηουϊό, 1.6. 
ὉΥ 815 τόγαὶ ἀδθοσγθε ἴβεὴ υἱἱογοά. 

8. Τόεη 1δὲγ.7ὺ Ἐσταρμδίίς, καὶ αὐτοὶ; ἴδε 
σοηπηροῖβ [ἢ] 

0} (ἢ αϑὲ οἰδιιδα οὗ νυ. 2 ἴῃ: “ Απὰ ἰΐ 

ΨΌΘΡΘΙΤΗ. 1Ἱ|. 

ἤε5ῃ, τῃδι ἀϊά ποῖ οὔεγ πε σοιηπιδηά- 
ταθηΐ οὗ ἢ]8 τηοιῇῃ. 

4 Απά ψῆεη ἢς δά επάβρά ἢ18 
σοιηβεῖ, ΝΝΑΡυσΠοάοποβογ Κίηρ οὗ ἴδ 
Αϑϑγγίδηβ ςδεἀ Ἡοϊοΐεγηεβ (ἢς Ἵπῖεῦ 
ςδρίδίη οὗ ἢΐ8 ἀγῖγ, νηΐ ἢ νγὰ8 'πεχι ἢ τ. 
ππηῖο ἢϊπι, Δηὰ 8414 υηῖο Βΐη1, 

ς ἼΠι8 88:1} τμ6 ρσγεᾶῖ Κιηρ, [ἢς 
Ἰογά οἵ τὴε ψνῃοϊε εαγίῃ, Βεμοὶά, του 

οδηα ἴο Ρᾶ88 ΏΘῺ ἢδ μιδὰ βηΐξῃεά δΡΟΔΚΙΉΡ 
ΕΥ̓] ἀραίηϑί 811 [με Ἰαπά, [πδὲ όεγ ασο δοοερίοα 
ἴο ἀεβίτογ," ἄς. Ηδθῦ. Ὁ)» ΠΌΏΠῚ). 

“1! 3:22 Α Ἠεδ. ἐχρτγεββίοη : 8εὲ ΟἿ. Υἱ. 
12, 13, 17, 19. 

ἐδαξ ἀϊα' ποῖ οδεγ, 49". οἱ οὐκ ἠκολούθησαν ; 
ἃ οοῃϑίγυσοῃ δοοογαΐϊηρ ἴο ἴΠ6 δεΏ56, 848 ἴῃ 
Οεη. τἱ. 12. Ὗς ϑγτγίδο τγεηάοσβ, “ Τῆοβε 
ψῦο αἀἰὰ ποῖ δεαγάεπμ ὁ ἴῃς πογὰ οὗ [δε 
Κιηρβ του ἢ, ΒΊΟΣ ἸΟΟΪΚ5 458 16 ΗΘ. πχυδὲ 

μᾶγε δεὸπ ῬΡΌΠ Β ΟἿΡᾺ νου σε. 

4, Μπά αὐδὲς δὲ δαά εἐπάεά δὲς εομρπρεῖ. 
1, αμά ἐξ εαγιδ ἰο ῥᾳ4: «ὐϑέη ῥὲ δαά οοποίμαε 
(υ. 2), ἄτο. 

Ἡοίογεγπε:. ΤῊΪϊ5 ἤᾶτλα 5 τη ΤΕ γ 4 ἀεδαβοὰ 
ἴοστῃ οὗ γ᾽ ἐυύδρει ἃ 5ἰδηάϊηρς {{|6 οὗ (6 
τίηςο8 οὗ (δρραάοςϊδ, |Κὸ Απθοοδυβ δηὰ 
Ἰουσυβ ἱῃ ϑγγῖα. [{ οσςσιγβ Ὀοῖ ἰη ἴΠ6 Ῥεῦ- 

βίδηῃ δηὰ ἴῃ ἴῃς δεϊευςϊά ρετοά. ὙΠΟ ΒΓΕ 58 
Μυβουτὰ ἔνο 5ι1νεσ οοΐῃϑβ ἰηβοσί 
ΟΡΟΦΕΡΝΟΥΎ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, 
οΓ Ογοῤδεγηπε; ξἰηρ οἱείογίοις (158 Β.0.). ΤΒεβ6 
ζαςοῖα τα ταῖς 5ΙΓΟΙΡΙΥ δχαίπϑὲ δ᾽] οροσίζίησ 
ἱπιογρσχείϊδιίοηβ οὗ 186 παῖς ΠοΙορἤοσπα3. 
866 Ῥοϊγδ. 111. ς.. 2; ΑΡΡ. ὅγγ. 47; Αοἰΐδη, 11, 
41 . υιϑη, ΧΧχγ. 1. τιιοῖ Ἰοηρ ᾶ50 οοτ- 
Ρατοᾶ τπ6 Ῥεγβίδη Τίβϑαρθογηθθ, ῬΒΔΤΏΔΟΟΒ, 
Ἱπίλρβοσγηθβ, ῬΠΑγΩΔθάΖιϑ, ὅζο. ΟΕ, αἷ5ϑο ἴδ 
Πᾶη65 οὗ ἵἴτο Μοαϊδῃ ὑσίποεβ σοηφιιογοά ὈΥ͂ 
Ἐϑασβδαάάοῃ, ϑιἀΐγ- ράσηδ δηὰ Ἐ"- ΤὨς 
8γτ. Εἶνεϑ ἢ. οὐδ. «Αἱραγπᾶ ()). 

εἰὶς  εαρεαὶπ φ" δὲς αγ».} ἀρχιστράτηγον 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ἠδεθῦ. ἸΝΩΥ ὋΣ, εαρῥαὶπ 
9 δὲς δοεὲ (]υάξ. ἷν. 2). 

«υδίεῦ αυαᾶΞῷ πεχί ὠπῖο ῥέῃ.) δεύτερον ὄντα 
(ἔνε οὐυγεῖνεβ ἱπίργονς [Π|5 Ἰηΐο δευτερεύοντα) 
μετ᾽ αὐτόν. Ηδεῦ. ΠΣ, δὲς “εεοπά: δ6ὸὲ 
1: Ὁἤτγοη. χυΐϊ. 5; δῃὰ οἔ, 2 Οἤγοη. ΧΧΥΪΙ. 7. 
2 Κίηρβ ἱν. 12 5ῃενβ [Πδῖ [Π6 σοτηπηδιηάοοϊη- 
οἰἶοΕ νυν 85 σϑα ν ποχὶ ἴο 86 ἱἶπρ ἴῃ σαηῖϊ δηὰ 
Ρονψ εν. 

δ. δι: “ταὸ δε αγεαὶέ ἀΐηρ, 5] ΟΕ, 
Ἐν τδὶ. 2: “" ΤὮιυ8Β 541} Ογτυ8, Κη οὗ Ῥοσβία, 
ΤῊ] ογά Οοὰ οὗ Βεάνθῃ δῖ σίνοπ πη6 4]} 
[86 Κιηγάομιβ οὗ ἴδε εατίῃ. 4. Κίηρϑ ΧΥΪΙ, 
19, “ ὙΒυ5 5βαἰ[ (86 ατοαῖ Κίηρ, ἴδε ἱὴρ οὗἁ 
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88λί᾽:ᾳ:ἝἩ ρὸ ἔοσἢ ἔτοπιὶ ΠΥ ργεβεηςς, δπά 
ὍΚε τ τπεα πγοη τῆλ γυβὲ ἰῃ τη εἰ γ 
οννγη 5τΓοηρτῇ, οὗ ἰοοϊπηδη πη διιηάγεά 
δηἀ γεητ τπουβαπά ; ἀπά τῃς6 πυη- 
ὈΔΓ οὐὗὨ ἢοῖβ6β τυ τΠεἷγ γάτα ἔννεῖνε 
τΒουπδηά. 

6 Αμά τδου 5Παἷς ρὸ ἀραϊπϑῖ 21] τῆς 
τνεβῖ σου ΠΥ. Ὀεσδυβα (ἢον ἀϊδοδεγεὰ 
ΤΑΥ͂ ζοπλ Δ Πα πηεηΐ. 
 Απά του 8141: ἀεοΐαγε υπίο 

(επι, τὶ (ΠΕ ργερᾶγε ἴὺγ πῆς 

Αβϑγυτίδ." “ΤΕ Οτοαδλὶ Κίηρ "ἢ ννὰβ ἴῃ6 οοπηήοῃ 
δῖγ]ς οὗ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ϑουθγεί 5 (8βῈ ὙΕΌΟΡΙ 
Αηδϑ. 24:3), ἃ5 οὗ ἴῃε Αϑογγίδη δηὰ Βαῦγ- 
Ἰοηΐδῃ τῃοηάσοῦβ ὑείοτο δοιὰ; οι. ϑδω,- αὐ 
ἰδάδίπα ἴαγτω γαδῆἧ ἴαγγω ἄαππ ὕαν ἀἰπεδεὶ, 
“ ἘΞϑατἠδάάοη, [6 στεδλί κιίην, [Π6 τι ΠΥ Κίηρ, 
[δε Κίηρ οὗ αὐ] τυά 65. (ΟΕ αἷϑο ἴδῃ. ἱϊ. 37; 
ἷν. Δ. Βυεη ΝΊςκεβ δά 8 (δὲ (ἃς ἽΠῚ 
νοὶ [ΓΟ]οΥΒ 15 δὴ ἰάθα] σοτηροβιίοη ἄυς [0 
[δε δυΐδοσ οὗ [ἢ ὈοοΟΙς. 

ἔδορ «δα γι ὥονι »: βγειθηοθ. 
Οεη. ΧΙ. 46. ἤτω “ΤΒου δα] σὸ ουΐ 33,0» 
δεζογε "πε. ἩἨδηρο εἰρδῖ ουγεῖνοβ σῖγα πρὸ 
ἰποιοδλὰ οὗἅἉ ἐκ, δηὰ νεῖ. [,Δἴ, Βὲα8 από. Βοῖδ 

Ῥτοροδίοῃβ γε οοηϊδίηρα ἴῃ (δ6 Ηεοῦ. ὩΒΡΌ. 

»πεη ἐδαὲ γιὲ ἐπὶ ἐδεὶρ οαυπ πγεηρὶ δ. ΚΟ. 
Ῥα. χὶῖχ, 6. ΑΟΝ. “ὝΒΟΥ δα ἰσυδῖ ἴῃ [δον 
ψ Δ} "ἢ (ΧΧ. δυνάμει). 

φ 7) οῖνιθη ὅπ διπάγεά απά ἐτυεηῖ ἐδοισ από. 
ἴῃ ὑγοροσγζίοῃ ἴο ἴθ ΟΔΥΔΙΓΥ͂, 88 ἴδῃ ἴο Ομ. 
ὅ0᾽01]Ζ δηὰ ΝΊΟΚΟΒ Δ]ΠΠ|ὸχὸ 686 “ Θχδςῖ Ὠυτη- 
ὈΕΓΒ " ἴο ὃς ὑγοοῖβ οὗ ἴθ διιβίογί δὶ Ἵμαγδςίοσ 
οὗ τς νψοτκ (. ὙΠὸ ηὐυμιδος οὗ ἐοοϊπιοη 
18 ἴῃ 6 52Π|6 48 ἴῃ 1 Νίδος, χν. 13; ἃ βιιρεοβνα 
ςοἰποϊάρηςε. 

ἑαυεῖυε ἐδοιμαπ.] ὙΤῆὰ οοπθοη ΟΚ. 
(οχὶ 15 μυριάδων δεκαδύο, ὙΨΕΐοΐΝ πηλῖκο5 ἘΠ οτη 
Θαυδὶ ἴο ἴδ οαναῖγ. Κ΄. τῈὸ δεν (μα 
[δὲ τῆ τοδαϊηρ 15 χιλιάδας δεκαδύο, “ ἔχτεῖνε 
(Πουδαπά." 80 Οοάά, ἰΐ. εχ οοστ., 11. ς2, 64, 
8].,) ϑὅγΓ., δηὰ Ο]ά 1,41, 

6. ἐόοε «ῥα ρο αραρμ.} ἩδΌ. ΠΝΥ 

ΤΕ», απά ἐδοω σδαϊ σὸ 7ογίδ 1ο πιεῖ... 
(δο ΟΚ. Ἰΐοτα}}γ.) ΟΥ̓. ποῖβ οἱ Ἵδδρ. ἱ. 6. 

97 εοπ»"αηάηιοπ!.) ΟΚ. δε «υογὰ ΟΥ᾽ 
"ποιά. ϑυοῖὶ ψνου]ὰ Ρε ἴΠς ΗΘ6Ὁ. 4150. 

7. δα δεν ῥγεέβαγε Γ »ηὸ εαγὶ απᾶ «υαέεγ.ἢ 
Ι͂ὴ ἴοκϑη οὗ δητῖγα ϑΌΣΓΟ δ ΓΥ ; (ἢ ουϑῖ 
ἔοστηυϊδ οὗ ἴπὸ Ῥοχβίδη Κίησα ἰῃ ἀειηδηάίηρ 
διιθη)ϑϑίοῃ. δὅδὅ66 Ηαϊΐ, νἱ. 48, 49ς. Ρ]υΐ. 
“ΤΠοιηΐϑι.᾽ 6; ῬοΪϊγθ. ΙΧ. 418; 1ἰν. ΧΧχΥ, 17. 
ΤΒο δυΐδον τυ δσιθυξςεβ ἃ Ῥοχβίδῃ συβίοσῃ 
ἴο ἴδς Αϑδγτίδηβ, ὉΝΟΪΗ͂ ἀϑϑυπλεβ (δὶ πὸ 15 
τῖρῃς; δυΐ (6 οὐηοὶοστῃ ᾿πβουὶρι!οη5 τηθῃ- 
Ὄοῃ ὯΟ δις ἰοστηυΐδ. “ΕῸΣ πη 18 ποῖ ἰῇ [86 

ΦΌΘΙΤΗ. 1]. [ν. 6---Ὁ0. 

ἰεαγτῃ ἀπά νγδῖεγ: ἔογ 1 ν7}}} ρὸ ἰογίῃ ! Αδες ἐμ 
ΤΠ ΟΣ οὗ 

ἷπ ΠΥ ψταῖῃ ἀραίηβε ἴπεηι, Δηὰ ψ1]] ἐδε κίηρε 
σονεῦ τῆς ψῇῆοΐε δες οἵ δες δαγίῇῃ μὲ πέταία, 
στ (᾽ξ ἔδες οὐ τπηΐης ἀγηγ, δπά 1 φαπὰ ἀπά 
Ὑ1}} ρῖνε τῆεπι ογ ἃ 8ρο 1] ἀπο [ἢ επὶ : νοπὲ τὸ δ 

8 80 τμδὲ τἢεὶγ 5]δίπ 8.411 4411 τἢιεἰγ ἄσκπονν- 
νΔ]εγΒ δηά δγοοῖβ, δηὰ τῆς τίνα ξαθο τας 
854}} ΡῈ Α]16ὰ σῖτὰ τπεῖγ ἀεδά, {11} [τ ἰογάς οὗ, 
ονεγῆον : βεᾶ, 

9 Απάϊ1 ν"}] Ἰεδὰ τῇδ οαρείνεβ ἴο ἐς 
τῆλε υἱξπχοϑῖ ραΓΏ οὗ 411] τἢ6 εαγίἢ. 

ΟΥ̓ ΠΑΙῪ Οτεεκ ἰεχῖ, θυϊ οάά. 58, 64, ἃἱ., 
[δς δγτίᾶς, δηὰ ΟἸἹὰ 1,41. βᾶνὸ ἰ. Το δοῆβε 
ΓΕαυΪγο5 ἰἴ, δῃὰ ἴ6 Ῥῆγαβδβε ἴῃ Ηάϊ. 18 οοῃ"-» 
δἰγιιεὰ ἢ ἃ ἀδῖϊνο. 

εῦϑοβ 7- ἅσγε οἵἠηϊίθα ὉΥ ἴπ Μυϊραῖε, 
δὰ νυ. 106-13 ἅΓ6 τσοργοβοηϊοα ὈΥ̓ “ Τμηθ 
ΟΥ̓́Θ 5}141}1] ηοΐ ϑρᾶ16 ΔηΥ Κίηράομι; δηὰ ΟΥΟΥ͂ 
ἔδησρά ΟΕ ποὺ 5114]} γοάυςς ἴοσ τη. Βυΐ 
[ουδὲ ψϑοῖδοσ Α. ὅς. }0]2 ἱβ τίσι ἴῃ ΤΠ] Ρ 
(ῆς ρᾶβδᾶρὲ ἃ ἰδΐοσγ διῃρὶβοδίίοη, 485 ἴδ6 
ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΔΥ͂ 18 τη σΕ}γ Ηοὗγαῖς ἴῃ οδϑί. 

«υἱ!! εσυεν ἐδ «υδοΐφ ὕαεε ἡ δε εαγιδ, 45". 
θη. ᾿᾿. 6: πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 
Εχοά. νἱϊϊ. ό, καὶ ἐκάλυψε τῆν γῆν Αἰγύπτου. 
Ιη ἔχ, χ. 15, [86 ρῆγαϑο 18 υδεά οὗ ἴῃς ἰσοιία, 
ΟΣ ν. 19; Υ. το: Υἱῖ. 18. 

1 «υἱ]! χίυε ἐῤδεηε 70 ὦ “ῥοϊϊ ΟἸΔΡ. ἷν. 12; 
ἘζΖεῖκ, χχνυ. 7; 1538. χἹϊὶ, 24. ᾿ 
πο ἐδερι.} 7.6. ὈΠῖοΟ ΓΩΥ͂ ΔΙΤΩΥ. ϑοῖῃθ 

Μϑ55. οὐιἰξ τὲ, Ὀυϊ ἰξ 15. οδαγδοιον ΒῈ Δ }}7 
Ἡεοῦτενν, τμῖοβ 15 σᾶγοῖὶοϑ οὗ Ρῥχγοῃοζηίηδὶ 
δηδίρυ γ. 

8. δο ἐδαὲ ἐδείν «᾽αΐπ “2.11 41} ἐδεὶν αἱϊεγς 
αρά ὀγοοξ".) “ὙΠεὶγ δἰαίη "ἢ 15. οἱ τραυματίαι 

αὐτῶν. Ἠεῦ. ὉΠ ῦπ. ΟΕ, οἱ. τὶ, 6 πα. ΤΈΣ 
ὨΙ ἢ -ἤοννῃ 51}]6 οὗἉἩ ἴΠῸ ϑρθθςῖ ἰ5 ᾿βοσουρὮ] 
ςοηϑίβίεηξ ψἢ Οτίεηΐαϊὶ γτδηα!)οαιθῆοςε. 
“ ΨΆ]16γ8 δηὰ Ὀγοοῖβ ἢ δῃοιυϊὰ δὲ γσυώπο; σπά 
«αυδδγε (οΥ ΠΡΕΙΕΓΕΘΕΓΊΕΙς Με). ΟΚ. 
φάραγγας. .. χειμάρρους. οὐ. Ρεγῦδρ8 85 
ἘΖΕΚ, χχχυ. ὅς ὦ Ἀπὰ Ιν1}1 8611 ἢϊ]5 τπιουῃ- 
ἰλῖπ5 Ψ1ΠῚ ἢ] 5 5] : ἴῃ (ὮΥ 81}}|5 δηά ἴῃ (ἢ 
ὙΔΊΊΕγ8, δηὰ ἴῃ 41} [ΠΥ ΣΙΥΕΣΥΒ 8811} {ΠΕῪ [21] 
[δῖ δζὸ δἰδίη νὰ ἴῃς σνοσά," 

από ἐδὲ γέυεν “δα! δὲ Μ)ἰεα «υδὲὸ ἐδεὶγ ἀεαά, 
ΤΠ] συεγἥοαυ. Οἷ, καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων 
τοῖς νεκροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται. (ΟΕ 1538. ᾿ἰχγΐ. 
12. Τῆς νοζὰ ἰβ οοἱ]εοῖῦνο. Ηδῦ. ρῥσγοῦ. 

ἐν ὈΠΥῺΒ ηρσὶ ὉΠῸΙ. 
9. “1κ4 7 «υἱ] απ ἐδόνε εαρίδυε..2 ΟΚ, 85 

Ηεῦ. 1 «υἱ]} ἰεαά ἐδεῖτ' εαῤτυΐ,. ΟΣ, 2 Ογοῦ. 
Υἱ. 16, ΧΧΥΪΙ. 5 ; 88. ΧΧ, 4. 

ἕο δὲ μΐν»ιοσί ῥαγίς 07 αἱ δὲ εαγὶ δ} “00 
ἐδε ἐμά 97} αἰϊ ἐῤὲ κατ. ΟἿ 88. χὶ. 28 : χὶν. 
42. Ἠεῦ. εἰμεν ΝΠ ΓΊΥΡ οὐ ΝΠ ΒΝ 



ν. 106-15. 

10 Του τπεγείογε 8041} ρὸ σι, 
Δηα τᾶκε δείογεμδηά ἔοσ πὲ 81 {πεὶγ 
οοδϑίβ : δηὰ 1 {πῸγ ν}}} γἱο]ὰ τῇεδην- 
86ἶνεβ υηΐο (ἢες, ἴῆοιι 8Π4]: γεϑεῦνε 
ἴθ ἴὉγΓ τῆς [1] τῆς ἀδγ οὗ {δοὶγ 
ΡυΠΙΒὨπηεηΐ, 

11 Βαυῖϊςοποεγηίηρ τΠεπ (Πδὲ ταδεὶ, 
ἰες ποῖ τπΐης ἐγε ϑρᾶγε ἴπεηι; δυΐρυῖ 
δῆτ ἴο {πε 5]δΔιιρῇτζοι, δηὰ 8ρ01] τΠ6πὶ 
ὙνΠόγαβοσνον ἴῃου ροαβί, 

12 ογ 281 [ἵνε, ἀπά ὃὈγ τς ρονγογ 
ΟΥ̓ Τῇ Κίηράοηι, ν»ηδίϑοενεγ 1 πᾶνε 

ΖΌ171Η.. ἢ. 

Βροκεπ, 1ῃΔὲ Μ|1 1 ἀο ὈΥ͂ πιΐπε 
Πδηά, 

12 Απά Ὠΐκα ἴτδου Πεεὰ τπδὲ ἴδοι 
ὈΓΆΠΒΡΓ688 πΠοῆς οὗ τῆς ςομηπιδηά- 
ἸΘη ΟΥἩἨ [Υ ἰογά, θυ δοσοῃιρ  ἰ8ῃ 
(δηλ Δ Ϊγ, 2485 1 ἤᾶνα οοτημηδηάοά 
(δε, δηὰ ἀείεγ ποῖ ἴο ἀο {Βεη]. 

14 ΤΠεη Ἡοϊοίεγηεβ σγεπὶ ἰογὶ 
ἔτοσι ἴη6 ργεϑεῆςσα οὗ ἢϊ8 ἰογά, δηά 
οΔ]1εἀ 411 [6 ρονεγηοῖβ δηά Ἵδριδίῃβ8,. 
δηά τῆς οςεΙβ οὗ [ἢ ΔΓΠῚΥ οὗ Αϑϑυγ; 

15 Απά ἢς πηυβίεγεά τἢ6 Τσἤοβοη 

ες 10, {20 ἐδεγεζογε δαΐέ 50 ζογ δ, απά ἰαδε 
ὀεξογεδαπά 70» »:ε.1 ἷν. 41 Υἱῇο 1,15. 
ΦΤΑΚΕ θεξογεῃδηὰ" --- προκαταλήψῃ --- 

νου] θὲ 5: ΠΡ ῚῪ Ἴ5, ἐΆΚο, 25 ἴῃ [πάρ. 1. 
12. 1]. 128. ΟἹ 1,41. »»αεοεεμραδίς. ΤΒΘ ψοσγὰ 
ἄο68 ποῖ οοςγ ἴῃ ἴῃς ΧΧ. 

αἢϊ ἐδεῖν εοα«.1.3ὼ .4}} ἐρεῖν δογάϊεγ, ἷἴ.6, ἘΠΟΙΓ 

ΕηΓΓε ἰΘΥΤΙΟΥΥ : ὉΡ12) Ὁ, 7Τυάρ. 1. 18. 

απᾶ ἱγ 1δεν «υἱῖ! γίεἰ4.1 ΟΚ. απά 1867 «υἱὲ! 
γίεἰά. 8ο Ηεῦ. ἐκδώσουσι ἰ8 τᾶτε 'η ΓΧΧ, 

ΗεῦὉ. ρῥγοῦδο]ν Ῥ δ), ἀπά δὲν «υἱΊ! φορριδ 

γι Ἰ΄ὸ ἔδεε, οσὐὁ ὈΦΒΣ Ἰ)Π2)1, απά 4667 «υἱῖὶ 
δίυε ἐδεριαοίοεε μρ, 2 Κ, ΧΥΪΙ, 10, 31; ΟΣ 

ταῖθοσ Φ' Ἵ Ἰ)Π21, σπά ἐδεν «υἱ}} σίυς ἐδεε 
α ῥαπά, 2 (τοῦ. Χχχ. 8. 

ἐδομ “δα γέσεγυς ἐδόνε ΚῸΓ γ»ι6.} διατηρέω; 
Ἵν, “εγυσύυΐ!, ΟΘοη. ΧΥΙ!, 9, 10. 

ΗΝ 186 ἀν 97 ἐδεὶγ ῥωσισδηιοπ. εἷς ἡμέραν 
ἐλεγμοῦ αὐτῶν, 2 Κ. χίχ. 3; ἡμέρα θλίψεως 
καὶ ἔλεγμοῦ.Ό ΗδεὉ. ΠΙΠΊΣΙ, ροένα, εαεέψαξίο, 
Ηοβ.ν. 9: ΠῚ Ὁ}}2, ἐξ ἐδε ἐαγ 97. 

11: Βυὲ εοποογηίης ἐδερη ἐδαῤ γεδοὶ, ἰσὲ ποὲ 
ἐδὶπε ε7εὲ “ῥαγε ἐδει ἢ Ἐδῖμογ, Βμὲ (μβοη) 
ἐδοις ἐδαῤ ἀΐσοδεν ἐδίηε ἐγε “ὁα}} ποῖ σῤῥαγε. ἴῃ 
Νιυΐα. χχ, το, ὉΠ ἧ, “γε σε 8, 15 τεηάεγοὰ 
ὉΥ 1ΧΧ. οἱ ἀπειθεῖς. ῬεΥμᾶρβ 6 ρῆγαβα 

υϑοὰ Βεῖε νγῶβ "Ἱὐ δὲ, Εον 1δε ρῆγαβθε 
“ (Ὠἴπια ΕΥ̓ 6 8841} ῃοΐ 5ραγε, 8ὲὲ ΕΖεκ, χχ, 17; 
Οεη. χὶν. 20; θα. νἱῖ. τό. 

δμὲ ῥωὶ ἐδεηε το ἐδὲ σἰαμφδίεγ.] Τὶ 1ο ίυε 
ἐδέηε ἰο, (σε, ΟΕ ἘΖεκ, 4.4. Ῥετδαρβ ΓΤ 

οὐ ὙΠ 553 ΤΣΟῚ πῶ ὈΠΠΌ, 1εγ. χυΐ. 
41) ἘΖεΚ. χχν. 7. 

«τυδεγεδοευεῦ ἔοι φοε.1.1 ΟΚ, ἐν πασῇ τῇ 
γῇ σου, ἐπ αἰ] ἐδ 7 ἰαπά. ΜΜΝεϊῖΘ βυδβρεςίβ ἃ 
{γδηβίδίου᾽β σηϊβίακε; δηὰ Εσ [ΖΒΟῆς Ἐχρί δίῃ : 
“6 Ἰαηὰ οοπαυεγεά ὈΥ ἴπε6. Βυϊΐ σοῦ [15 
ΤΊΣΒΟΥ οὐγεὰ Ὁγ Οοάά. 19, 1οϑ, 58, 44, α].) 
ὅγτ. δηά ΟἹὰ 1.αἵ, [{ 8 “ 2ῤε Ἰαλῃὰ ᾿ οἵ νυ. Ἵ, 
2, 6, ἰμδῖ 15 πηοδηῖ. 

“442οε.---- Κγο, 1. 

12. 4: 1 ἤυε.}] ζῶν ἐγώ, οἴ. Νυπι. χῖν. 21. 
δὶ ὙΠ, ψῃῖοὰ τῆς ΠΧ Χ, ἐχραπάϑς ἰηΐο ζῶ ἐγὼ 
καὶ ζῶν τὸ ὄνομά μου. ΟΕ, οΒδρ. χὶί. 7; χὶϊ, 
4. ΤΒε ραγςι ρα τ [Π6 Βγϑῖ Ρεγβ. ργοῃ. 89 
ΒοΙῈ 15 ποῖ ἔουῃὰ εἰϑενβεγο. Ο(οάαά. χ. 19, 44, 
71) ἃ]. τοδὰ ζῶ. 

«υδαΐϊσοευεῦρ 7 δας “ροζεη, ἐδαΐ «υἱ]] 7 ὅο. 
ΟΚ, 1 δαυε “ῥοζενηι, απά 7) «υἱ]! 4ο (αἰ, ς8, ΟἹ 
1,λῖ.) “δὲς «ὐδὸῷὸὋ »ιἶπε δαπά, 80 ἩδθΌ.: ςἶ 
81. χίνί. τὰ, “) ᾿ΠΔἽ δὲ, 158. χχχυὶ 32, 

ΠΝΓ5 ΠΝ, ϑυΓ. “ Βοοβιι86 (45) 1 ̓ ἷνε δηὰ 
ΤΩ Κίηράοπι, ψιβαῖ (πΐηρ5 1 μβᾶνε βροεη, 1 
Ὑ}0}}} ἀο ἴπετὰ 4}} ἢ ΤΥ Βδηά.᾽ 

18, “Ἵπά4 ἑαζο ἐδοι ῥεεά, (ος.1 1.1ἴ, από ἐδοι 
αἰφο “ῥαἰξ ποὲ ἐγ ρτεις ΤῊ ὁμδ ΟΣ ἐδε «υογά:. 

Ηεῦ. ὝΣΣ ΤΟ ὌΠ δῦ ΠΝ ὯΔ), 
δωξ σεοογριρίαῦ ἐῤερε 7 γ.1 ἐπιτελῶν ἐπι- 

τελέσει. ΗεΡ. Πῦ5 5 πῦϑ; (6 Οτθοκ ρᾶγ- 
Ἐερὶα σεργοϑεηῦης ἴπ6 Ηδῦ. δαάνογθϊαὶ ἰηβηΐ- 
ἔνε, 88 υ511.8] ἰη [86 ΠΧ Χ, 

ἀργεγ ποῖ το ἀο 1δεηι.} 11τ, Τδοι «δαΐξ ποὲ 

Ῥγοίοηφ (βγοϊγαςῖ) 9 Ὧο ἐῤενι. Ἡδεῦ. δ) 

ΠΟ ἼἼΝΠ, Ὑ8ε ΟΚ. ο]οβεῖν ἔο!ονβ {πα 
ΗΘ. ἰάϊοιι οὗ ἴδ εογηρλερηση αγ νοτῦ. 

14, απά εαἰϊεά αἰ} ἐδε φουεγπογς πᾶ εαβ- 
ἐαίης, απά ἐδὲ οἵῆεεγ-.} ΠΟΥ, απά εαἰϊεά 
αἰ! δὲ ῥγίποςε, σπά ἐδ ρεπεγωΐς σπά ουεγα 
“ἐξ ΟΥ̓ ἰὨΓΟΓΙΟΓ Οσοϊῃπηδηάειθβ.Ό ὍὙἢ6 δύ- 
νασται ΤΑΔΥ ΤΟΡΓΟΒοηϊ "δὲ 28 ἴη ΝΔ}. 11. 18, 
ΟΥ̓ 22 85 ἰῇ σ Ἑγσοη. χχυὲ. 1, ΟΥὁἨΥ̓ Δ 2 85 ἴῃ 

1 841). ἰϊ. 8, ΟΥ ΟΥἽΣ 88 ἴῃ γον. χχυ, 6: (86 
στρατηγοὶ εἰμεν Ὦ)2ΔΌ͵ 45 Νεῖ. 1Ϊ, τό, ΕΖΕΚ, 
ΧΧΙΙ, 6; οΓὁἨἩ ὉΠ Ψ, τ Οβγοη. χίὶ. 6. Τα 
ἐπιστάται ἅτε Ῥγοῦ. ΣΤ ῬΘΌ, 2 Κὶἢρ5 χχῖνυ, 39; 
]εγ. 1.. 22. Βυΐῖ Οοαά. χ, 19, 1τοϑ, τοὺς 
σατράπας. Οἷ. 2 Οἤγοη. ἰχ. 14. 

“4“ωρ.) ὌΠα παῖϊνα Ὠδπιο οὗ ἴῃ ΠΟΙ ΣΥ͂ 
(Αϑξϑυσίδ), [5 οὐ ίηδὶ Ἴδρίϊδ], δῃὰ 118 ξοά, 88 
ΔΡΡδασβ ἔγοτῃη (6 ἰηϑογρίίοηβ. ΤΏ Ῥδορὶβ 
βίγιεὰ [Ποιλβοῖνεβ “' 8008 οἵ Αϑβϑυγ.7 

16. “4Ἵπ4 δὲ »μἰεγσά ἐδὲ οδοσόπ πη 7ὸ7ν ἐδϑ 
Τ 
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Ιρη ἴογ τῆς δαῖεϊε, 28 ἢ18 ἰογά πδά 
ςοπιηηληδεά ἢΐπι, ὑπο Ὧδηῃ δυπάγεά 
δΔηΔ ἔγγεητγ τῃουβαπά, δηά ἵνγεῖνε 
τηουβαηα ἀγοογα οἡ Πογβεῦδοΐ ; 

16 Απά δε γταηρεά τῃεπ|, 48 ἃ ρτεδὶ 
ὩἉΓΙΩΥ͂ ἰ8 οΥἀεγαά ἔογ τῇς νγᾶγ. 

17 Απὰά ἢς τοοῖς σδηλεἾ8 Δηα 45568 
ἴογ τεῦ σλιγίαροβ, Δ ΨΘΙΥ͂ ρτελῖ 
Πυμίρεῦ; ἂπά 8ῆϑερ ἀπά οχεη δηά 
βοδῷ στους πυθεῦ ἔογ (Πεὶγ ρτο- 
Υἱἰδβίοῃ : 

σύ Ί1Τ1Η. 1. [ν. τ6---20, 

18 Απὰά ρ]επίγ οἵ νἱςτυδὶ ἔογ ὄνοῦ 
ΙΔη οὗ τΠ6 ΔΓΏΥ, ληά νεγῪ τιμαὶ 
σοϊά δηά ἰΐνεγ ουδὲ οὔ {π6: Κἰηρ᾿ 8 
Ὠοιιβ6. 

19 ἼΤΒεη ἢς Ψεηῖ ἔσῃ δληά 81] ἢ 18 
ΡΟΝ ἴο ρῸ Ὀείοτε Κίηρ Ναδιυςδο- 
ἀοποβοσ ἰῃ ἴἢ6 νογᾶρθ, δῃά ἴο σονθῦ 
41} τῆς ἴδςε οὗ τῃ6 δαγὶ νγαβενναγά 
ψ ἢ ἢ εὶγ Τσδαγίοῖβ, δηὰ ἢογβεπιθῃ, 
δηὰ {Ποῦ σμοβϑη ἐοοϊπλεη. 

20 Α ριϑδῖ πυιθεγ 4150 οὗ βυπαγΥ 

δα11..1]ὴ ἠρίθμησεν, δὲ εοιωμεά : εἰἴιες ΠΩ 
(50 ὅγτ.), 2 ϑάπ). χχῖν. ἱ ἢ ΟΣ [26 ΠΟΙΏΠΊΟΏΘΓ, 
“ΒΌ, τ Ον. χχὶ. 2, Χχ! 3: οὐ ἽΡΌ, τ Ἃἷν. 
Χχὶ. 6. “Ὅς Ἑδοβθῆ τθη᾽ 5 ἐκλεκτοὺς. ΟἿ 
]υάρ. χχ. 16 δηὰ 1: ὅδπι. χχυϊ. 2. Οοάά, 10, 
58, 64, 8]. τολὰ ἐπιλέκτους, 88 ἴῃ Ὁ. 19, δηὰ 
ςἢ. 11. γ. 

"ον 1δὲ δα! εἰ.) ΤὮΘ Οτθοκ 8 εἰς παράταξιν. 

ΠΌΠΡΌΣ. ]υἀνς. χχ. 14. 90 57Γ. 

ἀγοδεῦ: οκ δογιεδαελ. ἱππεῖς τοξόται. 
ΓΩ͂ΡΞ ὈΣῸ ΟΨῚΘ; εἶ σ᾿ ἢν. χ. 3, ᾿ δᾶπι. 
Χχχὶ. 3: οὕ ΠΩ "5 ὙΥῚ, 2 ΟἾγ. χίν. 7; οΥἵ᾽ 
ΓΕΡ Ῥῦ)), Ἰά. χυὶϊ, 17. ὅϑ'γυ. δογεριθη “δοοῖ- 
ἐπ αὐἱ! ἐδε δοτυ. ΨΝοΟΙ Πηά5 ἰῃ τ}5 ἀεοἰαὶ} 
ἃ τΊΔΓΚ οὗ Ὠἰδιοσί δὶ ἴγυϊῃ, θεσδυβο [ἢ6 Α55γ- 
Τδῃ ἤοτθο ννεγα διτηθὰ ἢ Ὀονγ85. Οη [ἢς 
οἴδοσ ἢδηά, ψοϊκηγαῦ 18 ΘαΌΔ}}}7 οοηδάεδης (Παὶ 
ἴδε ἐφιώδες αισὶ οὗ ΤτΙαΐλη 5 ᾿ἰειζοηδηῖ 1, υ5111.8 
Ουἱϊεῖι5, ννοτὰ πε ἰάοητῆθ5 τ ἢ Η οἹοΐθσῃςαϑβ, 
δῖ ἱπάϊςδῖε ὈΥ [86 Ρῆγαβε οὗ ἴῃ6 ἴδχί. 

16. α ςγεαὶ αγρ7.} πλῆθος πολέμου ---- 

Ὁ Π ΌΠ, Πδη. χὶ. το. 
17. “πῶ δὲ ἰοοξ εανηεὶς απά 4.4.7] ΤΏ ΟΙ. 

ἴοχί δα ἀβ: σπά »γιμίος. ϑοιλθ συγδίνεβ δηὰ [6 
ϑγτγίδο δηὰ Οἱὰά [,41. (ςοά, Οογῦ.) οτχἱξ. 

᾽ν δεῖν εαγγίαρ.) ΟΚ. εἰς τὴν ἀπαρτίαν 
αὐτῶν, γὸὼγ ἐρεῖν δῺάφρασε. ὙΒ6 οὐτγίουβ 
ἀπαρτία ΤΟΟυΓΒ ἴῃ «οἷ. {Π]. τας νἱ. 18. [ἴ 
τ ολῃ8 ἀποσκευὴ (ϑιυϊάλθ, ἩδΒΥΟΙ 0.8); 2.6. 
Πουϑεῃο]ὰ αὐεπε1}5, φοοάς. 80 ΟΪὰ 1,Δἴ. ἢεγο, 
αὐ τἰεπεῖδια εογρη. ὙὍΤμὲ σογὰ οσὶρίηδιϊν 
ταοδηΐ εο»ρἐρέϊοη; οἴ, ἀπαρτίζω, ἐο χεΐ γεαάνγ, ἀπιὰ 
ἀπαρτισμὸς (Τὰκ6 χὶν. 18). [π ᾿αἴοσ υὑϑᾶρο, 
1 5ιζηϊῆες ἃ μι]. διςϊΐοη (ΠῸπι ἀπαίρειν). 
ῬοΙ ΙΧ, χ. 18, γοσηλγκϑ ἴῃδί 1 18 Δη 7οπὲδ ΜΟΓά, 
δηὰ ἰ5 υδεὰ οὗ ἐδε ἄγῥέΓ μέεησὶς (τῶν κούφων 
σκευῶν) ΜΏΪΙΟΝ ΟὨΘ΄ οΔη δηρ δῖ "οῃθ᾿β 5ἰάσ, 
ἃπά - τὰ ἔπιπλα; 1.6. γιουεαδίες͵ ἃ5 ΟΡ 
ἴο βχέωγος (Τ Βιιςογά. 1, 68). ΤΒΕ 0ΧΧ. 
(Πογείογε 18 γἱρῃξ ἴῃ ϑοιηδίπλε8 υϑῖηρ ἴἰ [ῸΓ 
δαρραρε. “ἀπαρτία. ΘΑΥΙΟΙΏΔ,᾽" 52γΥγ58 Τ ΓΟΠΊΠΙΪ 08, 
“4118 561ηϑ: ηΐ οἱ ἀπαίροντες ῬΓΟΠοϊϑοδηζ65.᾽" 
Ι͂η Εχοά. χὶ. 16, Νυιπι. χ, 12, ἴδ6 ἴΘΥΤῚ Το οΓ8 
ὉΘΌ; ἴῃ Νυπι. χχχὶ. στῇ, ἢῶ; δηά ἴῃ Ὠδυ. 

χχ, τῷ, Φ, ὙΠ ϑγτίας [45 “ἴ0 ΟἌΔΓΓΥ͂ “δείν' 
Ῥγουΐείονα)" τϑσιμῶο 2, Δεῖ χίν. τό. Ηεδ. 

ῬΟΓΒΔΡΒ ΟΣ Νυμπι. ἰν. 19, 24. 

᾿ς φξεερ ἀπά οχέη πα ροαΐ,.}] δςβ δοσοση- 
Ρδηϊπιθηΐβ ποοεβϑιϊδίθα βον τρδγοίηρ. ΟΝ. 
1 ΚΙηρΒ ἰϊ. 9. 

“ Ῥχονίβίοη "--παρασκευὴ ---ἶϑ τὰς ἴῃ ΓΧΧ. 
(Εχοά. χχχυ. 23; χχχίχ, 43 Ξξξ ΠἼΞ ; δῃὰ 
2 δος. χυ. 21, ἅτ αἱ] ἴῃς τεῆς ἰὴ Ττοσηηλ.) 
ΕΥΖΒΟΒΟ 15 Βαγὰϊγ γα ἰῃ βυρεεσηρ “2 

δεῦτε, Οε ἴδε ϑδγτίας ἰδδι αο δ. ον 2δε 

͵)οοά. Ῥοτδδρβ προ κο, Οεη. ἱ. 29 ; ΟΥΓἹ ὀπίον, 
 Εἤἴτοῃ. χὶ εὐ; 8. χὶν. 12. ἘΕσίἴζϑοῆς 
Το “ΖΓ Αὐυβγπιυηρ ἀεγ ϑοϊάδίθη 88 
ΕἸοΙ5. ἢ. 

«υἱἐδομξ πιωμδεγ.Ἶ ὧν οὐκ ἦν ἀριθμὸς ΞΞ 
ἽἼΒΌΘ 0. ὙΠ εχργεϑβίοῃ οσοὺτβ δρδίῃ, 
τ. 20; οἷ. γ. το, [{ 8 ἃ σοτηπιοη ΒΥΡΕΓδΟΙΪ6 
ἰη Ηδοῦ., δπὰ 4ἰ5ὸ ἴῃ Αβογγίδη ἐξ »παρὶ, ἦα 
πἰδα. ᾿ 

18. “4 ῥἰεπγ 977 οἱείμαί 70. φΌε. γιαη οὗ 
ἐδὲ ὧγ»ῃ".] καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς 
πλῆθος. Ἐπισιτ. ἰ6 ἴπ6 ΤΟΡΌΪΔΓ ψογὰ ἴῃ 
ΧΧ. ἴον ΠΣ, δια, 45 ἴῃ Οεῃ. ΧΙν. 21. εἰς 

πλῆθος ἰ5 5, (οά, χ, οπιΐβ ἐξ οἴκου 
βασιλ. πολ. σφόδρ., Ὀπΐ ἰδ φεηυϊποηθϑβ 15 
Ῥτονδά ὃγ ἰΐ5β Ἡρῦ. ολ5ῖ. 

19. 10 50 δεΐόγε ἀΐης Ναδιοδοάοκοεογ. Ἡδὃ. 

ἤΩΠ ῺΒ ὈῊΡΟ. ((οάά. 44) 74, 76, αἱ. 
τοδὰ πρὸ προσώπου τοῦ βασ.) 

ἐῥανγίοίς, ἀπά δον ερηεη, απᾶ ἐδεὶγ ἐδόθη 7γοοῖ- 
»πορ.} Εχοὰ. χίν. 6, 7, 9, 18, 23 ; [05}.. ΧΙ. 4: 
Τυάξ. ἵν. 1; 1 88πι. ΧΙ, ς ; 2 ΚΙιῃρβ 11. 12, 
ΧΙ, 7, Χυ!. 24. ΤῊ “ἘΠοῖγ "ἢ (αὐτῶν) Γεΐετϑ5 
ἴο ““ρονεῦ." [8 ναηίηρ ἴῃ Οοάά. 44, 74) 
η6, 4]. 850 ϑυτίδο : “" δηά σουεσ ἴῃς ἕδος οὗ 8}} 
[6 Ἰαπὰ οὗ δε νγεϑὶ τὰ οδατίοίβ δηὰ 1} 
σἤοβθῃ οοϊγμθῃ.ἢ 

40. “ στοαὶ πωριδεῦ αἰσοὸ 97 “μά γ 7 εομπ- 
ἐγ. Ἀδίδοσ, απά φγεέαί «υὑας ἐδὲ νηηχεά 
πε μάε, δε ἰοειίς, ἐδαὶ αὐεηὶ ζογεδ τυὴΖδ 
ἐδορι; ΟΚ. καὶ πολὺς ὁ ἐπίμικτος ὡς ἀκρὶς 



Υ͂. 21--23.} 

ἙΘουΠ Γ168 σάπια τ τ (δηλ Κα ἰοσυβῖα, 
ἀπά [κε τὰ βαπὰ οὗ πε βαγῆ : ἔογ 
{πα τυ] τις ννὰ5 που Πυθογ. 

᾿ΠΠ21 Απὰά {δεγ ψεπῖ ἰογῇ οὗ Ν!- 
πενα τἤγεα αἀδυβ᾽ ᾿ἸΟΌΓΠΕΥ τοννδγά 
(ἢε ρἰδίη οὗ ΒεςςϊεἊςῃ, δηά ριτοἢεὰ 
ἴτοπὶ. Βεςο ες πρᾶγ τῆς πχοιιηϊδὶῃ 

συνεξῆλθον αὐτοῖς. ὍΤῃ6 ἴν0 511η11165 216 
ἑοιηπλοη ἴῃ Ηδῦ.: 566 Γὰξ. νἱῖ. 12,“ Αηὰ (ἢ6 
Μιάϊδηϊίϊεβ. .. ἸΑΥ͂ δἰοηρ ἴπ ἴδε ρἰδίη [1κ6 
Ἰοςυιϑῖ8 ἴον σι πξυάθ : δηὰ ΠΟΙΡ σΔΠ16}5 γν γα 
ϑΠ που ΠυπΊθεγ, 45 ἴδε βδηὰ Ὀγ [86 ϑεδϑίὰς ἴὺ υ 
τ τἀ 6." ΟΝ αἰ5οὸ Οϑη. Χχιὶ. 17, ΧΧΧΙΪ, 12; 
105}. χὶ, 41} 1 84π). χἰϊὶ, 5; Νδ}), 111. 15. 

ΕῸΥ ἐπίμικτος 566 οἢ. 1, τό.5Ὁὸ Τἢδ ὅ5υγ. 
Βεσα υ865 [6 βᾶπια ψψοσζὰ 85 ἔου “"ἴῆς τηϊχοά 
ταυπίτυάε " οὗ Νυπι. χί. 4 ([}λαΝ »). 

ἤξε δε “απ 977 ἐδε ἐαγί δ ΟἿ, Οεη. χιΐ, 

τό; χχυῖ, τ4. Μοτε υβ0] ἰ5 Ὧ"Ἱ ΟῚ Π9, ἂν θέ 
φαμά φΥ 1δε “εα. ὙΒΘ 50Γ. [δᾶ5 5 17») δ... 
δε ταπά ο7᾽ δὲ εαγί δ. ὙὍὴδ 1,2ϊ. τοηδογίηρ, 
ἤσ: 7 αΥέπας γπαγὶ,,) ἈΔ5 Τηϊϑοἀ ΕΥ̓ ΓΖοοδο ἰμἴο 
βίδιϊηρ “ ΕῸ͵ τῆς γῆς, 5ΥΓ. . . . γιαγὶ. 

21. “Μπά ἐδὲγ «υεπὸ γον οΥ Νίπευε ἐδγεε 
ἐαγι᾽ ἡοωγπέ.) 80 ὅγζ., (οὐ. ς8, ο. τ Ζβοῃς 
οὐϊ5 ἀπῆλθον . . . ὁδὸν, σοι ρατηρ 2 ϑάγὰ. 

ἷν. 8, ΠΕῸΠ ΤΥῚ 3095), ἀπά ἐδε7 «υεπί ἐδὲ 
«ὐαν οὔέδε Αναὐαό. Το ἀεϑβεσί θεΐνεῃ Εργρῖ 
δηὰ Ῥαἰεβίϊπο νγὰβ ἃ ἰουγηεῦ οὗ (ἤχες ἀδγ5, 
δοοογάϊης ἴο Ηἀϊξ. 11]. ς (ἀΔθουζ όο π1}658); 8ς- 
ςογάϊΐηρ ἴο ἔχ. χν. 22 “εᾳ., (ἢ 6 5γδοὶ 68 ἴοοκ 
ἴηγες ἀδΥ8 1 τητος ἔτοπι “[ἐ[Ἐρὦέ Μῦτα ἴο 
Ἡοευαγαῦ (ΜΑτΆΒ), 4 ἀϊδίδῃςθ οὗ 36 πλ}}685 Ξξ 
11 ΤῊ 168 ἃ ἀδυ. 

ἐοαυαγά ἐδε ῥίαἰπ.) ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου. 

ΕΓ ; 88 ἴῃ Οδῃ. ΧΥΠ. τ6. 90 ἴδε ϑγτίδο. 

Βεολ ει. Ἐτι[Ζβοῆς οὐαί Βαικτιλαὶθ ; δὶ. 
Βεκτι(ηε)λα(ῶῦθ. ϑγτίας Δα Ξῷ 
Βέ(ἢ-ΚΕ]δ[ἢ, ἀΡΡΑΥΘΠΕΥ “ Ησοιιε οὗ 5ἰδιιρῇ- 
ἐγ. Οτοῖιι οοη͵εοϊυγεά Βαεξαλαϊίε, δουῖῃ 
οὗ Απθοοϊ (ΡίΟΪ. ν. 15, 16), ψν οὶ ἰ8 ρεσβαρβ 
τιρῃῖ; (Ὠουχῃ ᾿ξ [Π15 ρίδοθ ἸδῪ ἰῇ (δβϑβίοι!β, 
ψ εγο ῬΙΟΪΘΙΩΥ ΗΧΟΒ ἴἴ, ἰξ νγᾶ8 βοπὶς ἘΧΕΏΙΥ 
1111658 ἀἰδίδηϊ ἴτοπὶ ““ ΝΙπονεὰ " (Η]εγδροὶ 8 : 
αἱά. 33 α). [ἰρδϑῖυ5 οὔϑβογνοβ (Πδὲ [ἢ18 νγὰβ 
ΤΟΥ ἰπδῃ ἃ ἴῆγες ἀδγϑ᾽ πιαῦο; ἃ ἐδγ᾽ 8 
ΙΏΔΙΌΒ, δῖ τηοϑί, ἢοΐ δὌχοθθάϊηρς ἔνθ βϑορτ. 
Ωγ1168 (Χϑη. “ Απδδ.᾽ 1. 2, 5; 11. 2, 6). Τδα 
Ἐοπιδη δηὰ Ῥαγίμίδη »παρείοπει, ΟΥ̓ δίδτ ἢ, 
ἍΟΓΟ 2ὲ ἴο 32 [1165 ἃ 

ΤὨα Βαιτουλι(είδα οὗ (οαά. χ. 19, τοβ, δηὰ 
ΟἸἹὰ 1,41. Βεεδωέία ἀπὰ Βέἐλδί αὶ, τοδὶ οὴ ουτο- 
Ὥρσουβ ἰἀφηπβορδίίοη. Εσ Ζβοῆθ {π᾿ Κ8 (ἢ 6 
ἴῆγεε ἀδγβ᾽ ἸΟΙΓΠΕΥ͂ ΡΟΪπῖβ ἴο βοπλθ ρίδοθ ἰῃ 
Ν. Μεβοροίδῃδ, 1ῃ ἴδε τυ] ΑὨΙΠοπλ πα 
οΥΓ Μγράοηια. Βυῖ [ἢ 8 ἀο65 ποῖ ἀρτεθ ψ 1 
σελ [0]]ονν5: “ Αηὰ ρἰτοδεὰ ΠῸμ (ὅγγ, δπὰ 

ῦυ 11Ὴ. 11]. 

νν ὨΙΟἢ 15 δὲ (πὲ [ες παπᾶ οὗἩ (6 ὉΡΡΕΓ 
ΟἸ]ςεϊδ. 

22 ἼΓΠεη Πα τοοῖκ 811 8 ἈγπΊγ, ἢ 8 
[οοΐϊπηεη, δηὰ Ὠογβείήβθη, δηὰ ςπδυοῖϑ, 
ἂπὰ νρεηΐῖ του τἤδηςς ἱπῖο τῃς6 ἢ}]} 
σΟΥΠΌΥ ; 

23. Ἀπά ἀεδετογεά ΡΗυά ἀπά 1,4, 

ΟΙά 1,δΔἱ. ουοῦ αραὶμσ!) ΒΕΟΈΙΘΙΒ Ὡρᾶσ ἴΠπ6 
τηοιηίδιη, ψνὶςΒ 18 οἡ ἴδ6 Ἰεῆ δηὰ (:.6. 
ὨΟΓΒ) οὗ [Ὡς ὍὌρρεγ ΟἹ] ςοῖα," 22. ἤρα ἴδ6 

Ταυτγυβ: ὈΝΟΦῸ ΝΣ ἽΠΠ ΟΥΣ ΠΟΌΡΔΌ 1Π0} 
ΠΟ ΡΠ 310 γνώ. Α5 ὕρρεν (4. Εαδίοση) 
ΟἹ οί 18 τεδο θά 80 φυῖςκὶν, “ ΝΙΏΘΥΘῃ " ΤΑΥ͂ 
Ἰλθὴ Νπς υεΐσ, ΟΥ Βαιάῦγος (Μοριδὶ)), 
ὙΈΙΟΒ, 45 ΗΊΌσγαρο 8, θεσδιηθ οὗ πεν ηροτῖ- 
δῆὴς6 υηάογῦ [Π6 δεϊευςϊάς (11ρ510.5). 

Ετοῖὰ [86 Νυϊναῖε Μεοίδὶ (υ. 21) στο 
ςσοη]οοςυτεὰ Μοὶ οὐ Μεϊιΐθηθ, (π6 Αβϑυγίδη 
Με , ἃ τυ] ρῥἰαῖοδυ ᾿γίηρ ννεϑί οἱ {Π6 
Νογίδογη Επραγαίεβ, δηὰ νγαΐϊογο Ὁ (6 
τῖνειβ Τοΐρια δὼ ἀῃὰ ϑιυύαη δι. Μεϊα ()}4α- 
ἰαεεϑ) ννὰ8 115 Ἄςῃϊοῖ οἰγ ; δηὰ τγουρὰ 118 
Ρἰαΐη τη οὔς οὗ ἴ86 ἔνγο ργγεδῖ σοτηπΊε τοί Δ] 
ἃπὰ τ] ΑΥῪ τοδς υπ!ἰηρ 1.6556 . Αϑία ἢ 
Νίπενεῃ δά Βδθυοη. [{ 5 ρεῦθδρβ ηοῖ δῃ 
ἱΠ5Ὲ ΡΕΓΔΌΪῈ οδ]εςοη [μδΐ “΄ [ἢ158 ρίδοθ ννδ8 δ 
1εαϑὲ 3οο ΕΏρ] 5} 1168 ἔτοπὶ ΝΙηονθῆ "ἢ (Β[5- 
56}}. ΤῊ Βεζα᾽α Ὀεΐνοθη ἴῃς ἴνο ομαίηβ οὗ 
ΤΙ ϑῦδηοη ψοι]ϊά Ὀ6 485 γεσηοΐθς ἔγοτῃ ΝΊΏΘυθὮ, 
δηὰ ἴμ6 ττῖτζεσ οὗ ἃ σοιίδηςες ᾿ἴκὸ [ἢ πιῖρμξ 
ἰγηδϑίηθ ἰΠδί ἴΠ6 στοδῖ ΔΙΤΩΥ τῃλγο δα 100 11168 
ἃ ἄδγ, ΒΟΊΝΘΥΟΓ ἱπηροβϑὶ 6 δυο ἃ ἔεαξ ΓΊΔῪ θα. 
ῬοΟΒ5ΙΌΪΥ, μονενεσ, [06 οὐ βίη] τοδαϊηρ νγᾶϑ8 
ἐδίγιγ ὅαγ:. Μοϊκιηατ, ννῦο τηλκο85 ΑπίοςΒ 
Ξε. Νίπονειῃ, δηὰ Βεςῖ! ει (“πὸ Ἡουβε οὗ 
ϑΙδυρῃῖοσ ἢ ἃ ϑυτηθο 8] Ὡδπια ἔῸΓ Ν 5:08, 
σοη᾽δοΐυχοβ ἐδίγίεεπθ. Αἱ [ἰῆς 5ᾶπὶ6 ἴππὸ, δ6 
ΒΊΡΡοβοβ Βεοῖ!εῖῃ ἴο δίδηὰ ἴοσ Βεί Κεγεά, 
ἃ Ὠγροιδοῖςλ! Ηδεῦτονν οαυϊναίοεης οὗ (οῦ- 
ἀυξῃς --- Κυγάϊδίλη. Βιιῖ [ἢ 848 6 δύριεβ, 
ΝΙΠουθ ἢ -ῷ Απῆοοῖ, ουθη τ σίθθ ἀδγβ νου] 
6 ᾿ηϑυδιοϊοηῖ [ῸΓ [Π]5 Ἰοῆρ πιᾶγοῖ οὗ τῇοσε 
1820 τοὺ τη1165. ΨυϊΣ. επφμς ῥογίγαη" 
“οἰ ἥπες “4 γΡίογωε, τη αὐ παρηος 
ΟΜ πρε φμὶ σμιὲ ὦ οἰπίσίσο Οἰδείαε. 
ϑγγίδο: “Απάὰ δῃοδιηρεὰ ΟΥΕΥ δρδαϊπδὶ Β., 
ΠΟΑΥ ἴο ἴδε τοουπΐ οὗ Ακζἂηδ.᾽ (οά, ς8 ἢᾶ5 
ὄρους ᾿Αγγίου οὗ ἐστιν ἀριστερὰ κιτλ. ΟἸἰὰά 
[,«ἴ. ἄρχε; Οοἄ. ΟοΥθ. “πρε. ΤὨς ὅγτ. 
ψογαὰ πηεδῆβ ἐγαίογος (ΤΟΠη 11. 7), δπὰ [8 
υϑεά ΕΥ̓ Βαγπεῦγδειιβ οὗ ἴΠ6 81.184 νο]οᾶηῖς 
εγαίεγι. Ἐτι 2506 σοηϊθοίυγοβ ἀγκὴ ; ΥΟΙΚΠΊΩΓ 
ἀγχοῦ οΥὗ ἄγχι; ΜΜΟΙΗ͂, [Ξ πιοάογῃ “κ)ε2 

,. ἡ ασό, ἃ βρὺγ οὗ ἴῆς Τδυγυ5 βουϊζι- τοδὶ οὗ 
ἡΜΜαίαεερ; [ἰρ5ῖυ.5, ϑοῦλα ρεᾶκ οἵ [6 Απιδπι8. 

28. “1π4 ἀεείγογεά.] καὶ διέκοψε. ἩΘδ. 
ΥΒ, τ Οσμγοη. χῖν. 11. Τα ΗδΌ. οτὶρίηδὶ 
τοδη5 “ὕσοκε ἕο υὑροη,᾽ χΣαΐμεοσῦ [ἤδη 
ἐγοκΚα [πγουσἢ Ὁ 186 ΘΠΘΠΥΒ 6 (διακόπτω, 

ΤΆ 
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Δηά 5ροϊϊεά 11 τς ς]άτοη οὗ Ἐ45868, 
δηά τἢ6 ΤΠ] άγεη οὐ [βπιδεῖ, ψνῃς ἢ 

ΦΌΌΙΤΗ. 1]. [ν. 23. 

γος ἰονγαγά τς τ] γπθ85 δὲ (ἢδ 
δοιτὶ οἵ τὰ 6 ἰΔλπά οὗ ἴῃς ΟΠ ο]]14Π8. 

Χεη. “Αῃδθ.᾽ 1. 8, 10). ϑγτίδς οὔΣ.» “ἴδε 

ἀεβίιτογεὰ ;" ΨΜεῖ, 1,δἵ, εοποἰ, ἘΤΙΖΘΟΠΟ 
ἷθ τοῦς 1 τοηάδογηρ ΥΒ “Πὲ βοαλϊζεγεά, 
“ορείγεμε. ΜΟΪΚΙηΔΥ 5 Τσοιηπιοηΐ οἡ [815 δηὰ 
(6 [Ο] νην τοῦθ ἰ5 υἱεἰδιίθ ἴῃ στεαῖ Ῥασγί 
ὉΥ ιῖ5 3196 δβϑυτηρίίοη [δὲ οὮ. ἱ. 6 χεῖδσβ ἴο 
[6 11165 οὗ ΑτΡΒβαχδά, δῃηὰ [δὲ ἴμεϑ6 γεῦϑοβ 
ἀεβογίδε {μεὶγ οἰμδϑιβελοπε ὉΥῪ Νεδυςμδά- 
Ὠ62ΖΖΔ:--- Τταΐδῃ. 

Ῥδιά απά ΣΖμΔ. ὙΠεδο ἔτχγο πδηλοβ8 (Η Ὁ. 

ἫΡ δηά 918) οοοὺν ἐορείβε ἴῃ 76. χὶνί. 9; 
ἘΖοῖκ. χχχ, ς, Χχυῖϊ, το. ἴπ [6 ἴνγο ΤΟΣΤΊΟΓ 

ξε8 ἰοῦ δῃὰ Ῥδω ἀπὰ Ζιωά τὲ διῆοηξ 
ἴπ6 δυχὶ]ατίο5 οὗ [6 ΕχΥρΕδη ἀστὴν ; ἰὴ [ἢ 6 
Ιαϑῖ, “ὙΔΕΥ οἵ Ῥεγϑίδ δηὰ οὗ 1[υὰ δηὰ οὗ 
Ῥμυϊ᾽ ἅγε πῃηεγοθηδοβ ἰῃ ἴπ6 ΤὙΤΙΔΠ ἔογοσϑ. 
Ῥεγϑία, Ουβῆ, δηὰ μι σεσὺγ ἴοχείμοσ ἴῃ 
Εζεκ, χχχνυίϊ!. ς. 1ὐὰὦ τδὺ Ὀ6 ἴπς Ευάμ οὗ 
(ες Ἐργριίηῃ τηοπυχλεπῖβ, ἐ.6. [με [γαϊδλη 
ΤΩΘΓΟΘΏΔΙΊ65 οὗ Εγρῖ; 58εὲ σεη. χό, 13. Ῥμυΐ 
15 ἤογο, δὲ 41} ευθῃΐβ, ὑγο δ ΟΪΥ δηοῖμοῦ ἡδίϊοη 
οὗ Αϑία Μίμοσ, νον δυρρ θὰ Ὠἰγοὰ ἴγοορβ 
ἴ(ο Εχγρὶ δηὰ οἴμεσ δποίθπξ δίδίεβ ἴῃ 188. 
Ἰχνῖ. το, Ρμυΐ δηὰ [υ ἅτὲ πλιά δίοης 1} 
ΤΑσβηβη, Τυῦαὶ, δηὰ [ανδη, 411] φυδεξεγη 
Ῥεορὶεβ. Κηοῦαὶ δηὰ Εσζβοῆς ἰἀεητν ἐΐ 
νὰ 1ἷδγα ; δηὰ ΕΥ̓ ΖΒΟΒο [ΠΏ Κ5 του θη δ 65 
ΤΩΔΥ͂ δῈ τρϑδηΐ πεο. Βυΐ νὰ βᾶνε δἰγεδαῦ 
ΒΟΘΏ τεᾶδοῦ ἴο ποιὰ ἴπαὶ ἴῃς τοῦ ΤΟΔΙΪΥ 
ΤΘΔῃ8 ἴο τεργεδεηΐ ΗοΪΟἴετΏῈ8 ἃ5 ἱῃυδαϊης 
Αϑία Μίποσ. ΨΝνο 18 ρου λρο τ ρηϊ ἴῃ πιδκίηρ 
Ῥμυὰά - (Π6 ΟοἹο ιίλη58, 8ο 8ἴῸ βαϊ!ὰ ἴο ἢανε 
Βοοη δὴ Εργρεδη Ἴοϊοηγ, Ηάϊ. 11. το: (ςξ 
τῆς Βιογορίγρηῖς Ρυηῖ, [Πς Οορᾶς Ρμδί, Ῥδϊξ, 
δηὰ {πῸ οἵγ Ῥοῦ, δ ἴῃς τηουζ οἵ [6 ῬΒΔ515) ; 
δὰ 1υὰ τῷ ἴῃς 1.γάϊλη8. [ἰρ510.5, Πονγονοσ, 
οὔϑβογνοβ πα, 6 Ταυσιδ δεΐηρ ἴῃ6 “ γΟΙΚοΥ- 
βοπεϊάὰς," 11 15 ὨΘΟΟΘΘΑΙΎ [0 5εεἰς [υἀ δου 
οἵ ἴξ, ἰη ὕὍρρες Μεβοροίαπιϊδ. (ψυ]ρ. “Νον 
[6 βἰογπιϑὰ ἔδε πηοβῖ ἕδπιουβ οἷν οὗ Μεοιι;," 
ἐ.2. εἰ ον Μεϊίεηε, οσ Μ41108 ἴῃ ΟἹ] Ἰςΐδ.) 

αἱ! ἐδὲ εὐῥἰάγεη 9, Ἀσ1:..}] ΟΚ. πάντας 
υἱοὺς Ῥασσεῖς. (οά. χ, μ48 ἹῬραασσεῖς. ϑγτίδᾶς, 
«οὐδ «ὧἱ.»2. “ ΤΊΓΔ8 (Οεη. Χ. 2) δηὰ 
Βδηθοβοβ (Εχοά. ἱ. 11). ΟἹὰ [,4ἴ, Τδίγας: 
εἰ Βα: ὙΠὲ ναγϊδίίοη "παν ὃ6 ἀπε ἴο δη 
δοοίἀςπίδὶ ἀρ !ςαοη οὗ ἴδε 5311 ]ς -ρας. 
ΤΟ νυϊξ. ἘοῚ (οἀ. αοτῦ. οἵ ΟἹ ἀ [.ἀἴ. εἰνϑ 

ΟἿἿΪΥ ὙΒΑγβὶβ, ἐς. Τατβὺβ (Ηεῦ. ΖΦ.) ἴη 

Αἰ οΐα : ννϑϊοῖ τ δὲ ἴδε ἔτι γεδαϊηρ, 48 

Τδλγϑιιβ νγᾶβ ἱμωροτίδης τράεγ (86 ϑεϊειιοά, 
δπὰ Τάατϑβιι5 δπὰ Μ41108 (Μείοι !) ἅἄγε παπγθά 

ἰογεῖδον ἴῃ 2 Μάςς. ἴν. 3. ΟἸδεγνῖβε, 
Ἀα946: ΤΑΔῚ Ὀε Ῥῶσος ΟΥ Ῥῶσσος, ἃ Ἰηοιῃ- 

«δίῃ εδδαίη δηὰ ἴονψη, 8. οὗ Απιδηι5, οἡ [πὸ 
ξυλξ οὗ ἰβδυ6; οὗ Ῥασσεῖς ΞΞ Κουὁ οἵ ἘΖΕΚ, 

χχχυῖ!, 2, 3; χχχίχ, τ᾿ (Εν. Υν 7), ὑσβετὲ 

Οος 5 οδἱϑὰ “(ἢς ργϊηοα οὗ Ἐοϑβῃ, Μοβῆοςξ, 
διὰ Τυῦλ]." [Ιη [ἢ1]5 οῶϑε 4130 ἃ ρθορὶἜς οἵ 
Αϑὶ4 Μίωοσ, ἴῃ ἴδε πεοῖρῃδουτμοοά οὗ ΟἸ]Ιςεὶα, 
Ψ]] Ὀὲ τηϑδηῖ; ἔογ Μεββθοῦ ἰ5 ἴῃ 6 Αϑϑγτ. 
Μιμξὶ, δρὰ ΟΚ, Μόσχοι, ΡΓΟΒΔΌΪΥ ϑο ΒΟΓα 
ἴπΠ 11ππ|ὸ Αἰτηρηϊα, Ν. οὗ Μεοεϊϊῖοεηο, Ν.Ὲ,. 
οὗ Τυθαὶ, ἐξ. [6 Αϑεγγ. Ταδαϊδ δὐυὰ ΟΚκ. 
Τιβάρηνοι, ἴὰλ ἴῃς σΟΙΠΌΥ αἰογυγαγὰ5 οδ]]οὰ 
(δρρδάοςοΐᾷ. 86εε ϑεῦσγδάσσ, ' Κὶ Εἰ πϑο τ. υηΐ 
ἀλ5 αἷϊς Τ εϑῖ.᾽ ὑΡ. 82-34. “Βυά δηὰ 1υὰ 
δηἃ 4]1] ἰῃς οἰ]! άγοη οὗ ἢ 45865 Ἶτηυϑῖ πιθδη [ἢ 6 
ῬδορΪε5 οὗ ΟἸ]οῖα δηὰ ἴῃς ἔωσι μοῦ ννοβῖ: ἱ. 7 
(ϑοδοῖζ). [1 ἰρβῖυ5 (Ὠϊηκ5 οὗ ἀοβετί {868 
δϑουϊ ἰῃα οὐ Ἀσβϑβαίηδ, ἰ.6. Κα» Μη 
οσ ἔδϑθη, ἂὲ ἴῃς Ποδά --υγαῖοιβ οὗ (ἢ ῃδθοΓαβ, 
δηᾷ οἡ οἣϑ οὗ ἴῃς “ἢ ϊοῖ σαγάνδη σοιοβ [ΠΓΟΌΡὮ 
Μεβοροίδῃγϊα. Ηδ [:ηἰογργεῖβ ἴπῸ οὔδουγε 
ΞοορτΑΡἢΪς 4] ἀδῖα οὗ υν. 231-25 85 [Ὁ] ον : 
Ἡοϊοΐογῃοβ τρᾶσοθος ποσὰ [86 ποπιδὰ Αγαὺβ 
ἴῃ ϑουΐϊπβετη Μεϑοροίδηχία ἴῃ ἃ βου -Θλβίουῦ 
ἀϊγεςοη [πγουξῇ ἴῃς ϑγτγίδη ἀεβοσῖ, ργεϑυπι"- 
40] οὐ {|| ἴδπγουβ οδγᾶνδὴ γουΐς ἤτὸῸπιὶ ΡΔ]- 
ΤΑΥΤΆ ἴο Ρεῖσα, δηά τγουρσῇ [Π6 τοΟΚΥ ἔδϑῖ- 
Ὠ65965 οὗ ἴῃς Ναθαίδοδῃβ, υπ|}] ἢς τεᾶςο5 [ἢ 6 
808 ἴῃ {πΠ6 ποῖ θουτποοά οὗ Αὔὑτοπα οὐ ἴδ 6 
Αεἰαηπῖς συὶϊξ (ΝΌμι. χχχίϊ. 34), ἢ 1ἢ6 864." 
(τς 24) ὃ6 ποῖ 5 ΪῪ ἔς Μεοαϊϊογτδηθδη δ 

ἱηοοοΐιυγα, οἡ [6 Ὀογάοτϑ οὗ Ασγαῦῖα Ροΐγδμθι 
δῃὰ Εργρὶ (,. 12). ὙΤὴδ “ΠῖγΒ ςοἰ[168᾽ ἃτὸ 
ἴῆ6 ἕδπιοιιβ τοςκ ἴον οὗ ἴῃς Ναδαίδοδῃϑβ : 
(86 ““στῖνον," οὐ σδίπεγ τοστεηΐ, οὗ “" Ασθοῃδὶ ᾽ 
186 οης οὗ ἴπ6 ᾿νδᾶγβ ἴῃ ροριΐϊΐουβ δῃηὰ ννὲ]}"- 
ψδιοσοδ Αγδοὶα Ῥείσαθα, 1 1 Ὀ6 ἠοἵ “(6 
τογτοηΐ οὗ Εργριὶ "ἢ (ν δαάγυ-.ἰ- Αὐϑῃ). ὙΒοηος 
Ἡο]οΐδτηοθβ τπλλγοθ65 ἴο ἴἢ6 θοσχάεοτϑ οὗ Ῥαϊθ9- 
ἴἴἰπο, δηὰ «ττίνοβ (υ. 26) αἱ ἴῃς ποπιδά 
Μιάϊδηϊξοβ, δου δηὰ βουϊῃ-ελϑὶ οὗ αὶ οβῃς 
(ἰηϑἰοδὰ οὗἁἉ ψ Ϊοἢ ΟΒ6]]ὺ5 δηὰ Καάο5 'η Εάοιι 
στ γα Ὠδηλοά, οἷ. 1. 9, δηὰ Μοδῦ 4ἀπὰ Απηποη, 
οἷ. ἴ. 12); ψ Βεοησε δὲ ρῬγοσεεάς ῃοσγίῃ ἴο [86 
Ρἰαίη οὗ Πϑδιηδϑουβ (υ. 27). 

αὐ ἐδὲ “οἰό 97 δὲ ἰαπά 97 ἐδὲ Οδεϊδαη:.}) 
ΟΚ. πρὸς νότον τῆς Χελεών. (οὐ, 11. 1οδ, 58, 
19, δηὰ τς ϑγσίδο, τεδὰ Χαλδαίων. ϑιγτίδς, 
“« Αηᾷ [ἢπ 50η5 οὗ [5ῃγη861] ψῆο ἄννε]] ἰὴ [86 
ΜΠ ογπο85 ΠΙΟΝ 8 οἡ ἴὴς6 5ουΐῃ, δηὰ 4]} 
1ῃ)6 ἰαληὰ οὗ [86 (μαϊάθδηβ." Ψυὶς. οὐ Ξἢοε 
Τεῤηνιαεί φμ ἐγαμέ οπίσγσῶ ὕακίοηε ἀεεεγϊ εἶ 
αὦ ασιμίγιση ἐέγγας Οεἰΐζοη. ΟἸὰ [,Δἴ. εἰ π[ος 
Τωριαεῖ φ ἐπῥαῤῥίαπέ εοπίγα ὕαείεε ἀεεεγξ. 
αὐ αιμίγιρρ Οδείξομῖς ἑέεγγας Οβαίδαξογιρη. 
ΤΠ Μ595. εἶνε Χελλαίων, Χελαίων, Χελλέων, 
Χελέων, Χέλλων. ΕτΖΞοἢο (Ὠἰηκ5 (Βα] ἀθδῃ8 
ἃ ἀουδει! οοττοοϊίοη. Μ ΟΙΚιΔΓ σοηβίάογβ 1 
οσίείπαὶ ; δηὰ 1,ρβίυ5, 15 οτος, 0145 ἴξ ἴο 
θὲ βυυ ϑίδη Δ}}}7 τίρμξ 48 ἃ ἀείζεττηϊπαίίοῃ οὗ 
ἴῃς Ἰοςοαιγ. ὙΝΟΪΗ͂ ϑυρεεϑῖβ Χάλος (Χεῆη. 
“Αμδρ.᾽ ἷ, 4, 9), ἴῃς ἰαΐεν (μαϊςοίἀϊος δηὰ 
ΟΠΒιαϊοηϊ,8, οἡ ἴῃ ποσί Ὀογάογϑ οὗ [6 ϑγτὸ- 



ν. 24--6.] 

24. ΤΒεη Πα ψεηῖ ονεὲγ ΕἸΙΡΓδίεβ, 
δηά ψψεπξ τῆγουρῃ Μεβοροίϊλπιία, ἀπά 
ἀεβιτογεὰ 11 (ἢ6 ΠΙρἢ οἰ[658 τῆδς γὑγεγε 
ὭΡΟη ἴἢ6 τίνοσ Αὐϑοηδὶ, 1}}} γα σοιης 
ἴο [Πς 86Ά. 

25 Απά δε τοοῖς ἴῃς Ὀογάειβ οὗ (!- 

Αγσδνίδηῃ [οβοσί ; 380 ϑε!!οΖ. ΒΒ 556]] 15 Ββαγά!γ 
Τρ ἴπ τεΐεσσίπρ ἴο [86 ΟΠ 6]105 οὗ «ἢ. ἱ. 9. 
νε τοΐρῃξ οοπίρασα ΟΒ0116, Ὀεΐνψεθη (δς 
ἘΠΙΡΗγδίοβ δηὰ ῬδΙΤΏΥΤ. 

24. Τδεη δὲ «υεηξ οὐέρ Εωῤῥγαίε:. ἩοΪϊο- 
ἴογποβ 18 σεργεβεηϊθα 48 σεϊγδοίηρ ἢ 158 βἴερϑβ 
δηὰ Ἄ᾿γοββϑίηρ ἴῃς ΕἸΡὨγαΐοβ ἀρδίη, ἰὴ ογάθῦ ἴο 
τανᾶσο. Μεβοροΐδτῃϊα, Δ Ππουρὰ [ἴ ννα5 ἔτ ΘΠΟΪγ 
ΚοΥΤΟΥῪ (ςἢ. ἰ. 6). ΑἸον 1815 Β6 οὔςδ ΤΏΟΓΟ 
'τοῖυγῃ5 ἴο ΟἸ]οΐ4 (Ὁ. 25). Τ686 ἱπογθάϊθ]ς 
ΤΔΓΟΝΟ5 ἴο ἀπά 1: Ὀδείΐτοοη εδϑὶ δηὰ νυεϑὶ 
ἀεοιμοησίταῖς ἴμ6 υῃϑζοτίςδὶ Ὡαΐυγε οὗ [ἢ6 
πασυδίνοε. 

“εεἰγογεά. διέσκαψε. Οοάἀά, 11]. χ. 19, 64, ἱ. 
κατέσκαψε ΞΞ ὉΠ, τ ΚΊηρϑ ΧΥΙ]. 30; οΥ ὕΠ), 
ρκὰ ψΊ. 9. ὙΓοΙΤΏ18 ρῖνεβϑ ΩΟ ἰπβίδησα οὗ 

[2 

ιἰέσκ. Ὁ 1 ΧΧ, 
ἐδε δὲρῥ εἰμε..1 ΓΊΗΥΒ Ὁ, 48. ἴω Νεῆ. 

ἾΧ, 25. 80 (Ἐ, “ἰϊ. 6. 

ἐδε γέυεν «γδοκαἱ. Ἐτ᾿ Ζβοῆο, τοῦ χειμάῤῥον 
᾿Αβρωνᾶ. Οοἀὐὰά. 64, 4]. μᾶνε ᾿Αρβωναῖ; Χ, 58, 
Χεβρὼν ; το, τοβ, Χευρὼν ; Ο]Ἱὰ 1,δἵ. Βεεεον ; 
γε. δηὰ νεῖ. 1,Δϊ, (οοά. (οτῦ.) Ξ2Πα»ηόγε. ϑυτ. 
ψαῤδοξ (1). Μονεῖβ βυξχεβιεὰ ἽΠΣΠ ἽΔΩΣ, 

ἐρῃ ἴδε οἴδοῦ κἰάθ οὗ {π6 σίνος ; ̓ δηά (δαῖ 
ἴμε ἰγδηβίδίου πηϊβίοοκ 3} ἴὉΓ ἃ ῬΓΌΡΕΥ 
Πδῖ6. Οτοίϊυβ τῆλκο8 Ασθοηδὶ ΞξΞῷ (Πδ- 
ὈογΔ5 οὐ Αδοσγαβ, ἀρόγαϑ, ἴῃς Ηδδῶγ. Βυῖ 
τες ΟΚ, χειμάῤῥους ἰ5 ταῖμβεγ ἴπ6 Ηξεῦ. 

Γ), «ευαών, ἴδῃ ἽΠ2, γέυορ; δῃὰ [6 (Βδ- 
Ὀογῶ5 ἰ8 ἃ σχίνεσ, ΨΝΟΙΒ {πῖὴκ8 δῖ τδς 
τεῖτῇ ὈοΙοηνΒ ῬΡΟΡΕΙΥ ἴο “Μαν»πηόνε, ἃ ὨΔΤΩΘ ᾿ΓΕ- 
βεγυεά ἴη (6 Νυΐς., Ὀυϊ ἠοῖ ἴῃ (86 ΟΚ. ἴτοχί. 
Ἡς τεῖεσβ ἴο Ῥσγοόςορ. “ Ὠς ὃὉ6}}. Ῥεγϑβ. 1]. ς, 
δηὰ “6 δεάϊξ, [υδῖ,᾽ 11, 8, ῶγ Μαιηδῦῖ, ἃ 
ἔογ 688 θυ} ΌΥ Ὁ. ἱοοϊετίδη ἔνε Ἐοταδῃ τη }165 
βου οὗ Ζεηοῦία, ννῃϊοῖ ΤΑΥ͂ μᾶνς δἱοοά οἡ 
ἃ νναϊεσοουγβο οἵ [(ἢ6 5834π|6 δηδ. “ὙΤἢῈ 
8.8 τηῖρς (Ποὴ τηδδη ἴδ6 ΕἸαργαίοβ, 1ἢ ποῖ 
ἴ!ς Ῥογβίδη Οὐἱῖ: υἱά. ποῖα οἡ οἷ, ἱ, 124. 
5.8ο}]Ζ οὐ͵εςῖβ δαὶ [ἢ5 Ὠδηθ ἀοοθβ ποῖ 5:1 

Τυϑηϊηρ αἸοιπηίϊδίη 5(γοᾶτὰ ΜΠΙοΐ (ῆἢς 
Ευρβγαῖοβ 15, π|0}} 1 τοδοθοβ Βαῦγίου (ςξ 
76γ. 11,35). Βυῖ ποίῖθοῦ 15 ἴῃ Επρ γδίοϑ ἃ 
παδαί. ΑὈτοηδ ἐλιθία ΧΧΧΕΪ, 34) ΤΟΔΥῪ δᾶνα 
Ὀδοη ἴΒ6 Ὡδηῖὸ οἵ βϑοπὶθ ὑηκηόνη ννυδαῦ, δυῖ 
ἈΔΓΑΪΥ, 45 8.012 βῃρροϑθεθ, 8 ϑβϑύποηγπι οὗ 
Ευργδίαβ. 

46. ἐδὲ δογάεγ: οΥΚ᾽ἱ Οὐ εία. 1.2. τῇς τογτὶ- 
[οΥἹ65, 3,πεὶ, οὗ ΟἸΠςΐα, θεῖννσθθη ἴ[δῈ Ταυγυβ 
δηὰ (16 ΑἸηδηυδ. ΝΟ ΙΪΒ᾽, οννονοσ, ἀγζυ68, 
ΜΠ βοῆς ϑῆον οὗ ῥγοῦδθ! γ, (δδὲ ὁ“ 1Π6 
Ὀθογάειβ οὗ ΟἹ] οῖα᾿" πηδδη5 [86 ἀἰϊδίγοῖ8. οὗ 

ΨΦΌΘΙΤΗ. 11. 

Ἰιοῖα, δηά [ΠἸεὰ 411 τῆλε γεβιβιθα ἢΐηι, 
Δηά οδίης ἴο [π6 δογάεγβ οὐ Ϊδρδεῖῇῃ, 
ΜΈ ψεῦε τονγαγά τῃς βουζῇ, ονθϑῦ 
ἁραῖηϑὲ ΑΥΔΌΪΔ. 

26 Ηδε ςοπηραϑ3ϑε4 430 11} ἐῆς ςἢ!}- 
ἄγεη οἵ Μδάϊδη, δῃὰ δυγπεά υρ {Πεὶγ 

Νουῖδοσῃ ϑγσγία ἴβοη ἰηοϊυάοά ἴῃ ΟΙἸ]ἸςῖΔ. ΟΣ 
([ἢς Μυϊγχαίε : ΕἸ οεεωῤαυΐξ ἐεγηηηος οἰ 
{π|:0β νη πῖδε) 4 ΟἸπεῖα ἰφμο σα ἥπες “αῤῥεί. 

᾿Πἰοᾳᾷ τὰ08 οχίθηθοά το ἴδῈ ΒΕ ΡγΑῖο5. 
ῬοΒΘΙΌΪΥ τῆς νεῦβα ἰ5. ουὖζκ οὗ [18 ρἷδος, δπὰ 
δῃουϊά ἔο] ον ν. 2:1. Βιυῖ ρογῇδρα ἴΠ6 Ἡτὶζοῦ 
Ϊἷβ ΟἿΪΥ τεολριἰυἱδίίηρ ΠῸπὶ τ. 23: “ δὸ 
δὲ ἴοοκ 86 Ὀοτάειβ οἵ ΕἸ] Ἰοϊα," ο. ὙΠῸ 
““Βογάοιβ οὗ [ἀρμοῖ ἢ τηΔῪ δ5ϑῖρη (ἃς 1ἰπ|ὶϊϊ 
οὗ {πὸ τιᾶγοῦ χουν Μεβοροίδπια : δηά 106 
Ἔχργοβϑίοῃ “ ουοῦ ἀρδιηϑδὶ Ασδθὶδ ᾽ ΠΊΔΥῪ ἀθποῖθ 
(Π6 σουπηῖγ68 Ε'. οἵ (ῆς Ῥογϑίδη Οὐ], τὸ (ἢ 6 
ἀϊγοςοη οὗ [ηάϊδ, νυ ἢϊοὮ σΟΥΔΙΏΪΥ 116 “ οὐοῦ 
δρϑϊηκῖ,᾽ ΟΥ ΤΑΙΠΟΥ ἐπ’ πὲ οὗ, [μαι ἰ5, Ε.. οὗ 
Ασγαδ (Ν υπ. 11. 18 τ ὕαραι 11). ΕἸνΟΥΒ ΨΟΓΟ 
βοηΐ ἴο Ῥοβία, ἐ.ς. ἴῃς δαϑῖ, 48 ορροβοὰ ἴο 
Εἰἰςοΐᾳ, ἰἰς τνεϑῖ ; δηά ἀϊξίδηςε 18 ἢοΐ δὴ οὔ- 
Ἰεςῖίοη. Α58 ἴῃς δηνογβ ΨΈΓῈ σορυϊϑοά, 
Ἡοϊοΐδτηθβ τηυϑὲ ἡδϑαὰβ τηλοῦ (ἈΠ ΟΡ 4150. 
ΑΠδϑιοσυβ συ]οὰ “πὶ [ηὐϊὰ ἴο ΕΗΙΟρίΔ 
(Εϑι. 1. ας νὰ]. 9), ἀπὰ οὖγ διιῖμοσ β86θη8 ἴο 
δδογίδς τῆς 58Π|6 ΘΠΟΓΙΠΟΙΒ [ΕΙΣ 68 ἴῸ 
Νδθιυοβοάοροβον (5ς}0]2). 

ἀϊ!εά.1 κατέκοψε Ξξ ἢ) (Οεη. χίν. 5, 7), 
“ βτηοία.ἢ 
αἰ δαὶ γεοεἰεά δέρῃ.) ΟΚ. π. τοὺς ἀντιστάντας 

αὐτῷ οἵ Ὠευΐ, ἰχ. 2 ΟΡ ὈΙΣΥ ΤΌ), οὕ 
Ναπι. χχίϊ, 23 (3.33). 

δε δογάεγ: ὁ.) ψαῤῥει ἢ ὝὌῬΠΟ δγτγίδς 
οπϊ8. Μονεῖβ {π|ηκ8 Νιαδαίαεαης (Ναβα- 
ταίων) ἸΏΔΥ͂ δᾶγα Ὀδοη ἴδ6 οτἱρίηδι. ΤῈΘ 
γυΐϊχ. ᾶ5: τὠσφωδ δά .αῤῥεί, φωξ “ωρὶ “πε: 
᾿αά αισίγιρη (,.6. ἴο {86 σου οὗ ΕἸ] ἰςΐ4), ἀπά 
οἴ 5 “ ΟΥ̓́ΘΓ δραϊηβί Αγανίδ." (1 ἰρβίυ5 ἴγᾶη9- 
ἔογβ 1815 ρῆγαβε ἴο [6 Ὀδρίηπίης οὗ [ἢ γΈΓ56, 
80 88 ἴο οοῃποςῖ 1 ἢ “(ἢ 564." οὖ Ὃν. 24.) 
ἽΝ ΟΕ Ἰἀεητῆε5 “ [ρῃοῖ ἢ" ἢ τς ρῥ]αΐοδιι 
οὗ δϑαῤῥᾶ, Μ ὨΠΟῈ οχίθηα8 ἴῃ ἃ που Υ] ἀϊγεο- 
τίοπ ποπι (Π6 «εόε Ηαωγᾶπ. Α5. 1018. τδηῆφὲ 
ΤΏΔΥ δὲ 584ἰ4 ἴο ρμαγί (δος ϑυγίδῃ ἔγοπι {πὸ 
Αγαδίδη ᾿ οβοτῖ, [6 ἀσβοτρίίοη “ ἴἢ6 Ὀογάεγβ. 
οὗ [αριεῖ ἡοευαγάς ἐφεὲ ϑοωΐδ ουέγ αραϊπεὶ 
“γαόία" 5υἱϊ8 ἴΠ6 Ἰοςδγ. Ὅῆδ ᾿ἰδίον [εὐν8, 
Ὠονγονεῦ, τεραγάθα [Β6 σδηροβ οὗ Ατηδηιϊ8 οὔ 
ἴῃς ψεϑβῖ δηά Τδισι5 οἡ [6 ΠΟΥ 85 ἀϊνιϊην 
18Ὲ Ροϑίεγι Υ οὗ ϑμεπα ΠῸμ [πδὲ οὗ Ϊαρδεῖ 
ὑσεοι .Αηϊ.᾽ 1. 6. τσ, ᾳυοϊεά ΒΥ [Ἰρβιυ8). 

ΟἸΚΠΊΑΓ τβοσοίογαε δυρροϑεβ Οδδὶοϊ σε ἴῃ 
ὕρροεσ ϑγσία ἴο Ὀς [δ ρίδος ἰηἰεηἀεά Βοζα. 

46. Ηε εογιραςιοὐ αἰο αἰ] δὲ οδιίάγεη φῦ 
Μαάία". «Μπά δὲ «υεπὸὶ γομπά. καὶ ἐκύκλωσε, 
203); Τά. χί, 18, Ψυὶς. σόάμκίέφμο, νι ἈῖοΒ 
ῬΓΕΒΌΡΡοδο5 23 ἢ, Οη [86 Βοσίῃ δηά' ϑδϑίὶ 
δι:.65 1ὴ6 τηουηΐϊδίη8 ἅτ 80 ῥγεςοίρίουβ {ἰιδὶ 

Ὅ.. 



Ὡγ8ὃ 

τΔὈεγηλοῖεβ, δηά 8ροϊϊεά {Πεῖγ βῆεερ- 
ςοἴα8. 

27 ἼΠπεη Πα ψγεπῖ ἀοννῃ ἰπῖο τῆς 
Ρἰδλίη οὗ αηιάβουβ ἱπ (ἢ6 τἰπα οὗ 
ννῆεδὶ Παγνεβῖ, ἀπὰ Ὀυγηῖς ἃρ 411] τἢεῖγ 
Πεῖα5, ἀπά ἀεβιγογεά {πεῖς ἤοςκβ δηά 
Πεγά8. αἷ8ο ἢθ βροϊεά τῃεὶγ εἰτ68, δηά 
ὉΠ ννδβίθα τΠ6]Γ σουπίγεβ, δηὰ 

[ΒΕΙΣ ῥἰαΐθδυ σδη Οὐἷν δ6Ὲ ἀρρσγοδοβοά ὮὉΥ͂ δῇ 
ἜΠΤΩΥ οὶ [Π6 δοιῖῃ (νοὶ Εογ Μαάίαη, 
1.6, ΜιΙιάϊδη, οὗ. Αςῖβ νἱῖ. 29. ϑδεῖιοὶζ 8478 [ἢ 6 
ὨΔΙῊΘ 15 ΒΟΙς ἄγοῃδὶς ἔου ἴῃ6 Αὐδὺβ ἰῃ βϑῃσσγαὶ. 
Μαδιὰμ 15 ἴδε γτελάϊηρ οὐἀϊτεὰ ΕΥ̓͂ ΕΤΙ ΖΒΓ α 
ἔἴτοσῃ Ο(οαά. 11., 11}.., χ., ᾶζε. ΤΟ νεσὺβ ἅσγε 
Ῥίυγα! ἰη (οά, ς8, ὅ5γΧΓ., δηὰ Ο]Ϊὰ 1,«ἱ. 

ἐδεὶγ ἑαδεγηαεί.ἢ [. τεηῖ5, ΟΕ Ῥ8. ἸΙχχχὶῖ. 
6; Τάς. νἱ. ς;  Κίῃηρϑβ ΧΙ. ς. 

“βοϊϊο ἐδεῖγ “δεεβεοίε:.ἢ ΖΕΡΒδηΐδ 11. 6, 

Ὀϑὲὲν ΤΥ]. Εἔ τ Ομγοη. ἴν. δὲ ; ν. 19--22. 
Τῆς οΝίοῦ 3εδ(β οἵ ἴῃς Μὶαϊδηϊίεβ σσεγο οἡ ἴῃ 6 
Ε. δῃηά Ν. ἴεδσγγδοθβ οὗ (ἢς [εἐρε] Ἡδυγᾶη. ΟΣ, 
Οεη. ΧΧΧΥΙΪ. 15--2:8 ; [υἀρ. νἱῖ. 4-|2 (Νοῦδῃ 
ΞΞ- Κοηδῖι, αἱ Ν. Ὄχι γοιγ οὗ [εδε] Ηδυγᾶη ; 
Νυπι. χχχὶϊ. 42: 1 σἤτγοῃ. ἰΐ, 13). ΠΟΙΟΥ͂ 
τοῦ {τδε5 οχίοπαοα ἔγοπι {πὸ ἔγοηςοῖβ οὗ 
Ἐγρὲ δηὰ τἢς ϑίπδιες Ῥοηϊπϑυΐα ἴο Μεβο- 
Ροϊδῃμα : 566 Εχοά. ἰϊ. 15 “4.; Νυπι. Χχίϊ. 4. 

47. ἐπι ἐδο ἐὐγιδ ο7 «υδεαὶ δαγυε!. ἐν ἡμέραις 
θερισμοῦ πυρῶν. Ἡεῦ. ὈΘΘΠ ὝΥΡ ὯΝ: 
Οεη. χχχ. 14: πάρ. χν. τ. ΤΒε [της ννου]ά 
θεὲ ἀδοὺυΐ ἔπε Ὀεφίπηίηρ οὗ [ππη6. Ὑ ΟΪἸΚπ.ΑΓ 
ἑριασίπε: [6 τοῦδ γεαγ ἴο θὲ τπαϊςαϊοα ὉΥ͂ (ἴῃς 
βιδιοιηθηῖ, 50 ἃ5 ἴο δυἱξ 8 ἰάδα οὗ ἔουγ 
δι οοϑϑῖνο γ6ΔΓ8 ΟὗἉ νγᾶγ, γοργοβοηςηρ {Π6 τόζἢ 
ἴο ἴδε τοί οὗ [ἢς ΕἸΡετΟΣΥ Ὑταΐδη. [Ι͂ὴ 
ΤΟΆΙ ΠΥ, [6 [ον ἢ ΓΟΙΊΔΏΠΟΥ [45 Δ] ονγεὰ ὰγ 
ἴοο || ἄπο (ςἶ. σ. 1) ἔογ [86 Ἔχρϑαϊτοῃβ 
οἵ [15 οςπαρΐον. 

ἐεεγογεά.} ἔδωκεν εἰς ἀφανισμόν. ΓΟ, 

2 Οἤσοη. χχίχ. 8, ΠΡ» ΣΝ; ΕΖεῖ, χυ. 8, 
προ ὙΕΓΤΕΣ ἘΠῚ), 

ἐδεὶν 3οοξς απά ῥδεγώ9.}) τὰ ποίμνια καὶ τὰ 
βουκόλια; 4 ὅᾶπι. ΧΙΐ, 2, Ἵ3) Ἰδὲ ; 1 8581). 
ΧΧΧ. 2ο, "2ΠῚ “ὙΠ. Οἐ οἷ. 11]. 3. 

αἶτο δὲ «“ῥοϊἠρα {δεῖν εἰ.) «πα ἐδεῖν εἰδίδ: 
δὲ «ῥοϊϊρά. ἐσκύλευσε, ποῖ ἐπρονόμευσε, 85 ἴῃ 
οὔ. 23,26.ΎΟ. (ΟΕ 2 ἴτοη. χίν. 14: ΗΘοΌ. 113. 

εἰτεγὶν «υαε!εά.} ἐξελίκμησε, ΟὨΪΥ ἢοτο δηὰ 
Δ 154. ν. 23, καὶ ὡς λαίλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς. 
ἴῃ ὈοΙἢ ρίδοεβ {86 ὅγτ. τεπάεγβ 57, νεμεήαυϊ,, 

“ὁ ἱηποννοά," Ηδργο [πὸ τηϑδηίΐϊηρ 18 “ταδὰθ 
ΕἸΏΡΙΥ " ὈΥ τανδρίηρ. “Οουηίες5 " 88οι]ὰ ὃς 
2͵αΐη. 

σ»οῖδ . ., δαυογά.} Α εοοἴμῆοη Ηδθῦ, 

ρῆγαβθο: 2 ὙἹ Ἔν ). ΟΕ, Ναπι, χχί. 24. 

ΦΌΘΙΤΗ. 1. [ν. 27--28. 

δηηοῖα 4}} {Ππεὶγ γουηρ θη ἢ τὰς 
εἄρε οὗ [Π6 βνγοσά. 

28 ῬὙΤπδεγείογαε τῃ6 ἔξαγ δηὰ ἀγεδὰ 
οἴ Ὠΐπλ [611 ὑροη 11 (Ὡς ἱπῃδθιταπθ οὗ 
(Π6 864 ᾿σοδϑίβ, ΠΟ ψεγε πῃ διάοη 
πὰ Ἴγτιυβ, ἀπά τμεπλ τπδὲ ἀνγεῖς ἴῃ 
ϑὺΓ δηά Ονοὶπδᾶ, πὰ 1}1 πὶ ἀνγεῖς ἴῃ 
]επιπᾶδη; δηὰ {πεὲὺ πὰς ἄνγεϊς ἴῃ 

28. Τρεγεογε ἐδε ἥξαν απὰ ἀγεαά 9 δἰ». 
Ορη. ἰχ. 2; θυ. χὶ. 2ς. ΤῊ 8 υοῦβα ὑείϊζεῦ 
θερίη οἷ. δ]., 88 ΕΤ ΖΘΟΒς οὐϊ5. Ψυϊς. ομῖ5 
[86 ΡΓΟΡΟΣ ὩΔΏ168. 

«υδίο «ὐεγὸ ἱπ δίάοη.. .. Ἴγγιω,. .. Ψε":- 
πααη.)] ἘἈΛΔΊΠΟΥ, 20 εὐἱξ, ἐδοίο «υὖο «υεγὲ ἱπ 
δίήοπ, ἄς. ὙΤΒῈ ψμοὶο 5 ἃ μον ἀοἤηϊ- 
τίου οὗ “186 ἱπμδοϊδηῖβ οὗ [με 8ε8 οοδϑίβ.᾽ 

δωγ.] Οὐοὐά, 19, τοβ, Σοὺδ; χ, Τοὺρ ; ὅγτ. 
ΐαῶ. ΕΥ̓ ΖΒΟΠΕ 5405 [παῖ [ἴ 5!ου ἃ σοΥΙΔΙΠΙΥ͂ 

δε Ῥογ (Δωρᾶ, τ Μᾶοο. χν. 11); Ηεῦ. Ἴ, 
ἃ βοδροσί ἴῃ [86 πεὶρβθουσβοοά οὗἁὨ Οδγτηεὶ. 
[τ 15 τῆοσε Ῥγοῦδ δὴ δος ἀθηΐδὶ ἰίοη 
οὗ [δε ρῥγεοθάϊην Ἴγτγο, Ηθῦ. ἫΝ, (δγ, πον 
ΟΔ]Ἰεὰ Ὁγ ἴῃς Ατδῦβ 8οον (5ο Εννδ]ά). 

Οὐὐπα.1] Αςοβο-Ριοϊεπηδῖβ, ἃ βάνεη Ν. οὗ 

Ῥογ; [υὰχ. ἱ. 31. Ῥεῖδαρα Ηδθῦ. νγὰβ Ἷ3Ρ, 

Κινναίους; ὅγ1τ. δηά ΟἹὰ [,δΔῖ, οπι ; ς8, 
ἐπέκεινα. ΜΝΟΙΗ͂ διγδηρεὶ ἰάεηςῆεβ Οὐεἷπᾶ 
ν ἢ Χνᾶ (.6. Οδηδδη), δοςογάϊηρ ἴο Ηδοδ- 
ἴδουϑ δηὰ οἴδεγϑ ἴῃ: οἱἀοβῖ ἢδπὶο οἵ ῬΒοεηϊςία: 
δηὰ ἴθ ἄγριιεβ ἴηι Χνᾶ οΓ ᾽Οχνᾶ δΒεῖε ἀθ- 
Ὠοΐο8 [6 οοαδὲ ἤοπι απιηΐα ἴο (δεβαῦοᾶ: 
Δη {Π15, ἴῃ ογάδσ ἴο ἤχ ἴθ ρἷδος δοιῖὰ οὗ 
ον. Βυΐῖ 4 ἴονῃ 15 ννδηϊβά, ποῖ ἃ 5 ρ οὗ 
ςοδϑιϊδηά. 

ενιπααπι] αταπῖα, ἐς. [23,, 2 Οδγοη. 
ΧΧΥ. 6; 84 ῬὨϊιπηθ οοᾶϑὲ ἴοσῃ. ἀξ 
1 Μδος, ἵν. τς: νυ. 58. Ῥῃϊο (Ορ». 1. ς, 75) 
ἀοϑογῖθεβ ἰξ 85 ρορυϊουβ, πηοϑον [ον δὶ, δὴ 
Ῥοβϑεβϑίηρ δὴ Αςδάθτῃγ δηὰ ϑδημποάση. δ οΚ- 
ΤΩΔΥ ,απεὶος [δῖ [απιηΐα 18 τηδὰθ τΊΟγΘ ὑΓῸ"- 
ταϊηθηΐ ἰη [ἢ]5 βοηΐθηος [ἤδη ΔηΥ οἴποῦ ἴοντῃ ; 
(Πδῖ, ἴῃ ἕδςῖ, (ἢ οΟἴΠΟΥ Ὠδηγδβ ἢδγα 0 ραγῖϊ - 
Οὐ Γ δἰρηϊβοδπος, Ὀυΐ {παὶ [4πληΐὰ 18 τηθἢ- 
τἰοποά 458 ἴῃο σοϑίάθησε οὗ [ῃ6 ϑαημβοάγίη, δηὰ 
ςΘηἴΓ6 οὗἉ ἴδε [εἐνν88 γονοὶ ἀραϊηϑὲ Τταΐδη. 
Ὑυτ [815 ἀγεῆςοϊαὶ σοηδίγυςτοη Πότε ἢ σοη- 
Ποοῖβ δὴ ΘΟΑΌΔΙΥ ἰογοθὰ ἰηϊεγργοίαϊίοη οὗ 
οἷ. ἰν. 6, 8, ἀδϑουπηηρ (πὶ (ἢς Ἔχργοϑϑίοη “ ἴῃ 
ἴΒοβ6 ἀδγϑ᾽ ἱπιρ]ε5 4 οοηῖταϑὶ υνἱῖ ἢ ΦΌΓΤΠΘΣ 
ἀλγ8, οη [6 ϑαπηθάτγίη ννᾶβ ποῖ δὲ [ογιιβᾶ- 
Ἰεπὶ Ὀυὶϊ αἱ [πιηΐα. [πιηΐᾶ ἰ5 Βεγεὲ τηεπιοηθὰ 
85 581}}} 4 ῥεαίῤεμ, τμογείοσε ἢοΐ ἃ οεφυμό, 
ἴοννῃ (ςἶ νυ. 18 τ οἷ. 11. 8). Το ΒοΟΚ 
οὗ ]υ 15, Ἰμογοΐοσο, οἱάθσ [ἤδη Α.Ὁ. 70, 
ἤρθη (δ6 ϑαηβοάσίη γεπιονθά ἴο [πιηΐᾶ δήϊον 
[πε (1}} οὗὨ [εγυδαίεμι; οἱάθσ 4150 ἴβδὴ ῬΒ1]ο 
7υάλεοι. 



Υ. 1--4. 

ΑζΖοῖι8β ἀπά δ ϑοαίϊΐοη ἔραγτεάὰ ἢϊπὶ 
δύεδῖγ. 

ΓΟΠΗΑΡΤῈΚΒΝ 1Π. 
; 9 ἐλε “εα ἐσασῖς ἐρείγεαί 70» ῥέακέ. ἢ .79- 

ἤοέγηες ἐς γοευεα ἑλόγε; 8 γε ἀξ ἀδεέν ογείλ 
ἐλεεῖν ρυάς, λα ἐάν νιρλέἐ τοργελέΡ ομῖν Δ. 

δοώσποδον, 9. 4,2 εο»εείλ "6 α7 ἐο 7μαξα. ὄκμε 

ΟΝ ΠΟΥ 86ηῖ ΔΊ 0455Δ 0Γ8 τπἴο 
᾿ἰπὶ ἴο ἴγοδξ οἵ ρβᾶςε, βαγίῃρ, 

2 Βεδοϊά, ννε [ἢ βεγνδηβ οὗ Νδ- 
Βυς Βοάοποβοῦ τ1ῃ6 ργελῖ Κίηρ ᾿ἰδ θ6- 

“π“ποἰι. ΤΒε ΟΚ. ἔοστηι οὗ Αβιάοά, Ἢ ἼΝ; 
186 Αϑϑγτ. ““ἀμάμ, ἴΒς πιοάδγῃ δυάδά, Μεη- 
Ποηεὰ δος υἱ [Όπει, 2 ΟἿ γ. χχυΐ. 6. 
66 Αςῖἴβ Υἱ1}. 40. 

“:εαἰοη. Αποῖμεγ ΡῈ ΠἸβεπο ἴονσῃ : ἥρρυὺκ ; 
τα μὴ ἡ ᾳαϊῶπα οὐ φαλῶπα, 866 1 5}. χἱϊὶ. 3. 
Οοὐά. χ. ς8 δ καὶ ἐν Γάζη, “δῃηὰ ἰἴη 
428." 80 ὅ5γγ. []λ»ο; δηὰ Οἱὰά 1.αἵ. εἰ 

Οαξα. Ἠεῦ. πὴ. Οαχα ννδβ ὑσοῦδοὶγυ νυτ θη 
ὉΥ 16 δυῖδογ οἵ [υἀ1 ἘΠ, 45 βυϊτίης [6 ρεγοά 
Β ῥγοΐεβϑεϑ ἴο νστίῖα οὗ (8εε [6Γ. χχν. 1ς «94.» 
ΧΧΥΪ. 2 .4..--᾿ραββϑᾶρεβ ΜὨϊο 6 586θὴ8 ἴο 
δανα δά ἴῃ 8 πιϊη Ποῖα δηά οἰϑθν ΓΟ. 
Οἔ. οἰ. χὶ. 6 νιἱτἢ [ετ. χχυῖ. 6). [1,Αἴοῦ οαϊζοῦβ 
οτητοὰ ||, Ὀδοδιιϑὲ δἴεσ 115 ἀεϑίγυςοη ΌΥῪ 
ΑἸοχδηάοσς ἴῃς Οτοαῖ [86 ἴον ἸΔΥῪ ἴῃ συ ΐη8: 
866 Δοεῖς Υἱῖ!. 26; δίσαῦο χυὶ. 2. [ἴ ψ|'ἢ} Ὀὲ 
ποϊοος τμαΐ 411 ἴπ6 Ὡδηγεβ8 ἴῃ (ἢ]8 γὑϑῦϑῈ ΔΓΘ 
φἴνοη ἴῃ ἴδε ογάθγ οὗ [πεῖν οσοσυττεοῆςο, ΤΌΤΩ 
που ἴο βουΐῃ, ὀχοορί ἴδε βιιρροβεά οσ, 
νοὶ δου! “οἤοαυ Αςςἢο. 

ΓσΗΑΡΤΕῈΚΒ ΠΠ. 

1. Ι1ο ἱγεαὶ φῇ ρῥεαςε.1] λόγοις εἰρηνικοῖς, 

«υἱ! δ ῥεαεοβεῖ «υογάς ; Οἷον Δ ἽἼΞ. 50 ϑγτγίδς. 
Οἕ «ἢ. νἱῖ. 24; Πευῖ ἢ, 26; τ Μδοο. ν. 48. 

Ψαυΐὶς. Τυῆς πιϑετυηΐ ἰοραῖοϑ 81108 ὈΠΙνΟΓ- 
δᾶτυπὶ υτοίϊυπιὶ ἃς Ῥγονϊησίδγσυπι ΓΟρῸδ ἃς 
Ῥγϊηοίρεβ, ϑγγίας σεἰδεεέ Μεροβῥοίαναε εἰ 
ϑγγίας ϑοδαί εἰ Ζιιόγας αἰσμὸ Οἰείαε. ΑἩ 
Θχρίδηδίοσυ δάάϊπίοθ. “ ϑυγίδε 500 4]," 16. 
Ατδιυ-Ζοῦαῦ, τ Οἤγοη. χίχ. 6: 84]πὶ ἰχ. 
{|6. ὙΠῸ ἴοττὴ Ζι όγαε 18 ἃ ἀἰΒΠσΠ γ7γ. Μ᾽ ο]Κ- 
ΤΩΔΥ, ΨὯΟ τς ἢ τ ϑργΖο5 (Β6  ]}.. ΓΟσΔΓ ΚΒ: 
“ ΗΪΘγοηγτι5 Ρμδηϊδϑιγὲ 408 ΕΤΌΒογοτα υηά 
Ὠορρεὶ-} εβασίθη : ϑυσγία (80. 11. 28), 5004] 
(ϑοὰ, ϑουά, ἐδῥά4.) εἴ ϑγσγίᾷ ᾳᾷ 12) Μεβορο- 
τατηΐδο ! (1. 23), υἱῦγα (Ρμυά) δίψφυς ΟἸ]ςῖΔ ! 
((. η)», Βιυῖ {᾿ῦγα, 1 ποῖ ἃ πιϊβγεδάϊηρς οὗ 
τὴε Ηδοδ. ἔογ Ζεόαηος (1. 7), Ροϊηῖβ ἴο Εχγρί 
(. 9). 8εε6ὲ οὔ συ. 9 ἐπα. Ασοοχαΐηρ ἴο 
νυΐϊς., ἐδ, 15, ΗἩο]οΐδγμεβ ϑίδγβϑ ἱπ ζάρια 
ἘγΕ ἀΔγ5 (ν. 10), ἀηὰ ἴῃ Ρο65 ὉΡ δζδιηϑβῖ 
Βεῖπυ}α (νυ. 1). 1 ἰἢς αἴίδοκ ννὰ8 [5 πιδὰθ 
ἔτοπι ἴδε 5ἰἀε οὗ Εάοπι, εγισαίενι ταυβξ Πᾶνα 
θοῦ ἴα φοϊηΐ 4534] 6 ἃ, 45 ἴ. Μιάγαβ πὶ 
ΔΟΙΌΔΙΥ 5ἰδίς, δῃὴὰ 485 ἴ6 πάπα Βείγὶυᾶ 

ΦΌΘΙΤΗ. ΠΙΠ. 

ἴογα [66 ; ι.86 0.8 88 5}]}] δὲ ροοά ἴῃ 
(ὰγ 8ιρῆς. 

2 βεμοιά, ΟἿ Ποιι868, δηά 41] οὐγ 
Ρίδοεβ, δπά 81} ουὖῦ Πεἰά5 οἵ ννπεδῖ, ἀπά 
ἤοςκβ, ἀπά μογάβ, δπὰ ]}] {πε ἰοάρεβ 
οὗ ουὖγ τοη, ᾿ἰῈ δείοτε τῆν ἴδε ; υϑὲ 
(ἢ δπὰ 88 ᾿ζ ρἰθαβεῖῃ τῃεα. 

4 Βεμδοϊά, ὄἜνεῇ οὖν οἱτίε8. ἀπά τῃ6 
ἹΠΠΔιΔηἴ5 ἘΠαγεοῦ ἀγα ΠΥ 8ΕΓνΔ ΠΏ κα 
ςοπλα Δη4 ἀεδὶ συττἢ τε πὶ 88 βεαπιεῖὶ 
δοοά πηῖο {Π6ε. 

(Βειῖδ 'εἰοαό, “ ἈοιθῈ οὔ Οοά ἢ παρ ἱπιρ]γ. 
Υεῖ ἴῃ συ. 3, ἴῃ Ννυἱϊς., εκ τῇς Οτοοκ τοχῖ, 
τΏΔ Κο65 πο δἰίδοϊς οοσὴδ ἔγοπι [ἢ6 ἡοσῖ. Τἢυ5 
ἵἴνο ἀἰδεγεηϊ σοποΘρΡΈΟηΒ ἄρρθαγ ἴο ἤᾶν δθθη 
διηδὶ χατηδλίοα ἴῃ ἴῃ 6 ργεβϑηῖ ἔοιτῃ οὗ [Π6 βἴοσγ. 
Εγσοχῃ οἢ. ἱ. 12, ἰ). 3, (Ὁ 18. οἶδασ τπδὲ τῃ6 οτί- 
εἰηδὶ ἰάθα ννᾶδ {παὶ 11 [86 σουηςτ698 πδὲ Παά 

ἱ εὐ ἴῃς Οτεαὶ Κίηρ όσα ϑιυςοςϑβίνο]ῦ 
τοάδυοοά ΌΥ Ηοϊοΐογηοϑ; 2.ε. Εὶ ἴο ἴδ6 
Ὀογάεῖβ οὗ Εἰ ορῖα, Εάοπι, Μοαῦ, δηὰ Απὶ- 
τῇοη. Ὁδὲ ργέβεηςε οὗ Εάουῖεβ, Μοδθίίεβ, 
δηδ Απιπλοηϊίεβ ἰπ΄ ἰδ ΔΙΙΤΥ ἱπΊρ0}165 {ΠΕΙΓ 
Ῥγενίουβ γοἀυςίίοη (ςἢ 111. 6). ΤΒυ8 1Πδγά4-Ξ 
Ἐςγρῖ, δηὰ ἴῃς πιραηίηρ 18 τπαἴ δείογα πρακίη 
..18 αἰΐδοκ οἡ βγεῖ, Η οἱοίδγηθβ ἢδά γεάιι 
411} τὴς οἴπον οουπίγίοβ, δὰ σαϊπογοὰ {δον 
ἔογοοβ ἔογ (15 ἰδϑσὲ στδηά ριιγροϑθ. Νε[ΠοΓ 
[6 ΧΧ.ὥ ποῦς ἴῃ Ψυϊξ. εἰνεβ (ἢ6 ογρίηδὶ 
ἰοχὶ Ρεγίεςγυ, Ὀυῖ ἔἴτοπι ἃ σοπηραγίβοῃ οὗ ἔοι 
ν 6 χαῖμον [δαἱ ἴΠ6 ΟΥΙΡΊΏΩ] 455 ὙΠΟ ννὰ8 ἴπδὲ 
Η. πιδγοποά ὉΥ ἴῃς οοδϑὶ ἴο Εἰξγρῖ, δπὰ σὸ- 
τυτηροά ὉΥ Εάοπι, Μοαῦ, Ατημιοη, δηὰ ϑογίι- 
ΟΡοΪ 5, ἴο ἴῃς ρ]αίη οὗ Ἐβάσγαδοίοη (8. }ο]2). 

Ὡ. δε δεζογε ἐδεε.}] παρακείμεθα ; 2 Μᾶδοο. 
ἷχ. Δλς. Ἦδρτο τπ6 ψνογὰ ἀδηοῖοβ δ᾽ϑβοϊυῖἊ 
85 πϑϑίοη. ΤῊΘ ΘΥΓ. 45 “[νοὸ νγε στὸ δίδηά- 
ἴῃς Βεΐογα ἴθ ἢ (το .ο ]σι). 

“Ὁ 1 α4 “δα δὲ ροοά ἱπ 167 «ἰρδὲ.] 866 
Ορη. χνὶ. 6; χίχ. 8. Τ)ε Ηδρ. νγὰ8 ργοθδῦϊγ 

ἼΣΟΣ 2105 Ἢ) ΠΟ, ἠο ὠηΐοὸ τ: ἀεροράς 
ἐπρ ἰο ἐδ φοοά ἐπ ἐῥὶπε ἐγ. ΟἿ, 4150 νυ. 3 
δῃηά 4. 

8: οἱ δοιϑε:. 
βίεδα 8. Ἡδοῦ. 
Α. Υ. “Ὑ14565.᾿ 

αἰ] ομν Μεϊά: 9 «υδεα!. πᾶν πεδίον πυρῶν, 

ὉΠ πη Ὁ5, ( ΘΥΕΓΥ Πεϊὰ οὗ ψῇῆρολϊ. ΟΕ 
(ἢ, ἱν. 5. ὅ.γχυ. αἱ ουγ ἠεἰάς από ἐδε υαἱίεγε οὶ 
ΟἿ (ΟΓΆ. 

ἰοάφε:. μάνδραι, “ ἴο] 5, 48 ἰη (ἢ. ἱ, 26. 

4. “εγυαη.}] δοῦλοι. ἴῃ Ηεῦ. ἽἼ:), 85 
παῖς ἴῃ ο. 2 (1 ΟἿ γ. 1,. 35 ; δηά ΕΧΧ. ρα»). 

ἐεαὶ] «υἱ! ἐδε»ι. ἀπάντησον αὑταῖς. ΤΠ 
Οεπηδῃ “ Ὀοσορπο ἱππθῃ ἢ 15 864 ἴῃ [ῃ6 881π|6 

αἱ ἐπαύλεις ἡμῶν, “ ἕατῃι- 
ΠῚ; 105. Χῖ. 23, 28. 
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28ο. 

ξ 8ο {πε πιδη οδπιὲ ἴο ΗἩο]οίεγῃςϑ, 
ΔηΔ ἀοοϊλτεά ὑπο δϊηὶ δίῖοσ [ἢ}8 
ΤΩΔΠΠΟΙ. , 

6 ΤΠ θη οςλπιὸ ἢς ἀοννη τοναγζὰ τ(ἢς6 
868 σολϑῖ, ΒΟ. Πα δηά ἢ 8 δγπιγ. δπὰ 
86ῖ ΡΆΓΓΙΒΟΠΒ ἰῃ (ἢς Πίρἢ οἰ 168, Δπὰ 
ἴοοϊς ουὲ οὗ 1Πδ σἤοβθοῆ ΠΊΘη ἔογ 
Αἱά. 

ΨΌΏΙΤΗ. 1Π. [ν. 5-- 8. 

7 80 τἈεγ δηά 4}} {πε σου πο τουπά 
δῦουϊ τεςεινεά {πε ν ἢ ἀ5, 
1} ἀἄληςεβ, δηὰ τ τἢ Ἐπ γείβ. 

8. ει δε ἀϊ4 ςαϑῖ ἀονγῃ τΠ6]γ ἴτοη- 
τἰεγβ) ἀπά οσυξ ἄοννῃ {Ποῦ ρτοναβ: ἔογ 
ἢε Παὰ ἀεοτγεεά ἴο ἀεβίγου 811 [6 ροάϑβ 
οὔ τὰς ἰληά, τπδὲ 411} πδιείοῃβ βδουϊά 
ψνουβηρ ΝΑΒυςΠποάοποβοῦ οηΐγ, ἂπά 

ἘΝΟ 86 ῆ965 οὗ “τηϑοίηρ 1 δ δηὰ “ ἰγεδίηρ,᾽ 
“ μκίηρ ἢ ν6}] οὐ 1}}. 

[1 15 ἃ δῖε υδὲ οὗ [86 ΟΚ. ἀπαντᾷν: 
2 Μδος. νἱῖ. 19: 3 Μᾶδςς. 11, 2λο. [Τῇδ ἢδνν 
εἰ, οὗ [1446}} δηὰ ϑοοῖί ἀοε5 ποῖ γερίδίοσ 1. 
ξ66 ΡοΪγΌ. χν!]. 17. 3.} 

ὧς “ερ»ηοδ φορά «πίο ἐδεε.}] ὡς ἔστιν ἀγαθὸν 
ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Α πιογο ]ἰἴογαὶ γοπάοσίηρ 
οὗ 16 Ηδςῦ. ρῥῆγαϑθϑε οὗ νυ. 2 δηά 2. (ἢ 
21 Κίηρβ χυί!ϊ. τ4. Νυϊς. ἔεμὶ ποὸὲς ραεδοει 
Δονιέπι, εἰ «εγὸ “ΓΟ ὁ ποσίγο σἰομῖ ῥίφεμογὶξ 
ἐἰδί. 

δ. 4ϑεν ἐδ »ιαηπορ.) κατὰ τὰ ῥήματα 

ταῦτα. Ἡεῦ. πϑκη ΛΔ 3, “ δοσογάϊηρς ἴο 
18εδε ψογάβ." 

Ιηπϊεδὰ οὗ “ἴδε τηεη," ϑγγίδς δηὰ ΟἹὰ 1δἵ. 
Ὦδνε “[Π6 Τ᾿] ΘΒΘΟΏΞΟΙΒ ἢ 48 1ἢ Ὁ. 1. 

6. Τδὲη εαρη δὲ ἀοαυη ἐοφυαγά.) “4π4 δὲ 

εαρνε ἀοτυ ὩΡΟΗ ; ὃν Ἵ, ὃν τε δι ἴῃ Ἰδίς 
δίγ16. (οά. ς8, παρά. ΟἹὰ [“41. ἡμκία. Ἐτοτὰ 
᾿δταδβςοι8, Ἡ οΪοίογηθϑ το 65 ἴο τῆς οοαϑί 
οὗ [16 Μροαϊΐζοσγδπόδη, δηὰ ρ885685 [Ὡσουρῃ 
(ες ἀϊδιγιοῖ8 οὗ δίάοῃ, Τγγο, θοσα, Αςςδο, 
Ἰατηΐα, Αϑμάοά, δηὰ Αβϑοδίοη (οἷ, ἱϊ. 28). 
ΎΤΠῈ ΡΘΟρΙΘῈ βυσγοηάογ (οἷ. [ἷ. 1); δυῖ Ὡς 
ἀεβῖγογϑβ 4}1 {πεῖν ἴθπιρ]65. [ἢ 16 ττ8ο]6 δο- 
Ἄςουηῖ (ςἢ. 1.-1}1.) τότ 15 ποίϊης ἴο ΟΔΙΤΥῪ 1.5 
Ὀεγοπὰ ἴμ6 Μδοοδθοδη {πες (1.1ρ510.5).Ψ 

ἐδε “εα εοα41.} ἡ παραλία. ἩεὉ. ὉΠ Ὁ2Π; 
1 Μᾶος. χὶ. 8. 80 ὅγγσ. ἀξ, ΖερΆ. 1Ϊ, ς,Ή6; 
οἷ. 1. 7. 

“εἰ καγτίοα.}1 ἐφρούρησε, ἃ νετῸ ποῖ 
ἴνθῃ ἴῃ Ττοπληῖ5, Βυΐϊ φρου͵ ρουραὶΞξε 
ΔΎ (ἃ ὅ88πι. υ}1}]. ό, 15); καὶ ἔθετο Δαβὶδ 
φρουρὰν ἐν Συρίᾳ κιτιλ, (Ὁ 23). 
͵ῶν αἱά.)] εἷς συμμαχίαν. ῬεΙθΔρ5 ρ; 

οἡὁ ΠΌΠΟΙ Ὁ τ-ξ- συμμάχους, (οά. 58: 
ΤΗΣ νεσὺ Ϊ8 ΟἹΪ αυοῖοα ἐτνΐςο, δῷ. 1 (ἢν. 
χἰϊ, δὲ ; [ῆ6 πουπ οηοε, ἴῃ Τχοσηγηῖυ. 

ἡ. αἱ] εδό εοιρ 7 γομραὶ αδοι.] πᾶσα ἡ 
περίχωρος αὐτῶν. Οοἀ. χ. αὐτῆς, ἩΙΟΝ ΤΩΔῪ 

μετ. Ὁ 22 ΠΡῚ22 05). Ετίςζβοθα βγ8 
ἼΞΞ9Π; εξ Οεη. ΧΗ, το. 

«αυἱὴδ χαγίαπαάς, «υἱῷ ἀαμεές, ἀπά «υἱ|ὁ 

εἰνιόγε. ὈΒΠΣῚ ΠΊΡΠΟΣ ΠῚ Οῦ3. 80 
δρμῖ ΠΑ} 5 ἀδυρηίεγ σάπια ἔοσῖβ ἴο τηθεῖ ΒΕΓ 
πον “1 Ὀπι το ]5 δηὰ ψ Ὡ ἀδηςο5," [υἀς. 

χὶ. 34. Οἱ, Εχοά. χν. 2ο; Ῥβ. οἷ. 4 (ϑἰης.). 
ἐς Ὁκ ἴῃ τὸ ἰδεῖδ," 588γ8 Οτοῦυβ. 

8. 7εἰ δὲ ἀϊά εα:ὲ δοαυπ ἐδεῖν 7,οπηετ.. 
καὶ κατέσκαψε πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν. Ἰὶ ἰ5 
ΡΓΕΙΥ οεἶεαῦ (δδὶ τὰ ὅρια 8 4 τηϊϑίλκοη 

τεπάετίης οὗ ΓΙΏΞΙ, “τῆς Βἰχῃ ρίδοεβ, 
[πε υδι.2] ψογὰ ἴὸσ ]ςἢ ἰη ἴδε ΕΧΧ., ἰ5 τὰ 
ὑψηλά. ΟἿὮῺ «οἰ. ἴν. 1. κατασκάπτω ΞΕ ΤΣ ἰδ 
υιϑϑεἀ οἵ ονεσιγοσίηρ οὗ δἱϊατα (Πθυξ. χί!, 1; 
]υἀρ. ἃ. 15.) ὙΠ ὅυγ. [88 σι Ὡυσι, 

4 {Π6ν το Π0]658. ΟΕ 1 ρΡδὶυδ᾽ δυρρεβύου οὗ 
ἱερὰ ἴοΥ ὅριας Ἐεδβἰά65, “ δἰ μἴδοῦβ " δηά 
“ΤΌΘ ᾿ 2,6 ΠΟΙΊΠΊΟΠΙΥ δϑϑοςίδίοα ἰη Ο. Τ': 
ἐ.3. Δ Κιηρβ ΧΥ. το, 11: ΧΥΪΐ. 4; Χχὶ, 1; 
ΧΧΙΙΟ Ως. 

εἰ ἄοτυη ἐδεῖν σγουε:.ἢ καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν 
ἐξέκοψε. ““Οτονοβ 18 δὴ ἱησοιτεςῖ σεηάᾶοῦ- 

ἴῃρ ἰπ ἴῃς 1 ΧΧ. ἴον ὈΥ ΣΝ οὐ Γλ δε; 65. 
24 Εἷσ. χίν. 3, χχχί. 1, χχχῖν 4: διά ἴῃ 

1 ϑδπι, υἱῖὶ. 3, χίΐ, το, ἕο ΠΟΙ. 
“(ὐυΐ ἀονὴ {δεῖς Αϑῃογαβ᾽, πουϊὰ ὃἊ 
οοὐτεοῖ. ὙΠ Αϑῃογα ννὰ8 4 σϑοίΐεβα δυῖ 
ποῖ ὈγΔΏΟὮ]685 συ οὗ ῥίῃς οὐ οἵδεσ Ἔυετ- 
ἔτεεη τος, Ρἰδηϊοδα ἰῃ ἴπ6 φαγτῇ 5 [Βς συπιθοὶ 
οὔϊδε κοά 655 Αβῃϊοσεῖι, νῆο νναϑυγοσβρροά 
ὉΥ 41} [Π6 εις τᾶσοβ. ΕΥ̓ ΖϑΟδο: Αδίδσίεῃ, 

Αβια ηδι!ἀετ." ϑγτίδο: οοδνι,» “ἴμεὶγ 

4018; ἃ ἴετη μοῦ τεπάοιβ ΠῚ ΘΝ ἴῃ 
 Κίηρβ χῆϊ, 6. ὅ8ε6 Μονεῖβ᾽ “ ῬΒδηίΖίεγ, 
ἷ, ξόι «“44., δῃὰ ϑοδὶοϊπιδῆη ἴῃ Ἐ᾿οΠη 8 
«“Ἡδηάνυτγζογθυς ΒΙΌ]. ΑΙ. 4“. . Απείἰασῖο. 

ΩΝ δὲ ῥαά ἀειγεεά.1 Οοοὰ Μϑ5. τεδά: 
ΟἿΟΣ ἴξ ψγὲ5 φίνεη ἴο δίπη; 2.5. ΒΥ Ναδυ- 
οἰοάοποϑθοσ. ὅϑγγ. “Εοσ ἢς Βδὰ ρίνεη [δῃ- 
οὐδεν, ἴο Η.] ἱπ δεςσεῖ, ἴο ἀεβίσου," ἅς. 
δ0 (οά. ς8, ἐν μυστηρίῳ. ΜυΪρς. 2γαεεεβῥογαῖ 
επὲηι ἐἰ Ἢ ΕΠ ΑΡ ΑΦΑΑ ΕΒ 

10 ἄδηγον αἰ! ἐδ φοαν οΥ 1δε μὐρες Οοπ. 
2 ΚΊηρ5 ΧΥΠΙ. 33 “44.; ΧΙΧ. 12, 13: 88. Χχχυ!ὶ. 
19. 
Το δησϊθηξ Αϑϑγσίδηβ σοσο Οηΐ ἴο ΟΔΙΤῪ 

ΟΝ ἔογείζῃ ἰάο]8 85 ΟΡ 65. Ἐβαγῃδάάοη 
ΤΟΟΟΣα5 ἢϊ9 τεβίογδ οη οἱ βοῆς ροάβ ἴο ἴΠΟΙΓ 
ΟΣ 'η4] οὐνοετβ, δἴοσ δα δὰ ἰηϑβοσί ροὰ τ οπὶ 
Ψ [ἢ 6 ΤΙ ΠΕ Ὠδηλα οὗ Αβϑιγ. 

4} ἐοηισιος ἀπά ἐγ δος. ΟουΡ. ΠΏ δῃ. ἱἰ. 4, 
ἵν 19, 0 τῷ ; ἔδν, ν᾿ υ, ΥἹ]. 9. 



σΌΡΙΤΗ͂. ΠῚ. 481 

(ῃδῖ 4]1 τοῆριι68 δηά {π0ε8 5ῃουϊά ς4}}] ἀγδείοη. πεᾶῦ υπῖο " [πι668. ον ἐγ ἀραϊπϑῖ ΟΣΣ 
ὉΡΟη ἢὶπὶ 25 ροῦ. (δε 'ρτεδῖ βἴσγδλίς οὗ [υἀθλ. Φοέλαν, 

9. ΑἸβο με οᾶπιε ονεσ δραϊπϑι '᾽Ε8- . 10 Απά ἢε ρίτοπεὰ δεΐψεεη (ερὰ ζμτν 
27. ἴδε. ζνεαΐ σῷ. 

ν. 9-το.] 

ον, Ξ:- 
ἀ»είρν. 

» 

“δομά εαἰΐ ὠροη ῥέρι α. σοά.] ἐπικαλέσωνται 
αὐτὸν εἰς θεάν, “ταῖρι ἰηνοῖκο Ὠϊπὶ ἴῸΣ ἃ 
εοὰ;» ἰΔ}γ ἴῃ οαἴῃ5. Οὗ σ᾿ (Ἶτγ. χυῖϊ. 
13, 22, ἴοσ (ῃ6 Ἑσοῃοίγιςοη. 

ΕοΥ ἴτε γϑῆοσγαὶ 86η96, οἴ, 158. ΧΙν. 12,14; 
ἘΖΕΚ. ΧΧΥΣΙ]. 2, 9, Πεγα ἴπ6 Ὁχίηςε οὗ Τγτὰ 
15 Ττεργεβοηϊθά 43 βαυίην, “ ἴ δὴ ἃ χοὰ :" ΕζΖείς. 
ΧΧχὶ, 11, νοῦς ΝΟΟυςΠΔΏ6ΖΖΔΑΓΣ ἰ8 (4116 οἷ 

ὑπ, "' τῆς ξοά οἔτδε ηἠαδίϊοῃ8 ; 4130  Μᾶος. 
ΙΧ. 12, Ώδῃ. ΧΙ. 36 «4.,) νἱϊ. 15, ἴῃε ἱπιρίου8 
-Ῥτίάς οἵ Απεέοοδυδ ; Αςῖϑ χί!. 22, οὗ Ἡετοά; 
οὗ Απες τσὶ, ΤΉ ι658. ᾿ἴ. 4, “ψῆο ορροϑβεῖῃ 
δΔηα οχδιτεῖι Ὠϊ 56} ἀῦουθ 411 [πὶ 18 ςα]]οὰ 
Οοά,;," «πὰ “5ἰεἢ ἴῃ 1Π6 τετρὶς οὗ Οοά, 
διονίηρ Ὠἰπηϑο] ἢ τηδΐ ἢς 15 ΟΟά ; " δηά Ἰδ51}γ, 
οὗ ἴπ6 Ὀεδϑί, δν. χὶϊὶ, 7, 8. 

ΤΕὮε ψοσβῆρ οὗ [Π6 ΙΔ ΘΙ ΡΕΙΟΙΒ γγὰ3 
Οτεηΐδὶ, ΤῊς ῬΒᾶσδοὶ νγὰβ δ] δὰ παν ἄα, 

᾿“ χτελῖ σοὰ." δεὲ Ἀεηοι, Ηἰδθοτ 1,οςἴυγο8,᾽ 
1870, ὈΡ. 162 “4ᾳ(. Βυϊΐῖ ἴπε σοπιπιδηὰ ἴο ΡΔΥ͂ 
ἀϊνίης Βοηουγα ἴο Ναδυςμοάοποβοσ ἀθθβ ἢοΐ 
ἷηϊ δὲ [86 ουϊΐυ8 οἵ [6 Οδόβασβ, 35 ν  ΟΪ Κτηδτ 
3565. ΤΠ6 0 ΓΉΔΠ65 οὗ ἴῃς δοϊθυςϊ 5, 
Δηιϊοςδυβ 11., ΓΝ, δηὰ ΨΊ., Θεὸς, Θεὸς ἐπι- 
φωνὴς, ἐπιφανὴς Διόνυσος, ἅ16 ΤΟΥ ἴῃ Ροΐηϊ, 

9. [ηδἰεδα οὗ [15 νεγβα (ἢ6 νυϊραῖο [48 : 
Ῥεγιγαποίοης ἀεΐϑρε ϑ,γίαρε ϑοδαὶ εἰ ο᾽"π δῆ: 
ΤΣ ογιπεισιθ Δήεσοβοίαγηέαηι ἐπὶ} αὐ 
Ἰάδιρπαεος ἐπ ἐέγτ αι ααδαα (τελὰ Οσεδαδ. ΤῊΪ5 
βικροϑίβ ταὶ ἴδ6 οτγίρίηδὶ ἰοχὲ οοηίδιποά 
ΓΔΟγῈ Ἃ(ἰδὴ ΕἸΠΠΟΓ της Οτροκ οὐ δα 1, αἰίη 
ὙΘΙΒΙΟΏ [45 ῥγεβεῖνθᾶ, ἴη ψῃιοδ ςῶ86 [86 
Μυϊγαῖθ ΤΔῪ τεοογὰ οἴδπεν ορεσγδϊΐοηβ ὑΓ6- 
ΜΑΣ το [ἢ ἰηναϑίοη οὗ [πᾶε4. “ϑοῦδὶ᾽ 
ἰ5 Ζ . ΑἉἈρδᾶπιθᾶ νγᾶ8 ἃ ἴοννῃ δηΐ ἀϊϑίσιοϊ 
ου ἴδῃς Οτοηίΐεβ, Ν. οἵ Ἡδπιαῖῆ, 50 παιηδά ὉΥ͂ 
ϑαϊδυςυβ ΝΙσδῖοΣ ἴῃ ΠΟοΠΟὺΥ οὗ ἢἷ58 ννἱ (30ο1-- 
28: Β.0.). 1 “Αραπιεδ᾽ 5Ξἰοοά ἰῃ τῇδ οσί- 
εἰηδὶ ἰοχί, οὺσ Ὀοοΐκ τηυβὲ Ὀς ἰδοῦ τῃδη 
16 μλθ οὗ [818 Κίηρ. ὙΒῈ πιδυοῖ ΤὨτουρῇ 
ἴῃς Ἰαπὰ ΚΕ. οὗ Ιογάδη σά 1άοηαεοι, 8 
ἀΔυΐϊηρ Απιοῃ δηἃ Μοδὺ οἡ ἴπ6 ὑνΑΥ, 866 ΠΊ5 
᾿ρ 16 ὉΥ οἷν, ν. 2, ς ; Υἱ. 2, 5; Υἱὶ. 8, ἄζο. 

“ἍΜο δὲ εανμὲ. . « ὕμάεα. ΟΚ. καὶ ἦλθε κατὰ 
πρόσωπον Ἐσδρηλὼν πλησίον τῆς Δωταίας. 
Πδοῖδοδ 18 οΟἰθασ 4 Οτεςϊζοὰ ἔοσῃ οὗ (86 
ΗεΡ. ἸΠἾ; ΠΡ 3, Οεη. χχχνὶϊ. 17. Βοϊβαγίη 
ἷἶς ἃ ἄυλ]. 2 Κίηρβ νἱ, 13, ἹΠπ. (ΤΒε Ἵοοη- 
τγδεϊίΐοη οὗ ἴὰδ δμάϊης -αγίη Ἰηἴο -ὧπ 18 σοὶ" 
ΙΏΟΩ ἰη Αγδηιδῖς.) [πϑιοδὰ οὗ δίϊδοκιηρ 
7]υάεοα ἔτουα ἴδε ψεβῖ, 45 δὴ ἢιἰϑίογίοδὶ οοῦ- 
αυογοσ ψου]ὰ παν ἄοῃο, Ἡ οἠοΐογηθδ Δ Ο 65 
αοκ ἴο ἴδε ποσίῃ. 

1ΧΧ. δΔωθαϊ(εῦμ. 80 ἴῃ οἱ, ἱν, 6; Υἱῖ. 3, 
18; ΥἹῖ]. 3. ὅγγ. ἔπεσε χὉ,Ζο;» 85 ἰξ βδῃου]ὰ 

δε τοδά. Ἡδεῖα «ἐον ΤἼς ῥἷδος 5{1}} Ὀθᾶγϑ 

[86 δᾶπη6 Ὠδπιο δηά 168 4 ΟΥ̓ς τι 1165 9. οὗ 7ε"ίη, 
ποΐ ὥσ οι ἴδε μἷδίπ οὗ Εϑασβδείοῃ. ὅγτ.: 
αμα δ εαρμδ 10 «[εζγεεῖ ευὐδίοδ ἐς δεοίε οέδαπ. 
Ἐοὸσ ἴδε ρἰδίῃ οὗ |6Ζγεεὶ 85 δὴ ἱπιηθτη σίδὶ 
μας6- 5τουπά, εξ [6 4πηπ8}5 οὗ Τ υΐϊπιο5 [Π]. 
ὑπο Β.0.), δηά Νν᾽εἀεπιδπη ΒΒ “ Αεργρί. 

᾽ν. 628; Τυάξ. ἵν. 6 ; 1 ὅδ. χχῖχ, 1; 
ι: Κίηρβ Χχ. 26: ἢ Κίηρβ Χχ. 29: : Μδος. 
ΧΙ, 49ς. ΝΟΪΚΗΊΔΥ ὙΥΓΟΏΡΙΥ δϑϑοτίβ (1) παῖ 

δε πᾶπις ἷβ ροϊηϊεά ὉΥ ἴῃς Μαϑογεῖβ ϑῈἘ 
(ἰὼ; (2) τθδὲ ΕΧΧ. νυτἱϊεβ Ἰεσραέλ, δηὰ 
ταὶ [Π|5 τοργοϑοηίβ ἴ6 οσρίηδὶ Ῥγοηυῆςϊδ- 
ἰἰοη (5866 Ηοϑβ. ἱ, 4, 5) 11, Ἰεζραέλ. Τα 
(οπιρίυῖ. ΧΧ. εἶνεβ ᾿Ιεζραήλ, ἐν πιο 
(3) ἴδ ᾿Ἐσδράηλα (ων), ἴδε ἕοττῃι ἰη [υΠπ}, 
Ὀεϊοηρβ Ὄχοϊυβίνεὶυ ἴο [ἢς {ἰπὶῈὰ ΔΕῸΓ [056- 
5; δηὰ (4) ἴμδῖ δε Ηδεῦ. ἴῃ {61} νγὰ5 

δ ΥΩ). ΟΥ (δε ὅγι., ἴᾷς Νκ., δπὰ 
Ἐλυδοῦϊυ8᾽ Ἰεζραιέλ. 

συεῖ αραϊποὶ ἐδὲ στεαὶ πγαΐ! Γ᾽ ϑμάεα.] ἡ 
ἐστιν ἀπέναντι τοῦ πρίονος τοῦ μεγάλου τῆς 
Ἰουδαίας. Πρίων, “ἃ 547," τοῦβί Ὀ6 ὑπάογ- 
δβἰοοά οὗ ἃ “ἐγ γα οὗ βανν ἶΚ (πΞογσζαῖθ) τηουῆ- 
(λίη τάρε (Οτοῖυ85). Ἀοεϊαηὰ πΥ αν Ὀδοη 
τιρῃί ἴῃ δὺ ἰης [δὲ ἴδ Οτοεῖ ἰγδηϑίδίου 
οὗ Τυἀἢ πιιδίοοικς Ὁ, φαίη, ἴον ἽἜΦΌ, “σευ 
([38. χ, 15). ΤΕ οδ]εοιίοη 15, [μαξ (ῃς Ῥ]Δίη 
οὗ Εϑξάγδοίοη ννδβ ηοῖ Ἄςδ]οὰ ἽΏ, λα», Ὀυξ 
ῬΌΨ, σαἱΐεγ. Αοοογάϊης ἴο 85.δ8ο]Ζ, ἴμε μἱ δίῃ 
1156 1 15 “ ἴΠς ρ»τοδὶ βᾶνν," 25 ἰξ ουΐβ ἴῃ τηουη- 
(Δἰη σδῆρε ἴῃ ἴννο. 

ΤἊς ΟἹά 1,2. ἰοοῖκ ῬΙΟΏΟΒ 48 ἃ ὈΓΟΡΟΥ 
πᾶτλθ. ϑδουϊά Δωταίας δε τοδὰ αἱ ἴπ6 οηά 
αἶδο ἱπϑίοδά οἵ Ἰουδαίας) ΟἿ «οἷ. ἱν. 6: 
κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίον τοῦ πλησίον 
Δωθαΐμ. ΜΝΟΙΗ͂, στο Βοϊά5 [μαὶ ““Ομδὶάθε 
νγὰ5 ἴα οτρίπδὶ ἰδησυδρε οὗ ωάό, ἄγρὰθ5 
ται ἴπ6 ἴοιτῃ πεῦο τνᾶβ δ  ἼΌΌ, “σευ ; δηὰ [πδῖ 
(6 Ἰος Δ] Υ ἰ5 ἔουηά ἰη Ε)-ἤερεγα οὐ ασδαγα, 
δηὰ [86 ρᾶ58 οἵ “γζωό Πα: αἰμδεαῦ, ντθετα 
1π6 [40 οῖκς ἐπίετβ ἴῃς Οδον, Ε. οὗ ]ογάδῃ. 
Βυῖ “186 88νν 15 “ οὗ ωάεα," δῃὰ δὸ ἸδῪ 
ννεϑβί οὗ [86 τίνοσ. 

10. Οεδα αμά ϑισιδοροἶ.] Οἷ. Γαιβαὶ ; 
σοά. 111, Ταιβὰν, δῃ οὈνίοι!8 πηϊδίακε ; Οοάά. 
19, 1οδ, Γεβὰλ; 58, 23, Γαβαί. ϑγτῖδς Ἄος 

γε. 1,21. Οαδε; δ υὶς. σαδαα. ΤὮ ΤΟΥΤῚ ΣΩΔΥ 

Ὀ6 4 οοἰτυρίίοη οὗ ΟἸ]Ροα, ΩΣ ἃ τίἀχε οὗ 
τηουηίδίηβ δηὰ ἴοψῃ (Κοῦ. “ Ρα].᾽ 111. 288}; 
τοῦ υἱείδδη, δοουξ 6 τιῖ]ε5 5... οὗ δεὶ“ὅπ. 
Βυϊ ἴποτο νγᾶ8 ἃ Οοδα (υεόκ) δδοιυῖΐ 6 πιΐ]ο5 
ἄυς 5. οἵ Βοΐδδη, οὐ ἴδε τοδὰ Ὀεΐνεεηῃ 
Θατηλγία δηὰ επῖπ.. ΝΝΟΙΒ (Ὠηκ5 οὗ ἃ οοῦ- 

τυρίουῃ οὗ Ἀδραῦα (ΔΙροῦ) Ε.. οὗ Ϊ]ογάδῃ. 



282 

δηὰ δογίβοροϊίβ, ἀπά τοῦτα ἢς ἰἀτγιδά 
ἃ ὍἼοΪε τηοπῖῃ, [παῖ ἢς πιΐρῇς ραῖμεγ 
τορεῖδεγ 11 τ1ῃ6 σΑγγᾶρ 8 οὗ δ ΔΙΤΏΥ. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 
ὦ 714 ες αγὲ αὐγαϊά οΓ Το οόντισε,  αγα 
γεν τε αἰδε 6. ΤΆεν ὁ Βειλεϊές ἑαξε 
εἐδαγρε οὗ ἐὰε 2ασταρε;. 9 «(ἡ 7 γαε γαΐ το 
7 αν μα ἤγαγεν. 

Ν ΟΥΝ δε οι] άγθη οὗ [βγδεὶ, τπδῖ 
ἀνεὶς ἰη [υἀ6Δ, πεαγά 411 τπδῖ 

Ἡοϊοΐεγμεβ τῆς οἢϊεῖ σδριαίη οἵ Ν- 
θυςΠοάοποβοῦ Κίπρ οὗ ἴῃς Αϑββγτίδῃϑβ 

ΦΌΔΙΤΗ. ΙΝ. [ν. 1-- 3. 

Πλά ἄἀοπε ἴο {πε παδῖίοῃβ, δπὰ δήζϊεσγ 
ννῆδῖ ΠΆΠΠΟΥ ἢς δά 8ροι]εά 41] (Πεὶγ 
τεπλρίε8, δηά Ὀγοιυρῆς {δηλ ἴο πουρῆϊ. 

2 Ἰπετγείογα {ΠΕ σεῦ ἜἼχοςθαϊηρὶν 
αἰταιὰ οἵ ἢΐϊπι, ἀπά ψεγε τγουδεὰ ἴὸγ 
7ετυβαίεπι, ἀπά ἔογ τῆς τεπιρίε οὗ τῆς 
Γοτά {δεῖς (οά: 

42 Εοῦ {ΠεῈὺ σγεγα ΠΕΨ]Ὺ τεϊυγηϑά 
ἴτοτι ἴῃς σλραν!γ, Δηα 411 [6 Ρεβορὶςε 
Ιοῦ 7υάεα ψεῖε ἰδιεὶγ 
σεῖπεγ : δηά τῆς νεβ86ῖ5, ἀπά τῆς δἰὕλγ, 
ΔπΠὰ τῆς Βοιιβα, ὑγεγε βδηςτ εα δε 
τὰς ργοίδπαζίοη. 

508012Ζ ἢ ϑόπιὶς Μ|55. τοδάϑ Οεόαί, “ἃ ρυτγ- 
ῬΟΒΕΙΥ οὔϑουγε ἀεδβὶ χηαίίοη οἵ ἴδ ἢΠ]-οου ΠΌΥ 
οὗ [υἀ 4}. 

“’ ΒογίΒορο 5," ΟΥ̓ Σκυθῶν πόλεως, 5 ἴῃς 
δησίεηῖ Ἰ ΓΞ οὐ Βείμιββδη, ἐσ. “ ἢοιιϑ8 
οἴ τεϑὲ " (]}088. χυϊ!. τσ ; Τυάρ. ἱ. 272). ΕΧΧ. 
Βαιθσάν ἧ ἐστι Σκυθῶν πόλις. Αςοοταάϊηρ ἴο 
Ἀοϊδληὰ 4ηἀ Οεϑεπίυβ, 6 μἷδοα ψγᾶ8 30 
ἙΔ]ε, ποῖ πομι (ἢ ϑεογιπίδη οςουρδίοῃ 
(Ηετοά. 1, 105), δυῖϊ 85 ἴμε ἤγξὶ οἱ οἵ τδςε 
αἰπισῖςῖ οὗ διμροοῖδ.: Ῥ8. ἴχ, 6. Ψοϊκηλαν εχ- 
Ρἰαη5 Σκυτῶν πόλις ““ϑοβυσδμαυδδῃ :᾿" δυΐ 

ΟἸΝΟ ἰδ οὶ δΌ, ὙΗΣ Ταϊπιυά τυτὶϊεβ ἸὉ}2 

Ξ-- Αγδϑ. ωτω» (Ρτγεβ. ἤδπι6). ΟὙξ. θοῖε οὐ 
ἙἈ. 1. 12. ᾿ς ΠΡ ΤῈ Οἡ δῃ οἰεοναῖοά 
δροῖ ὩΘΑΓ ἃ ἰογά οἵ ἴῃ Ϊογάδῃ. 5017. δ... 
Οὗ 2 Μᾶδεοι. χίϊ. 29. 

απάᾶ ἐδέγε δὲ ἐαγγίεά α «υδοῖς νιοπίδ. καὶ 
ἦν ἐκεῖ μῆνα ἡμερῶν, ὨῺ" ΘΠ ὈΦ "7, 
ὅτ. -ῦοα, ὠντ: ςἔ Οεη. χχῖχ, 1:4; ΟΣ 

Δ Κίῃρβ χυ. 32.ο. ΨΟΪΚπΙΑΓ ἀσρρηθ τῃδὶ ἢΪ8 
θατραγίδη ΚΘΏΟΓΑΙ νγ88 γαναρίπρ ἴΠ6 ΠΟΙΠΙΤΥ 
8}1 1η18 {{ππ|6, ἴῃ [6 ΣΠΔΠΏΟΙ ργεβογίροα 
ἴῃ οἷ. 1ἰ. 8. σ0ᾳ.) δηὰ [μαὲ (ἢ]8 ννᾶ8 τῆς τοδὶ 
οςοδβίοῃ οὗ ἴδε ρυδ]ῖς τηουγηΐηρ τοοογάδά ἴῃ 
Γἢ. 'ν, ο“44.; Ὀυξ [πδι ἴΠς τεῦ Ομ 5 τηθη- 
[Ἰοη οὗ ἴπεϑε βυβεγίηρβ, 45 ὑπβυϊδῦϊο ἴὸ ἃ 
ζοϑίναὶ ρίθοο. 

εαγγίασε..)Ὶ Βαρρασε: 86ὲ οὮ. 1. 17. ΟἹὰ 
[,κἴ. α4 εοὐ ρεπάωρε ογιπόνε ἐχεγοίδερηι Οἱγέωὲ 
ἥμΩΈέ. 

ΘΗΑΡΤΕᾺΒ ΙΡ. 

1. 1δὲ εδί άνεη 9 7 γαῖ, ἐδαΐ ἀφυεῖς ἐπ ῦμάσα.] 
ΟομΡ. Δ Οδγοη. χχχὶ. ς, 6, “"Ὅδο Τοἢι]άγοη 
οὗ ἰβγδοὶ δά Τ7υάδι, [δὶ ἀννεὶξ ἴῃ {16 
«οἰ[68 οὗ ]υἀδῃ,᾽ ὑυπάον Ἡ οζεκίδῃ ; χὶ. 3, "" ΑἹ]! 
Ι5γᾷθὶ ἴῃ Ἰυάλῃ δηὰ Βεη)απ)ίη :" χχὶ. Δ, 
“ [ἐΠοβμδρ Κίης οὗ [5γ8ε]; χχνἹ!. 19, 
23, “ΑΠ42, Κίηρ οὗ [3γδο].ἢ 

αἱ! ἐδαὲ Ἡοίογεγπεε . ., δα ἄοπε 109 ἐδέε 
παΐΐοη9.}) 1: Κίηρϑ ΧΙχ, 11. Οοά. ς8 δηὰ ΟἹὰ 

1,λἱ. αν ἐν τοῖς ἔθνεσι. 80 57. λῶλ9, 
ανποπρ ἐῤε ῥεοῤίε:. 

δὲ δα «ῥοϊϊεά αἰ] ἐδεὶν ἐρηρίς.. (Οοαὰά. 19, 
1οϑ8, ἐδεὶγ ἑάδοῖς, εἴδωλα. ὅγτ. “Τοῖς χοάϑ." 

Ηεῦ. ΡτΟΌΔΟΙΥ ὈΓΡΠΌΝ, 

Ω. Τδεγεΐογε ἐδεν «υεγε ἐχεεεάδπρὶν φῆ αἰ οΥ 
δὲρι. καὶ ἐφοβήθησαν όδρα ρα ἀπὸ 
προσώπου αὐτοῦ. ἸΒ ἽΝΌ Ἰὴ), 
εἴ. Οεη. νἱϊ. το, “" ἴῃε τνναῖειϑβ ργουὰὶ]εὰ Ἄχοεοά- 
ἰησὶν, ψῆογο ἴῃς Ηθοῦ. τοροαῖβ ἴῃς δάνεσγθ. 
(οάά. χ. 19, 58, ἃ]., Κεῖ. [,Αἴ., ὅγγ., γίνε 
σφόδρα οῃςδ ΟὨΪΥ. 

αὐέγε ἐγομδίεα ζὸν Ψεγι σα ΐεηι.) ἐταράχθησαν 

-- 2) (Ρ 5. χινί!. 5); “ἴοσ 1. τ οῦσυν ὃν 
(ὅγγ.). Οοιρ. 2 Μδος. Χὶ. 2, 3. 

8. Τὸν {δὲν «υεγε πεαυΐν γείμγπο. ἘΔΙδοσ, 
Βείαιμε ἐδεν δαά ἡμαὲ εοριό ρ 3 οηι δέ σα ΟΣ, 
ὅτι προσφάτως ἦσαν ἀναβεβηκότες ἐκ κιτιλ. 
ὙΒΟΥ «ὑεπὶ μῷ ἴγοτῃ [πὸ ρἰδίηβ οὗ Βδυ)οηΐϊδ 
ἴο ἴπ6 Πρ Ϊδηά5 οὗ ῬΑ] β. 16. 

αἰ} δε ῥεορίε 9 ὕμάεα «ὐεγε ἰαἑεῖν φαϊδεγεά 
ἐορείῥεγ.)] ἘΔΊΒοΥ, δαά δεέη φαιδεγεά ἐορεῖδετ' 
(συνελέλεκτο). ΤΕ ννῆοἷς γεσϑα 18 οὐρα 
Ὀγ Νυϊραῖθ. Το τηδυρίη, “ ουΐ οὗ [468,᾿" ἰ5 
[Π6 τοδάϊην οὗ οάά. ς8, 52, ό4, ζς. Τῆς 
Ῥοορὶς μδὰά ραϊμεγεά τορείβεσγ ἴογ 16 Π 6ἀ]- 
οδζίοη οὗ ἴδε Τοιιρὶςο, 58γ8 Ετσι[Ζϑοθθ. Βυῖ ἰ5 
ῃοῖ [86 τεΐογθηοο σδῖποῦ ἴὸ ἴδε “ καϊπογίης " 
οὗ [μ6 ρβορὶς ουἱ οὗ ἴμε ναγίουβ ρίδοεβς οὗ 
1Πεῖγ ὀχ Κηιά. 158. χὶ. 12; Ῥ8. οχὶυ. 2, 
αΥἱϊ. 3; [6τ. χχῖχ. 14, χχχί. το; Μίς. 11. 12. 
Οἵ. οἷ. ν. 19, ““ὙΒΟΥ ἅτε σου ὺρ ἔτομι ἴΠ6 
Ρἶδοθβ ἤθγε [ΠΟΥ ψεγε βοδίίοσεα. 

φυεγε “απείβε.}ὺ σά ὀἐέεπ εομεογαϊεά. 
ΜοΙΪκηαν ἀο685 νἱοΐθηοε ἴο {πὸ παγταῖϊνο νΒθη 
6 ἰηβἰΞῖβ {πὶ [86 ἴοῦτηβ ναὸς, οἶκος, 0 ποῖ 
Τλθδῃ ἐφρρίε, ῥδοισε, ἴῃ τ8}8 ραβϑδᾶξε, δυΐῖ ἃ 
ΤΏΘΙΟ ἑεπὶ. 5 τεΐεσεηςς ἴο οἷ. ἰχ, 8 18 'ΙΓΓΘ-- 
Ἰεναηΐ : 866 ῃοῖς ἴοσγθε. Μοζε δρροβίζοὶυ ἢς 
δὰά8: “ Ηλγὰϊγ νὰβ ἴΠ6 Δ’ΤΩΥ οὗ Απίοομυβ 
Ερίρβδηθβ ὀχρεϊεά ἔγουι [εγιιϑβαΐεπι, δηὰ ἴῃς 
Αἰῶσ οὗ Βυτηῖ Οδβετίηρ Γεβίογεα ΌὈΥ ]υάδ5 

δλιμεγεά το- ἐῶν με 



ν, 4--5. ΦΌΌΙΤΗ. ΙΝ. 

4 Ὑπμεγείογε πεὰὺ ϑεπὲὶ ἱπίο 411] δηά Εβογα, ἀπά ἴο τε νδι]εῦ οἴ 
1ῃ6 οοαϑία οὗ ϑαπιδιῖδ, ἀπά τς 
ν]]]Δρεβ, δηἀ το Βεῖβογοη, δηά Βεὶ- 
ἴῆθη, ἀπά Τ7εγίςῃο, δά το Ομποβᾶ, 

δα θη : 
5. Απὰά ροβϑεββεα τῃεπηβεἶῖνεβ δείογο- 

Βαπά οἵ ἃ1]1] ἐπε ἴορβ οἵ {πε ΠΙρῇ πιουη- 

ΜαςἼοδῦθιβ δηά ᾿]5 ἔο ϊοννοῦβ, δηὰ τῆς ϑδης- 
[υᾶιῪ ᾿οηδεογαῖεά αἴγεβῃ δἴεσ [15 ὑσοίδπδίίοῃ, 
ν θοη ΠΟΥ ΜΕΤΕ Οσ6 ΤΏΟΓΟ Προ ]]οα ὈΥ [ΠΟ 
{Ὠγοδίβ οὗ ΝἍδηον." Τῆς δυῖμοσ οὗ [υἀ 
[285 8ὴ δγὸ ἴο [18 ραγδὶ]εῖ. Ψνμαΐ 18 Πότ 
881, ἴῃ ἴϑςοΐ, Δρρ]168 ὙΈΣῪ γγῈ}} ἴο πε ΠΙΒΙΟΥΥ 
οὗ τς Τερΐο τη {πὸ Ηδϑπιοηδδῃ ἴπ6. Βυΐ 
1 ἀο658 ποῖ ἀρτεὸ ψ ἢ} [ἢ 5(ΓΟΏΡΟΓ ΟΧΡΓ ββίοη 
οὗ ςἢ, ν. 18, νῖς ἢ ἱπ1ρ1165 Ὡοΐ ΣΊΘΓΟΙΥ ᾿ΓῸ- 
ἑληδιίοη δυῖ ἀδιηο οη. 

φῇῆεν ἐδε ῥγοΐαπαΐξίον. ἐκ τῆς βεβηλώσεως. 
ὨΠΙΟΘΘ. 80 ἴῃ 2 881). χί. 4; οοσῃρ. [9 ΖΡ, 

[,ον. ΧΥΪ. 19. 

βεβηλόω τεηάογβ ὅθῃ ΤΏΔΩΥ {{π|68, ἐφ. 
Εχοά. χχχὶ. 13. ἴῃ ἴ,ον. χχὶ. 4, βεβήλωσις 
Οὐςυγβ. ὅϑγσγίδο : “"δηά [6 νθβ56}8. δηἀ ἴδε 
αἰίαγ δὰ ἰαιοὶγ Ὀδεθὴ 84] οννεὰ ἤΠοπὶ ἴῃς υη- 
οἰοδηπ685" (ςοψῃδίς ννογάβ ψ Ἡδεῦ. ΠΝ 
δηὰ 97). ῬΕΓΒΑΡΒ ἢ1..,σιν ἐερερίσ, Π45 ἀγορρεά 
ουῖ, οννϊηρ; ἴο 11 κθῆε85 ἴο ᾿ὶ, σι, ἰαέείν. 
ΤὨς ἢγϑὶ Ἀδίυση τνᾶϑ ἴῃ 536, υηάεγ Ζεγιὺ- 

ὑαθε] δηὰ ΪοβϑῆυΔ. ὙὍΤῆε τουυϊάϊην οὗἉ ἔδς 
ΤερΪε νν»88 σομηρ]οἴοδα υηάογ Ὠδγῖι5, 516 Β.0. 
ὝΠΕΓΙΘ 5 ἃ ἰδουηδ οὗ δϑουΐ όο γεᾶγβ δεΐνγθθη 
ἢγϑί εἷχ οὔδρβ. οἵ ΕΖσᾳ δηά ννιδῖ [Ὁ] ον. ΤῊῺΘ 
βεςοῃά ςΠΟΪΟΠΥ͂ υηάοῦ Ατΐδχογχοβϑ [ΟΠ ΡΙ ΠΔη115 
ννὰ5 οοπάυςϊεὰ Ὀγ ΕΖτα, 458 Β.0. (ΕΖ. νἱῖ.--χ.). 
Νοἢοπλδὴ ννᾶ8 ϑθηΐ 88 ΦΟΥΘΓΏΟΥ, 445 Β.0. 
(Νεδ. 1.--ν1.). ΕΖτα φὑγοπλυϊγαῖθα {ΠῸ αν, 
δηά Ῥουπά τῃ6 εὶς ἴο οὔβεγνο ἴἃ (Νεῖῇ. 
γΊ!.--χ.). Νεβεαίανν ΙἸὰ 5ροςδὶ] αἰϊεπίοη ἴο ἴῃς 
νν8}}5 οὗ [Π6 οἴγ. Τῇ Εσβαναὶ οὗ Ὠεαϊοδίϊοη 
οὗ ἴῃς πονν νγ4]}} 15 τεζογάδά ἴῃ Νε. χὶῖ. ὍΤΠς 
ὨιδίουΥ οἰοβεϑ 1 5 ϑεσοηά νἱϑῖῖ ἴο [ετ- 
88 |6ῃϊ, 412 ΒΟ. ὍΤδὲ ᾿δησιάρε οὗ Οὐγ ἴοχὶ 
ΠΟΥΔΙΗΪΥ 8668 ἴο ροϊηϊ ἴο ἃ ρεγοα ἱγαπηδάϊ- 
Δῖον βυϊλδεαιεηΐ ἴο ςιό Β.θ. ΟΟπΙΡ. αἷ5ο ἴῃς 
δοςουπὶ οὗ ἴδε Ρυγβοδίίοη οὗὁὨ ἴδε Τ εαρὶθ ὉΥ 
]υάλ5 Μαοςδῦευβ (1 Μάδςς. ἐν. 36 “44.). 

4. αἰ] ἐῤὲ εοασὶ,.}] πᾶν ὅριον, “ΘΥΕΙΎ 
Ὀογάεγ. ϑγγ. οὐγἱὴβ "' Ἔνοσυ." ““ ϑαστηδτίδ᾽""-- 
δε. ἴῃ τειτοΥν οὗ ἴ6 Νοσίδβογῃ Κίηράοπι.--- 
γὰ8 δ ἴῃς {{π|6 Τείοσγεα ἴο ἱῃμαθι θα ΟΥ̓ ἃ 
τηϊχϑα ὈΟΟΥ͂ οἵ ἔοσγείψῃ σο]οηϊϑίβ, 80 γοσῈ οἡ 
δηγτηρ Ὀυζ ἔτ Πα ἑθστὴβ νἹ ἴδε γοϑίοσεά 
ΟΟΙΏΠΉΠΙΠΠΥ οἷὗὨἨ εγιιϑαίετα (8δεα Νεὶ. ἷν. 1, 2; 
γἱ.; ΕἼχα ἷν. 1-1ο); δηοῖποσ τηλτῖς οὗ [ῃ6 
βει[ουβ εδαγαςῖΐεσ οὗ [18 πασταῖϊνο. ψΟΙ ΚΠΊΑΓ 
ὉΓρ68 (δῖ [ἢ15 ἔδαζιγε οὗ [π6 ϑαιηδλγ [218 τη Κ- 
ἴῃ σοσῃπίοη οδυδεὲ ψ [86 [ον δραϊηϑὲ της 
ΘΠΕΙΩΥ͂ οὗ τε] ρίοη βυὶϊϊβ ἴῃς Ἀ Οἴηδῃ ρεγοά δηὰ 
τμδῖ οἱγ. Βυΐῖ []οδη Ἡγτοδηιβ ἴοοῖ 5: Ομ Θη,, 
ἀεδίγογεά ἴδ6 ϑαπιδγιίίδη Τοπιρὶς, δη οἂρ- 
τυγοα δαπιδγία ἰἰ5ε 1 δῆοσ 4 ὈΪΟΟΩΥ͂ ταϑιβίδηςθ, 
δρουῖΐ τοβ ΒΟ. Ηε ἄρρεᾶσβ ἴο ὕᾶνε δηπεχοά 
της οἷς τεσ οσγ, νοῦ υηάον ΑἸοχαπάοῦ 

ἘΠ ΊΖΒΟΒΟ, 

Δηηδὺ8 5811} θεϊοηροά ἴο ἴῃ. ἩδδπΟη 248. 
]οβορῃ. “Αηϊς, χιϊ!, 9 “44.; ΧΙ, 15. 4. 

απά ἐῤε (“ο»16) ουὐίαρεν. καὶ κώμας. 50 
τῃ Ο(οὐὰά. 111. 243, ἄζςςο.; εἰς τὰς 

κώμας, 58. προ, Κωνὰς (ὈΓΟΡ. Π4Π16) ; κωνὰ, 
(οάά. 1]. 44, ἃ]. ; κωλὰ, Χ,; κεϊλὰ, 19, 1ο8. 
ΟἹὰ 1,841. ε; εα-έεἰα εἰ ουἷκοῦ εἰ. 

απά ἰο Βείδογοη. ϑγζίδς Ἵοηπεοῖβ Ὁ] Ὠ 
Ργεοεάϊηρ: “4ηὰ ἴο [ἴῃς ν]]14σε8 οὗ Βεῖδ- 

Ββοσοῃ (1, ὁ): ἘχϊΖβομε βᾶγ5 ἰῃθ καὶ 
αἴδεν κώμας 5. ““ ΠΕΓΙΔΙΏΪΥ σοΏυΐπ6 "ἢ (ΟἾΪΥ 
ἔουν Μ55. οπιῖ ἰξ : 23,44) 71) 1ο6). Αςοογά- 
ἴῃς ἴο (Πῖ5, [ἴῃ 6 ΡῬΓΌΡΕΟΙ ΠΔΠῚ65 ΞΡΕΟΙΠΥ͂ βοὴ οὗ 
ἴπ6 κῶμαι. 

Βείδογρον ἢ Βεϊβεῦνγ, Ν.ΝΝ. οἵ Πεγυβδίοτῃ, 
7]οβῆ. χ. τας σ βγοι. Υἱῖ. 24: 1 Μδος. ἰχ, 50. 

Βείνιεκ.) Βεί-πιαίη. βελμαὶν ; 80 Οοἀὰ. 11. 
βαιλμαὶν, ἰϊι. ᾿Αβελμαὶν, αοἀά. χ. 19, τοδ. 850 
4Ἶ530 ἴῃ ςἢ. νἱΐ. 2, Υἱῖϊ. 3, χυ. 4. Ηρτγο 58 [Π885 εἰς 
᾿Αβελμεελείν --- ϑγτίδς ΑΕ] -πιεμοίδῃ, Ἰὶ,. ἢ]. 
οα. Ὁδὸ ρίδος πλυϑὲ ᾶνο Ὀθεθη ΘΑ 
οἴδμιδῃ, ςἢ. Υἱῖ. 3: 866 Ὠοῖδβ ἴδοσε δῃά αἱ 

ςἢ. νἱϊϊ, 2. ΟἹά [,41. Ανεϊδηι. ΑὈΟΙ ΘΠ] ἢ 
(Ε:δ-ἐδιᾷ) 1ῖα ἀρουῖ 15 τ }]68 Ε.. οὗ οίμβδη, 
δηὰ δδϑουῖ 12 83. οὗ Βεϊίπβῆδη. [ἢ [πἀρ. Υἱῖ. 22, 

ἤτοι. χνὶ. 4, Αδοϊπιδίπι Ξξῷ Αὐεὶ-θοῖἢ- 
τηΔΔΟ δἢ, ὨΘΔΣ ῬΔΠ648 (2 ϑ81η. ΧΧχ. 15), “4δὲ}- 
εἰνξα»δ. Δεςοογάϊηρς ἴο ΨΝΟΙΗ͂, δοῖὰ ΑΡο]- 
Μεβοϊδῇ δηὰ Αδεὶ- Μαΐη ψψεῦα παιηθά ἰῃ [86 
οτὶρίπαὶ τοχίέ. Ης ἰἀσθπΈῃε8 [Π6 ἰδίῖοσ ψ ἢ 
Αδηοῦ (]}ὁδη 1. 23). 

Οδοδα. Χωβά. Οοά, χ', Χαβά; ϑ5γτ. “ἴῃς 
ΚΙΚΚΑΥ ἢ οἵ εἰγοὶα οὗ ἴῃς Ϊογάδῃ. ὙΠοσῈ τγὰ8 
ἃ Ἠοδδῇ Ν. οἵ ᾿απιδβουβ, Οεη. χὶν. 1 5, ὑπ ἢ 
Ἑςδηποῖ δὲ πχοδηΐ δεζο, (πΠουρἢ τηδητοηδά ἴῃ 
«ἢ. ΧΥ. 4; 5 (Χωβαΐ, ὅ5γ1. Ϊ90..»). Τῇῆε ρίδσε 
8 ποῖ ἰἀοπΕδβοά, 

Ἐ-ογα] Αἰσωρά, Ὀυξϊ σοάά, 19, τοδ, 

᾿Ασσαρὼν [πη ; (ἢ Σαρών, Αεἰβ ἰχ. 35; 
εἰς Βεθονὴλ, 58; ᾿Αρασουσία, χ.; ὅ5γτ. ΒΕΙἢ-» 
βοσοῆ; ΟἹά [,μ4ϊ. Βείοη, Βεῖίυσ, Βείδεγα. 

Οτοϊΐυβ δῃά ΕΠ Ζβοις {πἰπκ ὙΠ, ᾿Ασώρ. 
Οοβθηΐυϑ, Βαιθω ἐ.ε. ΒΟΊΠ-Ηδυγδη, Τσοχ- 
Ρατίης ἴῃς ὅϑγιῖδς. ΝΟ, Βείμβυσ; [ο05}. 
ΧΥ͂, 58. 

ἐδε ααἱΐεν 9. ϑαΐο». τὸν αὐλῶνα Σαλήμ. 
Μονοῖβ 8 1ηΚ8 τὸ [86 ϑβιάσοῃ. ΕἼ ΖΒΟΠ6 5ὰγ5 
ϑαϊυπιδ (9). ΜΝΟΙΗ͂ κᾳᾶγ5, ἴῃς ρ]δίθαιι οὗ 
Μωεῤηπα ποαν ΝΝαῤἰῶῆς, ἰὼ ἴῃ6 ποττῖ οὗ νυ ῃ ἢ 
ἴἤογο 5 ἃ ρἷδοθ 531}}} δ δά δαϊέἕρε δηὰ ἃ {86 
Βρη δαί. Ττῆσγουρῇ [Π]}8 ρῥἱαίη τὰπβ ἴπ6 
ετεδλῖ πουῖ τοδά ἴο Ϊεγιβδίθιῃ. ὅγγζ. “186 
ῥἰαὶπ οὔ δ᾽ δπι," . ΟἹὰ 1,4. δἰ 

Δμίοπα (1) εἰ «ἀγίοσία εἰ δείξει ἐπ ῥογίίση 
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τΔἴη8,) ἀπά ἐογε με (ἢ6 νἱ]]]λρ68 (δὶ 
ΨΜΟΓ ἰη τἢε, πὰ ἰΔὰ ρ νἱςξιι2 18 ἴῸγ 
[86 ρῥγονίβίοῃη οὗὁἨἁ νγᾶγ: ἔοσγ {μεὶγ δεῖ 45 ἰδῆ, ψτοῖς ἴο {ῃ6πὶ 
ψγεῖε οἵ ἰδίε σεδρεά, 

ΤΌΔΠΙΤΗ. ΙΝ.ὔ [ν. 6. 

6 ΑἸβο ]οδοίπι τῆε πίρῃς ρησβῖ, 
ΥΒΙΟἢ νγᾶ8 πῃ ἴΠοβςὲ ἀδλγ8 1ηῃ εγυβᾶ- 

αἱ ἀνεὶς ἰπ 
Βειῃυϊα, δηά Βειϊοπιεβίμδηι, τυ ἢ ἢ 15 

Ἡνισαίοι. Ὑπὸ Μυΐϊγαῖας οἶνεβ ἴογ [86 
ὙΏοἷς νοῦϑα: Εἱ τηϊϑοσιηΐ 1π ΟἸΏηΘΠῚ ϑδ1ηΔ- 
τίδιη ροῦ εὐγωέξοῃ [ἢ ἴῃς ΚΙΚΚΑΣ] υδηυς [ἐγῖοδο. 

δ. ᾿ονι βεά.1 Ηεῦ. ῥγοῦ Ὁ 37): 2 ἄγοη. 
ΧΙ. 11) 12: ΧΧΥΪ,. 4. 

ἐδεῖν εἶδε «υεγε οΥ᾽ ἰαίε γεαρεά.}) ὈΥῊΥΡ 
ὈΓΓΠΨ; ΟΚ. “Ὀεσδυϑε {πεῖν ρἰδῖπβ ῃδὰ γι5 
θοθη τεολροὰ." [ηϑιοαὰ οὗ “δηά Ἰαϊὰ ὑρ 
υἱοίυδ]β.. .. οὗ νασ," ὅγγ. [45 “ δηὰ σχαϊϑοὰ 
11 845 ἔοσ ψαῦ.) ΟΕ 2 σἤτζοη. χχχί!, 5. 

Θ. υοαεὶνε ἐῤὲ δίρὁ ῥγίο"..} (οά, ς8, Ἰλια- 
κείμ ετε δηῃά ἴῃ συ. 8; 80 501. δεῖα δηά 
συ. 8,14. Ν υἷε. ΕἸΙΔΟΒίτ ; 90 Υεῖ. 1,4. (ςοά. 
Οοτγὺ.), Βοζεὸ δηά ἴῃ υ. 14. 866 Νεἢ, χίὶϊ, 26, 
“ ]οίακίπι ἴπ6Ὲ δοὴ οὗ [}Ὁβϑῃυδ ἴῃς δοὴ οὗ 
ἀαρα ον αἰϑο Νεῖ.. χίι. το, “πᾶ Ϊοβϑῆυδ 

ἰ ΤΠοϊαἰκῖπι," ψχιοϑε ἔουγί ἀεϑοοπάδηϊ ννᾶ8 
Ηἰρῃ Ῥυίεβι πε Ἐπιε οἔ ΑἸεχδπάεγ με Οτεδῖ, 
ΤῊ ἀρτοόβ ἢ [6 δἰαϊοπηεηῖ οὗ ν. 3. 
Ῥβουάο- ΡὮ11Ο δίδῖεβ ἰμδὲ [6βδι4, τς λίπον 
οὗ ]οἰακίπι, ψτοῖς υα 5 Ὠἰβίογυ, δηὰ ἀδ- 
οὐοοὰ (δὰ δηηυδὶ ΠΟΙ ΠΙοΠΙΟΥ  !}Οἢ οὗὨἨ ΠΟΥ 
ἀεἰνεγδηςς (΄ ϑερθοῦ [ΘΔ ἢ} μ4- ΑἸ Κοβδηστ,᾽ 
ἃΡ. Μεοσ ππδίπι, 11, 12, οἱ. 1ο5, 2). Βἰ5- 
56118 ἠοῖς 5 ἱττεϊενδηῖ. οδοίπη (Βαζ. ἱ. 7; 
1 Ἐξάσ. νυ. 5; ϑυβδη.) 18 ἴῃς β2Π|6 ΠΔΠῚ6 48 

Τοίακίπι οὐ 7εμοϊακίπι ; Ηεῦ. ὩΣ), οοη- 
«τλοϊεὰ Ὁ"; (δὲ ἰ8, “ Ὑδδι εβι δ] 5 οί μ." 

ΕἸϊακίτι, Ἡδοῦ. ΡΟΝ, ἷ6 ἴῃ πηθδηϊης 5γη0- 
Ὠγτηουϑ : “ ΕἸ 6514] 5} 61}. Οὗ, 2 Οβγοη. 
ΧΧΧΥ. 4, 2 Κίηρβ χχίϊ, 34; ςἔ αἷ5ο τδς 
ἴἔνο ἔοστῃβ οὗ ἴπε πδηῖὸ οὗ ἴ!ς ͵δλϑὲ Κίηρ οὗ 
Ἡδιαδῖῃ ἴῃ ἴ[μ6 Αϑϑγσίδη ἰῃβοσ ρίοἢ8. ϑαύβοῃ 
08}18. εἴπι Ὑ4--δ1-Π-αἱ (ΛἽΠΕἾΠ)) ἴῃ οης ἰη- 

βουρίοη, δπὰ [0--δί-μ-ὰ! ΟἼΠΒΟΝ) ἴῃ 
ΔΏΟΓΠΟΣ. 

«υδἑερ «υας ἐπ ἐδοδε 4474 ἐπ ϑεγιααίορι.} ΤῊ 
δυῖθοσ οὐ τηθδηὴ8 ἴο οἷν 4 ολγεξυὶ 
δϑϑιητηοηΐ οὗ [Ὡς ἀδίο, 4φηὰ, 88 νγὰ δᾶγο 566ῆ, 
δα ἰ5 Ἄσοῃπίϑβίεηὶ υἱτῆ 18 οὐνῃ βἰαϊοιοηΐς ἰῃ 
α. 3, ἴουσιι ποῖ ΜΒ τε] ἢἰβίοσγ. [οδεῖπι 
«υα: Ηΐεῖ χε δῇοι ξεό Β... Ὑδεῖς [5 
τιογεῖοσο η0 ἡεοὰ ἴο δἰ θροσίζε [6 Ὡδιιθβ8. 

Βεϊδωϊα.) ΟΚ. Βετυλούα. Βρὶγῶῆα. 58, 
Βατυλωά. 866 οἷ, νἱ. 1ο, ΥἹ ΣΙ, ΧΙΐ, γ, ΧΙ. 
το. ὍΟοὰἁ, Χ. δεῖὲ [45 Βαιτουλία, Ὀυΐ ἴῃ οἴΠΟΓ 
Ρίδοθβ Βαιτουλουά. ΟἸΪὰ [,Αῖ,, ὕ υἱρ., ΒεΙἢ- 

οὖ Ἤ 

υ]ϊΔ., ὅγσ. αδῷ Δα, Βξι}- Ρα]}ὁ. ὙὍδο δῖα 

οὕ ἴδε ψῇπο]ς σου ΠΕΓΥ ἀδρεηὰβ οἡ ἴα ΡἾδοα, 
οἷ. Ὑἱ]]. 21 54.) δῃὰ [18 5ἰζτυδίίοη 15 τιϊπυίοὶγῦ 
ἀεϑοτίθεά ; γεῖ ἰξ Π45 ἠοῖ δδθη ἰΔεπεβεά, δηὰ 
8 ποῖ Κηοννῃ ἴο ὃς τηεητοηςα δηγννῆεζε δυΐ 
ἴῃ τ 8 Ὀοοῖκ, νὨΙςἢ, 85 5.0 8012 οὔϑεγνυοβ, 15. ἃ 

βἰγδῆρε ἕδςΐ, οοῃβίἀετίηρ [πδὲ [86 πιοϑβί ἰηβίρ- 
ηἰβοδηξ νἱ]λρο5 οὗ Ραδϊεβπο ἀγὸ εὐ δαϊπηθὰ τῇ 
μἰϑίοΥΥ. ΕσιίΖϑοδο, Βονγενεσ, 5405 [μδῖ ἴο ἃ5- 
ϑυπιδ ἴἃ ἴο Ὀ6 ἃ πιογὸ δοίίοη “ δεϊοηρβ ἴο ἴδε 
ξτοββ ποίίοηβ οὗ (Π6 ἰοασγηθα. ἢ 

Ι1,. Ῥεϊ!οδηυβ τπουγῆς ἴπ6 οὐ ΙΔ] πλτηθ 

Ὑγ83 ΠΥΆΠΞ, Ποῖ Βα οχρίαἰηοὰ “ ἀοπιυβ 
Ραγίυτίεηξί5 ἀοτηίπυπι, νοὶ ὑγὸ ἀομπηίηο στανΐα 
Ῥογογοηξίβ, νοὶ εἰίδτη νγρο ἀοπιηὶ. ΝΕΙΠοΥ 
οὗ 1686 τησδηΐϊηρϑ 8 ροβϑίθϊε ; δηὰ δῖ5 Ηδὃ. 
ννοτὰ Βειδίἑαρ 15 ξοττιθὰ δραϊηβὶ {πὸ ἰδὺνβ οὗἁ 
[Π6 ἰδησυᾶξο, ἰῃ βρίϊα οὗ νν δὶ  ΟἸ κπλαν 4116 568 
ἴο {πε σοπίγατγ. ον Βεέῤωϊ 156 ῃοῖ ἴ86 54π|6 
85 Βειδιωία!δι; δηὰ ἰἴξ ἰξ ψεσε, Ἰοςδὶ Ὡδπιθβ ἃγὰ 
ποῖ σοτηρουηδεὰ ψ| ἴῃ6 Ὠϊνίπε [4. [οβἢ. 
χν. 28, 2 Οἤτοη. 11]. 1, ἅΓῈ Θχοθρίιοηβ ΒΟ 
Ῥύοσα ἴ86 γσυϊθ. ὙΒεγε ΠΊΔΥ ὃς δη 4]] υϑίοη ἴο 
15.148 δείδιιίαεδ᾽ δαὶ (ἴον, “ υἱγρίη ἀδυρῃίογ 
οἵ δΐου : ἰῃ νῆΐϊοῖ οα86 Βεῖμ} 1 18 [ἐγ βὰ- 
ἰεπι, 48 ἴ!ς Μ|ίάγαδβ πὶ σοργεβοηῖ, (Αἴ οἱ. Υἱῖ. 
ι: ῬοΙΠἸοδηυ8 δυρσροθὶ Βοῖ ἢ» ΕἸ, “δουϑὲ οὗ 
Οοά»᾽) Το Με. ΕΡαδ οἵ Οτοίξίιι5 ἰ5 α͵50 

ἱπιροβ8:0]6. Μονεῦβ Ἴοοη᾽οοϊυγοά πῃ ὯΝ, 

ον αποεημαἑοπὲς, ἔγοτα [18 Ἰοςδὶ ροβίοη ; ἃ 
ἠοῖ ᾿ηργοῦδ]ς διιρεεβιίοη, δϑϑυπιηρ ἴμαῖ [86 
ὨΔΙῺΘ 18 ποῖ 5γῃιῦοὶϊς]. Ηἰζὶς δουρπ οἵ 
ἽΠ3, Βιτἴογ, Βιθθὴρ, ἕλταουβ ἴῃ Βασοοςῃοῦδβ 
τοτοῖς, ἀδουῖϊ ψδιοῦ ἴδε Ταϊηιυά κῖνοβ 80 
ΤΩΔΏΥ ΤἈὈι]ου5 ἀεί! 185. ΜΟΙ Καιᾶγ ἰπο] 65 ἴο 
(15 νἱονν, δηὰ 8278 [μ8δὲ ρεγῆδρβ ἴδε σοπδῖῃ5 
οὗ ϑάμκῶν τῊΔΥ τοργεβοηΐ τη15 “ Βείμαγ," δηά 
[Π6 “ Βείβεῖοα᾽ οἵ [ἢ Ης ΠΏΔΙΙΥ 80- 

ςορίβ Ὁ εἰϊο5 Βείδυ]δ Ξε λ7.. ΤΣ, δονπμ 
Ῥεῖ. Ττ 15 δὲ Ἰοδϑὲ ουτίουϑ (πὶ Βείδυ!] (058. 
χίχ. 4) οὐ Βεῖδυο! (τ (ἢν. ἷν. 30) ννᾶ8 ἃ ϑύριθο;- 
ἐς εἰϊγ. ΟΕ ποῖε οἡ οἷ, Υἱῖϊ. 1. Βαιτυλούα 
ΒίΓΟΏΡΙΥ Ταβοηλ 65 βαίτυλος δηά βαιτύλιον, 
νογάβ ἀδηοίίηρ 5δογεὰ (πλείεοσ!ς) βίοπεϑ, δηὰ 
οοῃηοοίοὰ ΌΥ͂ τηοάσχῃ 80 ο]4γ5 ΨΠῈ τῆς Ηοῦ. 

ἈΝ Π3, Βεῖδε. Α8 “Πουθδε οὗ Ιδῆνσεὶ "ἢ 
(Ηοβ8. Υἱῖ. 1) τηϑθῶηὴβ [δὔννε ἢ 8 ἰαπᾶ, ἐδ. 
(δηδδη, “βουξα οὗ ΕἸοδΙ᾽ ΙΔ ῬΟΓΒΔΡ5 
μᾶν ἴθ 8λπ|6 86ῆ86 ποῖ. ΖιηΖ [πουρὰὶ 

μη ὮΣ (ἴοπι. Μδδϑβεγοίῃ, 6. 2, ὃ 2) πιῖξεϊ 

δᾶνα Ὀδο οοττυρίεά ἰηῖο γε ΤΣ. 1 ἰουῖ. 
Οοπάον βυρρεβδίβ ἴῃς τοάοτῃ δία (Ρ4]. 
Ἐἔχρ). Ευπά, Ουδλτί. διδξ., [07 1881); οἴδιοῦβ 
ϑάμῶν, ἃ τος ΚΥ ἈΠ] τ τυΐη5, ψ ΐῖο ἮΝ ΟἹ" 
ἰάδηῖῆε5 στ Βεϊοτηοϑίμδηι. ϑοθυ}Ζ ἕουπα 
Βεοϊυ] δ ἰῃ Βεὶξ 134 οὐ Μί. Οἰθοα (.Ζ. Ὁ. 
Μ. σ᾽: 1, 85. 48 81); δπὰ ν οΙ΄ βυροϑςίβ 
τηδῖ [8ε ϑγγῖίδς Βοίῖῃ-ρδί]υ 15 ἃ ἰγδηβροβιοη οὗ 
ΒεΙΒ-ΟἹρδᾶ : θυ 18 ποῖ 11:14] Οἰαρό τεφυϊτοὰ 

Βεϊο»»"εεδα»ι. Βε(αιρ)τομε(α)σθαῖμ. ϑυτίας, 
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"Οῦ, δ. Ογογ Δρδίηβδι ᾿Εβαγδοίΐοη ἰονγαγὰα (ἢ Ξ 8. Απά τἢε ςϊάγεη οὐὨ [βγδεὶ ἀἱϊά 
10, ῴὧΡΕῃ ςΟΥΠΕΓΥ, Πελγ ἴο [)οιΒαίη), 48 ]οδοίηπι {πε Πὶρὴ ρῥγίεβε δά Ἴςοηι- 
“ιαὐε. 7 Ομαγρίηρ τῃεπὶ ἴο Κεαρ [6 ρᾶ8- τηλπάθὰ τμεῖῃ, νγτἢ τἢς 'δηςίεηῦ8 οὗ ̓  Οτ, φυ- 

8ᾶρε8 οὗ ([ῃς6 ἢ}]} σου : ἔογ Ὁγ [ἢ δπὶ 
ἴδετε νγῶϑ δη εδπίγαπος ἰηΐο [υάσ62., 
Δηα ἰτ νγῶϑ ΘΑϑΥ ἴο βδἴορ {πεπὶ (δῖ 
νουϊά σοπῖε τρ, δεσδιβϑε ἴπε ρδ5- 

ΓΟτ, ξῦο φΆρΡΘ ἀγὰϑ ϑιΓΑΙΐ, ᾿ῸΓ ἴυνο πηθη δῖ [}Ὲ 
τηοϑῖ. 

Χωδωλο Δ; ςἶ, χν. 4. Οοά. ς8, βαιτομασ- 
σαθαίμ. Νεᾶῦ ΒεΙγ]υδ, Ὀυξ 4150 υπηϊκηόνσῃ. 
δ Ὥρυϑε οὗ ἀουδὶς αστίοσβ:" ὉΠΌ, εἰσι. 
5.8 01]2 8 ὈΠΘΌΠ ΠΛ 15 ἱπηροβϑὶ δ]. Ἡθῦτγον. 
ψν {πὲ Ὁ] ἀρι: Βεῖδυϊα δηὰ Βεϊοπγθβ- 
τῆδπὶ οὗἁ [815 6 ΠΊΔΥ ῬΟΓΒΔΡ5 σΟΙΏΡΑΓΕ 
τὴς Βεοίδι-δυγὰ (δΒείδεκων, “Ἀουθε οὗ (6 
Ἀοοκ "ἢ -Ξ δβουξε οὗ Οοὰ 3) δὰ Βεῖ-ΖΔοδατγιδ5 
οὖτ Μδος. Υΐ. 31 44., 49 “4ᾳ. ΟἿ. [088. χν. ς8 ; 
2 Οἤτοη. ΧΙ, 7: 1 Μᾶος. χῖν. 31. [,γ51425 
διερεά Βεΐμουγα, ΒΟ. 1τό2, αἴον [86 Ῥυτγίβοᾶ- 
τοῦ οὗ 86 ΤοηλρΙο ἴῃ τός. 

«υδίεϑ ἐς οὐεέν ἀραὶ Ἐπάγαείοη. ἀπέναντι, 

ἕξη. ΞΞ ΣΝ (Εχοά. χίἷν. 2). ϑγτσίδς : “" ψϑοἢ 
(4.6) δῦους ΤπῈ δᾳν, ΠΟ 5 δεῖογα 

ΦΟΥ͂ 

]Θπτεοὶ " ([μλο, “γγα). 80. Οἱά 1,4. δηά 
(οά. ς8, ἐπάνω τοῦ πριόνος ἀπεν. Ἐσρηδών. 
866 ΓΒ. 1. 9. 

ἐοαυαγά ἐδο οβει εομιπ!γ 7.1 Βρύτγε ἐδὲ ρίαἰη. 
ὅγγ. “δηᾶ Ὀεΐοσο ἴπ6 στελῖ ρἰδίη." Ἅ“ Βεΐοσε᾽» 
ΤῊΘΔΠ5 “ἴο 186 εαδὶ οἵ; 5ς]}. [6 ῥ]δίη οὗἁ 
Ποῖηδη. ΟἹά [1,4ἴ. αηὰ (ὐοά. 58 4130 τοδὰ "16 
Ετεαῖ ρ]δϊη.᾽ 

7. 1οὁ ἔεεῤ ἐδε ῥασεαρε5.1] διακατασχεῖν τὰς 
ἀναβάσεις. γε ΠΕΓΘ ΟἿΪῪ ἴἢ ΧΧ. “ὈῬ455- 

ἃς" ἰ5 ΠρμΌ, απεπῖ, ρα; Νυμι. χχχῖν. 4, 

δΔηἀ υϑυδ}]γ. δϑυγτσίδο, "" βϑεῖζε γε ἴπε δϑοθηΐ οὗ 
[6 πιουπίαίη. ΟΕ, οἷ. τί. 7; Υἱ Σ, 7; Χχίν. 
111 Μᾶςς. Πἰ. 16. 

ὁγ ἐδενε ἐδεγὸ αὐαϑ ὧπὶὦ ἐπίγαροε) Τόγοιρὸ 
ἐῤερι φυας ἐδέ ἐπίγαηες : δι αὐτῶν ἦν ἡ εἴσοδος. 
ΤΒε τεδάϊης οἵ (σά. χ᾿ ἦν ὁδὸς εἰς, ΤΛΔΥ τερτε- 
βεηξ ἴ86 Ηερ. ΠῚ) δ δ᾽ 2. ὙΤΒε 
Ρἶδες ἀοβοσίδεα τνου]Ἱὰ ϑθεσα ἴο 6 {86 ὨΔΙΤΟΥ 

ἰοδάϊηρ ὕρΡ πὶ 7επῖη, ἴῃς δηςίεηϊ Οἰηδα 
(οι Ενδὰ ἰάθη πο τ ΒεῖΒ 112) οἡ 
τῆς βου 5:46 οὗὨ [ἴῃς ρῥἰδίῃ οὗ Εβαγδοίοῃ, ἴῃ ἃ 
ϑ.Ὗν. ἀϊγοςοη ἴο ϑαιηδσία. ῚἌὔονυς [115 Ρ858 
1ῖς ἴῃς τυΐη5 οὗ δάπῶν» (Βεϊδυϊ, δοοοσαϊης ἴο 
Οὐ πλ). 

ἐδεχι δαὶ «υομά τοηῖο 9.1 προσβαίνοντας. 

(σὰ. ς8,τοὺς ἀναβ. Ἠεδ. ἀοιδεῖε55 ὈΡΌΠΤΙΝ ; 
80 ἴΠ6 ϑγτίδς. [Ἷῖῃ [οβδῇ. χυ. 7, πρόσβασις ΞΞ 

ΠΟ (προσβ. 15 ποῖ ρἴνεῃ ἴῃ Ττοπηπ..). ἦν 

εὐχερῶς -Ξ- ἔχει εὐχερῶς : ςξ οἷ. νἱῖ, το, οὐ γὰρ 

4}} τῃε ρεορὶε οὗ ἰβγδεῖ, νυν ἢ ἀσγεῖς δὲ 
[εγυβαίεηι. 

9 ἸΒδη Ἔν ΕΓΥ πᾶ οἱὗὨ ἰβγδοὶ οὐδ 
ἴο Θοἀ νι ρτεᾶῖ ἔδεγνεηςγ, δὰ ἢ 
σίεδε γεῃοπιθποῦ αἀϊά (ΠΥ δυπιθὶςε 
τ 6Ιγ 8ου8 : 

ἐστὶ εὐχερὲς προσβῆναι, κιτιλ. ὙΤΤοΟΙΊΤΑΪυΒ ρῖνε5 

εὐχερὲς οὔος (τον. χίν. 6 -Ξ 509). διακωλ. 
Ττοιηπι. χῖνε8 Π0 ἰηδίδηος οἵ [815 οοτηρουπηά. 
866 1 881. ΧχΥ. 26, Ὁ 1)22, δηὰ 14. 33. 

ῶγ ἴαυο πιοπ αὐ ἐδὲ »"οσ.)] ἐπ᾽ ἄνδρας τοὺς 
πάντας δύο, 70 ἐπυο πιεη ἐπ αἱ. (Οἱ. 2 Κίηγθ. 
γ᾽ τς 158. ΧΙ, λο. ϑγτσίδο : “ δδοδυϑο {Π|6 ἃ5- 
οεηΐξ (Δωολο) ψἷ)ὲ8 8118}}, εὐύδὴ ἴογ ὉΤΟῸ τλθῃ 

τορεῖμογ. Ηεῦ. ὑτοῦ. Ὁ ΠΟΜΌΠ ἫΝ "2 
ΝΥ ἽΠ᾽, 

8. ἐδε διϑ »γ͵ο:. ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ἸΠ9Π 

ὈΥἼ2Π. 
«υἱὴδ᾽  ἐδε απείεπὶ: 9 αἱ] δε ῥεορίε οὶ 7γαεί.] 

καὶ ἡ γερουσία παντὸς δήμον Ἰσραήλ, “ δηὰ [ἢ 6 
ϑδῃπεάση οὗ 41} [6 ρεορὶς οὗ [5:86]; Ηεδ. 

διΣ Σ᾽ ὩΣ Ὁ9. Ὁ"). ὅ8γχγυ. ἴωωω, “ἐπε, Ὅς 
γερουσία, ΟΥ̓ ϑεηῃαῖίυ8 οὗὨ εἰάογα, οἷ. χί, 14, 
χυ. 8: Δηοῖ ἴο δὲ [μα [ονν5 ο4}} 86 
ὙΠ). ὙῈ βενεπίγς ᾽ς ΟΣ βενεηῖ (Ἀ δδὲ 
]Ἰυάλῃ; οεἰϊοὰ ἴῃ Ταϊπι. “ Βαῦ. ϑαπμεάγ. 1. 6) 
το ο15 (σύνεδροι) οὗ ἴῃς Οτεδὶ ϑδηῃεάσίη 
ἄννεϊι αἱ [ςγυβαϊθηὶ (΄ ϑαημοάγ.᾽ χ. 3). ὙΒΕΥ͂ 
ΔΘ ἴδε πρεσβύτεροι οἵ Ν. Τ. ““Αποεηΐβ 
ἴῃ ΟΙά ΕΠ 8} Ξξ δνίβουβ, σοι η56}|0Γ8 ; 6.3. 
ἴασο τνᾶβ ΟἾΒΟΙ]οΒ “ δηςϊςηῖϊ," 

«υδέοδ ἠαυεῖ! αἰ )εγι σαί. Α5 ἴ6 Οτοαδῖ 
ϑαηπεάτίη μδά ἴο ἀο : ἐκάθηντο Ξε ἸΏ", “αἱ. . 

Θ. οσίε 1ο ΟοάΔ}] Οὗ, 2 Μᾶςος. χὶ. 6; 

Εχοὰ. χίν. το; Ὁ ΎΦ δὴν Ὁ ΠῈ᾽ ὈΝΣ ἸΡΟΎΘῚ, 
80 ὅγχ., οὐ ὉΝ, | 

«υἱἹὸ σγεαὶ Κ .... «εῥεγιεης).}1 Βοῖἢ 
ἐν ἐκτενίᾳ μεγάλῃς Ιοη. 111. 8, ἐκτενῶς ΞΞ 
ΠΡῚΠ3. Ε΄ πὲ ΡΕΓΒαρ5 ἴῃς Ηεῦ. νγὰ8 “Π3 

ἽΝ. ϑγτίας, “ Ὑυῖ 4}} ἐμεῖτ μοατί,ἢ 2.52. 
1πϑϊοδά οὔ ἴδ 6 ϑεοοηΐ ἐκτενίᾳ, Οοαά, 19, ς8, αηά 
ΟἹά [μ4ἴ. εἶνε νηστείᾳ. Οἷ, ΡΒ. χχχν. 13, “1 
Βυπηθοὰ ΠΥ 5οὺ] νυν δϑιης." ϑυγτγίδς αἶϑο, 
“ αῃᾷὰ δΒυμπιθ]εά (πεῖν 800] «υἱὲ α σγεαΐ 7.1.» 

Ηεβ. ρευβαρβ ὈΦῸ) ΟἾΧΞ 3205), ταπεινοῦν 
ὴν 48 ἃ τεΐοσεηος ἴο μϑϊίπῃ. 

διαεςξείοι δ 1ια τλθη!!οηθα ἴῃ Ὁ. 1ο, 8ἃ5 ἱπ ἴῃ6 Ρ5, 
γαυϊξ. εἰ δερηδαυεγιρι ἀπ ρα, σμῶς ἱπ ἠοὐ μηδὲ 
εἰ ογαἰϊοπίδιμ. 
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10 Βοῖὴ δον, δηά {πεὶγ νγῖνεβ, ἀπά 
{Πεῖγ σΠΠ]Πάγεπ, δὰ τπεὶγ Ταῖς, ἀπά 
ΘΥΘΓΥ͂ ΒΈΓΔΠΡΕΙ Δπα ΠΙγεϊηρ, δὰ {Πεὶϊγὶ 
βεγνδηῖ8 Ὀουρῃϊ ΠῚ τηόπου, ρυΐ 
βδο ΚΟΪοῖἢ ψὔρε: (Πεῖγ Ἰο 8. ὥ 

11 ΤΠ ἜΥΟΓΥ πᾶη δηά ψομδη, 
δηά τῆς {π|6 ςμιάγεη, ἀπά τῆς ἱπῃδ- 
Ὀϊτληῖβ οὗ 7εγυβαίεπι, [6}] Ὀείογε τῆς 
ἴεπιρίε, δηά οαϑῖ 285}68 Ὡροῃ {Πεὶγ 
᾿ιολάβ, ἂἀπά βργεδά ουκ {πεὶγ 8δεΐς- 
οἷοι δείοτε πε ἴδςες οὗ τὰς [οσά: 

σΌΏΙΤΗ. ΙΝ. 

αἶβο {ΠΕΥ ρυΐ ϑ8δοκοίοιῃ ῦους τῆὲ 
ΣΤ 

12 Απά οπΠεά ἴο [δε (σοά οἔ Ἰϑβγδεῖ 
411 ἢ οπα σοηϑεπῖ ΕΔγπεβΕγ, τἢδὶ 
ἂς πψουϊά ποῖ ρσίῖνε τῆ εῖγ “ἈΠ! άγθη ἔοσγ 
Δ ΡΓΟΥ͂, πὰ {ΠΕΣ ᾿Ιν68 (ῸΓ ἃ 8ρ0]], 
δηά τὴς οἰτ168 οὗ {Πεῖγ ᾿ἱπμεπίᾶπος ἴο 
ἀεβεγιςτίοη, ἀπά [Πα βαποίιδγυ [9 ὑγο- 
ληδῖίοη ἂηὰ γεργοδοῖ, δηα ἴῸγ ἴδε 
ὨΔΊΟΠΒ ἴο γα] οῖςα Δἴ. 

12. 80 Οοά ΠΒεαγά {δεὶγ ργάγοσβ, 

10. εὐῥάγεη.} νήπια. ὮΒΏ, [6γ. ΧΙ. 6; 

ον ΠΡ Ο,, 2 Κίηρβ νἱϊ. 12, “ δαδεβ.; Ὑ6 
δυσγίδς βιισρεβίβ ὈΠΥῚ, γυΐϊς. ομΒ : Ὀυΐϊ «ἢ 
24 ΟἾγ. χχ. 11; 06] 1ἷ. τό; [οῃδὴ ἰν. 11. 

ἐδεῖν εαἰ.) Οἵ, Τοπδὰ 1. 7, 8. ΤῊΘ 
κίηρ οἵ ΝΙπονθ 5 ἄξοζεα: “1.εἴ ποθεν λδη 
ΠΟΥ δοαβί, ποτά ποὺ ἤοςκ, ἰδ5ί6 δηγιπίηνς ; εξ 
ποῖα ποῖ ἔδοὰ ἢοσ ἀσίηκ νναῖοσ. Βυΐ ᾿εξ πηδη 
δηὰ δεαβί Ὀε σονεγεὰ ἢ} ςδοκοϊοῖ ἢ, δηα ΟΤΥ 
τ ΡΒΕΪΥ υηίο Οοά. δγτγίδο, Υ υἱς.) δηὰ νεῖ. 
1,μ«ἴ, (ς. ες. Οαστη. 4 Οοτγθ.) οὐμξ, 

ΦΌΕΓΥ Εἰ ΓαΉΘΕΥ απαὶ ῥίγ οἰ 9. πᾶς πάροικος καὶ 
μισθωτός. Ἐχοὰ. χίϊ. 45, Ηεῦ. 3) ὩΟἿΕ, 

“εγυση!: δοιρδὲ «υἱὲ »ποπμεγ. καὶ ἀργυρώ- 
γητος αὐτῶν. ἮἨεῦ. ὮΒΌΣ ΠΡ), Οεῆ. χυ!]. 
231. ΟΙὰ 1.,4ἴ, ἐδ: 

2 “αεἰείοεδ᾽ μροη ἐδεῖ ἰοἷη..7ὺ Οεη., Χχχνὶ!, 
441.χ Κίηρβ ΧΧ. 31. 

11. Τό: ευεν »ηαη.] καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ 
ἀπ εὐε7 "πη ΟΓ 7εγαο. 8 μη ὅμωι 

δὲ δείε οι άγεπ.} τὰ παιδία, 5ἸΤΑΡΙΥ :8ὲ 
εἰ ἰάγεπ. ϑγτίδς, σπά «υογιαπ απά δογ (:αὐγᾶ). 
ΗεΡ. ), παῖς. 

απά ἐδε ἱπδαῤίἑαπὲς οὐ εχ αίονι. ἘτΙ ΖΒοἢς 
οὐ8 απά, ἢ} Οοαά, 11. 58, 74, 1τοϑ, 248. 
ΟἹὰ 1,4. ἀῃὰ ὅγγ. στεηάοσ, “ψὴοὸ ἀπεῖξ ἰη 
]ετυϑβαδίθπι," γεξοστίην ἴο (ῃ6 πηθῆ, υγοσηεῃ, δὰ 
οὐ] άτεη. 

2} δείογε ἐδε Ἱωηρί] [Ι͂ῃ Ηδθῦ., 45 ἴῃ ἴδε 

ϑγΧ. γεβ.: ΠῚ 5 ΒΡ ὨΠΌΒ ΟΡ 198). 
εα: αεδεε μροη ἐῤεῖγ δεαά5.ἢ ἐσποδώσαντο 

τὰς κεφαλὰς αὐτῶν (1 88πι. ΧΙ, 19); ἘΖεΕΚ. 

χχυί!. 20, ἘΠ ΦΎΝΡ Ἔν νη), Ὑτοπιπηίυς 
εἶνεβ. ΟἿΪΥ 118 ἰπσίαπος οἵ ἴῃς νεσ σποδόω. 
Το ϑυσίας οὔ ἴῃ 6 οἶδιι86. 

αμᾶ “ῥγεαά οἱμΐ ἐδεῖν “αοξείοἐδ᾽ δεΐογε ἐδέ ὕες 
97 δὲ 1ογ.1] Το οχβῖδῖξ ἴμῈ ἀθρί οἵ {δεῖν 
δοιτον ἴο ἴι6 Ὠ νης εγο. ΟΣ (2 Κίηρβ χίχ. 
14) ἴῃ6 ΨΔΑΥ ἴῃ “ΜΙ ἢ ΠΟΖΟκΚΙΔἢ βργεδὰ ϑεη- 
ΠΔοδοσ 5 ἰεῖῖοῦ Ὀεΐοσε [6 Τοσγὰ. Ηδθδ. 
ΠΡΟΣ ΤΙΝΣ 30.) (οἔ 2 84πι. χχὶ. το). Οοά. 
58, ΟἹά 1,ϊ., “ Ὀεΐοτε ἴῃς ἴδοο οὗ ἴδε ἴϑτρὶς οὗ 

τῆς 1,οτά." Οδυσίοη ϑυρξεβίβ [Παΐ [ΠΟῪ βρσεδά 
[πε βδοκοίοι ἴο εἷς ὑροη 1, ἶἰκὸ ΕἸΖρδῆ οα 
(86 τοςοκ. ϑγγίας δηὰ Νυΐϊζξ. οἱ. Τὸ 
ἰατῖον χίνοβ [86 ννῆοῖς νοῦϑα [ἢ υ.5: “Απηά ἴδε 
Ργίεδίβ ἱπνοβίθ {ποιηϑοῖνοβ 18 δαϊγο! οἵδ, 
δηά πὸ θα 068 [ΠΟΥ οαϑῖ ἄονγη Ὀεΐοτε ἴδε ἴδοα 
οὔ τε τετηρὶς οὗ (πε 1 ογὰ, δηὰ το δίδσ οὗ ἴ8 6 
1 οτὰ ἴπογ ςονεγεά τὶ Βα ]οῖΒ.ἢ 

12. αἱ] «υἱὴδ οπε εομϑεη!.}] ὁμοθυμαδόν. 
ΟΙά 1,41. ὠπίαπίπει. ϑγγῖδο, ἱ αλον "85 οὔθ 

(τιλη), 26. Ἰορείμβεσ, ΗἨδεῦ. ἽΠιΣ ΠΒ, ὁπὸ 
"οἱ. 

εαγηπεσί ἐν. 
τ. ἡ “γα. 

ἐδεὶν εδί άγοη.} νήπια ; οἷ. ο. το. ἐλον πρῶ 
ἢδ5: “ὙΒαϊ δὲ ταἱρῃϊ ποῖ ρἶνο (Ποὶσ οὨἰἸάτθη 
δηά [ΠΟΙΓ τῖνοβ ἰο σδρΕνΥ, δηὰ ἐμεὶν οἰ65 
ἴο ἀεΞίγυςοη.ἢ 

δὲ “απεΐμαῦ7.} τὰ ἅγια. ὉΊΡ, Νυχὰ, 
Ὑ111. 19 (50 ὅγγυ. μογθ); οὗ ΣΡΌΠ, [,ον. χχ, 1. 

απδ 7 ἐδὲ παίίοης 10 γείοῖοε α:.}] ἐπίχαρμα 
τοῖς ἔθνεσι. Οοαὐά. ς8, 71, 74, ἄζο., ΒΌΡΡΙΥ 
καί. Βυῖ [ες νψογαβ οοηδτυϊε δὴ δρροϑιίοῃ ἴὸ 
ὉΠδὲ ργθοθάδβ: κ 4 {πίηρ ἔοσ ἴῃς ποαΐδοη ἴο 
τεὐοὶςε ονοῖ." δεὲ Εχοά. χχχὶϊ, 2ς; " Ησσς Εγ.᾿ 

459. Ηδδ. Ὁ",}8 χορ, “ῸΥ ἃ ΜΈΡΕΙ - 
ἴῃς δίιοης ἴῃ6 Ὡδίϊοῃβ." ΟΣ Ἐνςοΐυ5. χΧΥΪΙ. 
31: ΧΙ, αἰ, “ Δ Ρ Ηρ -5ῖοςΚ." ΑἾ5ο ἐχθροῖς 
ἐπιχαρτὰ πέπονθα (΄’ Ῥτοτη. Ν]ποῖ,.᾽ 158). 

18, σοά.] ΟΚ. δε Ζιογά (κύριος, «4. ΠῚ"). 
80 ϑγτγίας. 

ἐδεὶγ ῥγαγεγ.}Ὶ Οἷκ. ἐῥεῖγ υοἱεε (τῆς φωνῆς 
αὐτῶν). ὅτ{. οπχῖ8. Ψυΐ,. οπλ5 [86 ψμοὶς 
γΕΙΘα, βίνιηρ ἱποίεδ: “ὙΒεη ΕἸ ΔΟΒΊ ΠΏ, 
(86 ἰρἢ ὑγίοβὲ οὗ (6 [ογὰ, νγοπὶ δδουΐ 4} 
ἴϑγδοὶ, δῃὰ βρακε υηΐο ἴποπι, βαγἱης ; Κποῦν γε 
τηδὲ πε 1 οτὰ νν}}} Πρασκοη ὑπῖο ὙΟῸΓ ΡΓΑΥΕΙΒ 
ἱξ γε βίθα ΞΕ οὀοπίίηιθ ἱπ ἰδϑῖηρβ δηά 
ὈΓΆΥΟΙΒ ἰῃ τΠε οἰρῃϊς οὗ ἴ6 Τογτὰ, Βε γε 
τηϊπάξυ] οὗ Μοβεβ, ἴῃς βϑεύνδης οὗ (ἢς 1 οσά, 
ΨΥ ὨΙΟἢ ονογίηγονν Ασλδίοκ, ννῦο ττυδῖοὰ ἴῃ 18 
Οὐ νδίουτγ, δηά ἴῃ ἢ15 οὐγῇ βίγεηρίι, δηὰ ἴὴ ἢἰ5 
ΟὟ ΔΙΙΏΥ, δπὰ ἴῃ ἢ᾽5 5} 16]145, ἀπά ἱπ 5 
σδασιοῖβ δηά ἴῃ [18 ποσϑεηθῃ ; ποῖ ΌΥ δρδίην 

]οη. ἰ1. 8, ΠΡΙΠΞ ; 3 φ- 

ἐκτενωξ. ΚΣ 



ν. 14---..} 

Δπά Ἰοοκεά προ {πεῖν Δ] ΟΠ : [ῸΓ 
(ῃ6 Ρεορίβς ἔβδϊθἃ πιᾶὴν ἀδγβ8 ἰπ 4]] 
668 Δη4 Ϊετγιυβαίεπι δείογε ἴῃς β8πὸ- 
[υᾶτγ οὗ τε Πμογὰ ΑἸπιίρῖγ. 

14 Απά Ϊοδοίπι τῆς Βιρῇ ργίεβῖ, 
δΔηά 411] ἐς ὑγίεβδίβ [Πδὲ βἰοοά δείογε 
τῆς Γ,ογά, ἀπά {Πὰν γΒῖς ἢ πιἰπἰϑτεγοά 
ιππίο ἐπε [,οτγά, μδά {πῃεὶγ Ἰοΐπ8 ρἱτ 
νυ βδο Κοίοιἢ, ἀπά οἴεγεά τς ἀδι}}γ 
δυγις οἴἴεπηρβ, τ τῃ6 γοννβ δηά 
ἔτεε ρ᾽ ῆβ οἵ (ἢε ῥβορίε, 

15 Απα Παδά 25Π68 οἡ {ΠΕΣ τ Γ68. 
δηά στοά υπίο τῆς [ογά νυ 411} ἐΠεὶγ 
ροννεσ, ἴδε με πψουϊά Ιοοκ ὑὕροη 8]]} 
[δε πουβε οὗ ἰϑγδεὶ ργδςοίοιβὶγ. 

ψ ΠΝ συνογά, δυῖϊ ΌὈγ Ῥγαγίης υἱτ ΠΟΙ ὈΓΆΥΟΥΒ 
(Εχ. χνίϊ. 8 “ε4.). 80 502]] 411 [86 Ἔποπγθ5 οὗ 
[5τδεὶ θ6, 1 γε ρεσύβενεσο ἰῃ [815 νγοσῖς [μα γα 
Ὦαγο δερυη." ΤΏΘ ἰἀϊοπιβ όσα ῥΡοϊηϊ ἴο ἃ 
Ομιδι δε οὐἱρίηδὶ) --- οι. »παηπεπέες βεγπαη  ΡΙ ἐς 

. ἦη υἱγίε σμα εἰ ἐπ ῥοϊοπεα σα; ΜΆ116 
(ῆς δχρδηβίοη 8 ἰῇ ἴπῸ τρδῆηοῦ οὗ ἴδε 
Μιάγαϑν. 

ἰοοἀεά ὠροπ ἐδεῖν αὔϊοείοπ..1 ΟἿ. εἰσεῖδεν, 
ἐοοξεά μπίο ον ἑμῖο ἐδεὶγ αἴδίοδιοπ. ΟἾος ΟΠἹΪΥ 
πη 1ΧΧ΄, 45 ναγίδηϊ ἴῸΣ ἐπείδεν ἴῃ ΕΧ. 11. 2ς 
(δ }8}).. [πα Ν. Τ΄ ποῖ δἔ 4}} (Ετ.). ὅτ. 
᾿μνοξξιξ}; οἷ Ῥᾳ. οΥἱ. 44. 

,)ῶὼγν δὲ ρεορίε ,αει:4.1 καὶ ἦν ὁ λαὸς 
νηστεύων, απ ἰδὲ ῥεοβίε «ὐεγε ζασίηρ. 850 
ὅγγ. (ρίυγ.). 

δεΐογε ἐδὲ “αμποίμαγ οΥ ἐδὲ 1ογά «δηΐᾳ}.γ). 
5γγυ. “ Απά [Ε]} ἄονγῃ δεΐοσε ἴ[ἢ6 Βοιυβε οὗ ἴδ6 
ΘΔ ΠΟΙΌΔΙΥ οὗ ἴπ6 ταὶ 1,οτά." Οὐοά, χ. [45 
ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ οἱ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἔπεσον 
κατὰ κιτιλ. Το ΟἹὰ 1,δἴ. ἄρτϑοβ στ [πε ὅγγ. 
δεν. ΤΊ Υ ΠῚ" Ξῷ κύριος παντοκράτωρ ἴῃ 
1,ΧΧ., ἐς. 2 ϑάῖῃ. Υ. το; 1ᾧ (ἢν. χὶ. 9. 

14. ἐδαὶλ “ἰοοδ δείόγε ἐδε 1ογά.}] Α5 
αἰἰοπἀδηί5. Οἵ, 2 Κίηρϑ 11}. 14; ν. 16, 

απά ἐῤέγ «υδίερ »ιϊπἐἐεγεά ὠρΐο ἐδε Τογά.]} 
12. ἴδε 1, ονῖε8, ΟΥ ἰΠΙΘΓΊΟΥ τηϊηϊσῖοῦβ (1 ΟἿ. 
Χχυϊ. 4, 37: 2 ΑἿγ. χχϑϑ, 6), ΤΠ. 

ἐδὲ ἀαἱίν δωγπὲ οὔεγίης.:.} 

τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, Ἵ ΡΒ. ΓΔ (Νύπι. χχνῖ!. 
6; ἘζΖτΑ ἰ1]. ς). 

αυὐὸ 1δὲ σοτῦς απά ἥεὲεε ».ἢ «Απά 1ῤὲ 
τους από 166 σοἰμπαν) σῇ. ΟἿ [μεν. νἱΐ. 
ι6, ΠΣ; Νυπι. χχίχ. 39, ρίυγαὶ. ΔΝ 88 
ἴῃς Ηεδ. μβεγε ΠΡ Π 32) ὨΝῺ ΥὙ75} 

15. ἐδεῖν τη γε..} τὰς κιδάρεις. ἘΧ. ΧΧΥΪΙ. 
40, ΤΊ Ξ)Ό, “ Βοηπεῖβ;» χχνὶϊ!. 4, 37, ΠΕΟΥΌ, 
(δ οΟἸκηασ εἶνεβ κιθάρεις, “ Ηατίεη,᾽ νἰζπουῖ 
δυῖβοσγ. Οτοῦμῃβ αἰιοῖε5 Ρ]υξ, ’ Οοηγίν.᾽ ἱν. 

τὴν ὁλοκαύτωσιν 

ΦΌΘΙΤΗ. ΙΝ. ν. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚ ν. 

5 “4ελῖογ ἐείεία οζογεγηός τιλαξ ἐλό 7εῖυς 
αγό, 8 α,α] τυλαί ἐλεῖγ Οοά ἀαά ἀρμδ 2,0» 
ζάερε; 21 αμαὰὶ σάνώοίδ μοὲ 10 πεεάσς τοῖΐϊλ 
ἐπ: 22 44 λα! ἀεαγά λένε τυέγε οδεραάεά 
αὲ ἦέ. 

ΗΕΝ να ἴξ ἀεοϊαγεά ἴο Ηοϊο- 
ἔδγη 68, τῆε Ἑ“ἢϊεῖ ςαρίδίη οὗ [6 

ΔΙΓΏΥ οὗ Αββιιγ, τὶ τῆς σΒΠάγεη οὗ 
ἴογδεῖ δά ρῥγεραγεά Ὁγ ννγᾶγ, δηά 
Πδλά βῆυξ ὕρ (ἢ ραββᾶρεβ οἵ τὶς Ἀ1]] 
σουπίγγ, δὰ δὰ (ἰογι πε 12}1] τῃὲ ὩΣ 
ἴορβ οὗ [6 Πρῃ Ἀ1115, δῃά ἢδά 
ἰλ! 4 ἱπιρθαϊπηθηῖβ ἰῃ ἴῃς ΤΒλιηηραίρη 
σοι ΓΙ65 

ὁ ἱερεὺς μιτροφόρο----οὔ ἴδε [ἐὐϊδ ῥχίεσίβ.) 
Τμε ϑπεμε ὑεῖ: 51 ΣἹ ΓΕ Ἷ τη Γ65 οὗ ἴῃς 
σοι ΠΟ. Ὀγίοβίβ  {πῸ ᾿ἰατῖοσ ννὰβ ἴπδὶ οὗ ἴῃ6 
Πρ ῥὑτίοδί, Οὐ, βίῃ. νἱ. 8. Εογ [86 ΟἿΪῪ 
[λϑῖ ογάδιηθά ἴῃ Μοϑδεὶς ἰᾶνν, 566 ἴον. χνυΐ. 29: 
“ [ἢ ἴΠ6 βονθηςῃ τηοηϊῃ οἡ ἴδ 6 θη ἀδΔΥῪ οὗ 
[π6 τποηῖῆ, γὲ 5}}4}} δος γουγ βου] "---ἰὰς 
ειεαῖ ἀδὺ οὗ δἰοποιηθηῖ. Εδϑίβ πηι] Ρ]1οἀ 
αἴοσς [ἢ6 τεσσ, Οὗ 1 Μᾶςς. ἐϊ. 44-48, 
δηά Εϑ1}. ἵν. 1--; Αροοσ. Εβ[}. χίν. ἱ, 2. 

«υἱδό αἱἱ δεῖ βοαυεγ. Μυϊς. ἐπ ἰοῖο εογάξ 

σιο. Ἠϑοθ. ὈἼΝΟ 53, Ὠευῖ. νἱ. 5 (σβετα 

αἰϑο Ἴ232“532). 
᾿ ζδαΐ δὲ «υομΐ ἰοοῖ τϑοπ αἱ ἐδε δοιμε 9 Τγαοΐ 
ἐΤαείοισν. εἰς ἀγαθὸν ἐπισκέψασθαι, ἐο υἱοὶ 
ῶν κοοά, ἽΡΒ, Ῥ5. υἱῖ!. ς; Γυκε ἴ. 7) 8. 

ϑ 

(ὅγε. υϑεὲ5 8λπ16 ψοσγά Βεσὲ 848 ἴπεγα, ..3.0},.} 
νυ]. ὐ υδήαγεῖ ῥοῤμΐμοε παρ Τγαοί, ΟἿ. 
4150 τ. Χ]ῖν. 29, εἰς πονηρά, ἀπ οἤδΡ. χίἰϊϊ. 
λο, ἐν ἀγαθοῖς, “ἴο νυἱϑῖξ [δες ψῖβ ροοά 
τηϊηρ5.ἢ 

ΠΟΗΑΡΤΕᾺ Ν. 

1. ἐδα:.} Οἷ. διότι Ξε ὅτι, δος. ἴο δῖος υϑᾶρο. 
Ασίβι. “Επι.᾽ νἱ. 8. ς. 

δαά ῥγεῤῥαγεά ῶν «υαγν.]Ὶ Μυΐξ., Ξγαεῤαγα- 
γεπὶ “6 σά γκευϊσὶ Ὁ ΒΎΓ., “ 4586 1016 
τοι βοῖνεϑ ἔοσ νγαν," ΒΊΟΝ ΤΩΔΥ δα οΥΡΙΠΔ]. 

αἰ} ἐδ ἐοῤ-ς 9 1δὲ δι δ δ. Ἐδίδβοῦ, Ἔσο 
ἴορ οὗ ἃ ᾿ἰχῃ τπιουπίαϊη (1 Κίηρβ ἱ. ο, ιδ5 
ἽΠΠ). ΤῈ Νυϊζ. δά5 ΟἿΪΥ κἀἪ "πομέμρε 
ἐξίπεγα εοπεϊμσίσοηξ, ον ἴμ6 1.81 [γος οἶδιιϑὲ5 
οὗ ἴδε γεῦϑϑ. 

ῥαά ἰαἰά ἐνιρεάϊνπες ἐπὶ δε εδαπιβαὶρπ 
εομπέγίο..1] ΟΚ. ἔθηκαν ἐν τοῖς πεδίοις σκαν- 
δαλα. ϑγτ., δηὰ Ἰαϊὰ α»όισδέὲς ἴῃ ἴῃς βε]ἀ 5 

(9). ΟἸἹὰ 1,4ῖ, εἰ ροιμογωμπὲ ἐπὶ σαηιρὶς 

οὔεπάϊομία. ΤΙς Ηεῦ. πΙΔΥ μᾶνα Ὀεθη 
ΟἸΡ9Ό ; οδ εν. χίχ. 14. ΦΥΡΊΟ, “ δμᾶτε, ἰ5 

“87 



488 

δηᾶὰ οἈ]]εἀ 411 (μὲ ργίποεβ οἵ Μοᾶ 
δηὰ τε ςλρίαἰηβ οἵ Απιπιοη, ἀπά 
(δς ρονθγποῖβ οὗ [Ἐς 868 ἔρος 

4 Απά ἢε 5414 υηῖο τῃδηι, ΤῈ]] πια 
πονν, γὲ 80η8 οὗ ΟΠδδηδδη, ψγῆο (ἢ}8 
Ρεορὶς ἴ8, ἴδ ἀνε! ες ἷἰπ τῆς Ἀ}} 
σΟΥΠΈΥ, ἀπά τ ηδὶ ἄγ τῃς ςοἰ[[68 [ἢδί 
(ΠΟΥ ἱηΠΔδιῖ, ἀπά νῆας ἰ8 τὰς ταυϊε- 
ἴυἋς οὗ τῃεὶγ ἀγηλγ, δηὰ ψΒογοίῃ 18 

2 Βεγεστι ἢς νγᾶ8. ΕΓ Μὰ 

4}} 

. ΦΌΒΙΤΗ. ΜΡ. ίν. 2--5. 

{Ποῖ ρόννεγ ἀπά βἰγεηρίῃ, Ὧπὰ ννδδὲ 
Κίηρ; 8 ϑ8εῖ ονεγ (ἢεπ|ὶ, ΟΥ ολρίδλίη οὗ 
ἘΠ ΟΙΓ ΔΥΠῚΥ ; 

4 Απά ψΒΥ Βᾶνε {ΠπεῈῪ ἀείεγηνποα 
ποῖ ἴο σοηῖα ληά πηεεῖ πε, τποτς [ΠδΔῃ 
4}1 τῆς ἱπῃδδιιδηΐβ οὗ ἔπ6 νγαϑῖ. 

5. “ἽΓΒεη 854 Αςβίον, με Τοδρίδίπ ς ὰ ὁ. 5. 
οὗ 111] τῆς 8οη8 οὗ Αἰππίοῃ, [μεἴ τὰΥ 
ἰοτά πον Βεᾶγ ἃ ψογά ἤθη ἴδε 
του οὗ τ(Ὠγ β8εγνδηΐῖ, ἀπά 1 ν7}} ἀς- 

80 Τεπάεγεά ]οβῇ. χχίϊ. 13, δηά εἰβεννβεσε; 
Ῥᾳ, οχὶ. ς, “ πὰ ἴη ν. 20 ἐηζγα, ἰἴ 18 υβοὰ 
ΤΑΕΪΔΡΠΟΓΊΟΔΙΪΥ ἴῃ ἃ πηογαὶ ϑέηϑε, 88 ἴῃ [υάρ,. 
11,.3; 850 οἷ. ΧΙ, 2, ἀπά οἴξεῃ ἴῃ Ν.-ΤΤ. χορ. [86 
σἑεξ οὗ ἃ ἴγᾶρ, οὐ νυ ϊς ἢ ἴῃς ὈΔ11 15 οἰδοθά ; ἴῃ6 
[ΓΑΡ-ΘρΓΩρ, ; 4150 δ᾽ εὰ πάσσαλος Δῃἀ ρόπτρον 
([μΔ. διηά ὅς. “. ν.) ΡΙΕ2115 ἰὴ τπὲ ρῥἰδίης 
ΜΜΟυΪὰ ΚΓΟΔΌΥ οτθΑΓΤΑ58 ΔΠ ΘΠΟΠΥ 5 ΠΊΟνΟ- 
πηρηΐ (ςἢ, δῆ. χίν. 8 “ε4.)5. Οογῃ. ἃ [,2Ρ.: 
“{058858 (ΟΠ 25, τυ ΤΊς68, εἴ ρΡαΐοβ δειιοβ, ἴῃ 
4026 ἰγδῃϑουπῖοβ ἱποδυῖο Αϑϑυτὶ σοιτυογοηῖ. 
Μαωγίοες ((υγί. ἱν. 12) γεγο “ οδτορβ᾽᾽, στ 
Β84ΤΡ Ροϊηΐβ ἰῇ Ἔνεῖγ ἀϊγεςοη, ψ Ἀ! Β ΤΠΟΥ υϑεὰ 
ἴο ὈΟΣῪ ἴῃ [Π6 στουῃά ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο ἰάπια Ποσϑεδ. 

Ὡ. Ἡῥεγεαυέδ δὲ «υαϑῷ ὍἜΡῪ αηρτγ.) [1ἰϊ., 
δηά πὲ ννᾶ8 φΎοδΕΥ εησγαρεά νυ ἢ δηχοῦ. ὅγτ., 
“αῃά [86 νγαῖῃ οὗ Ἡοϊοΐδγῃθβϑ ννγὰβ Κἰπάϊοὰ 
ετοαῖγ." ἽΝΟ "Π ἮΝ ἽΠ᾽.. 

δὲ ῥγίμοες . . . δὲ εαρέαΐμ4.1 τοὺς ἄρχον» 
τας . «. τοὺς στρατηγοὺς. ὉΠ ἢ ΦΖ, , Ὁ.220, 
Εζεῖκ, χχίϊὶ. 6, 12, 23. ᾿ 

ξουεγμογ:.} ϑδῖγαρβ ; Ῥογβίδη ργουϊηςδὶ 
ΒΟνΟΓΏΟΥΒ. ὅ0Γ., “ ποδάβ οὗ ἴδε οἰ[|65 νυν ἢ ἢ 
ψγ Γα ὈΥ ἴδε 864." ΟἸ]ὰά [,«Αἵ. ΚΕ: ογιπες "παρί: 
ἐγαΐμα »παγ ἔρια γορίοπίς. 

9. ποαυ.} δή. Ηεῦ. Ν2, ἃ ργεοδῖϊνα ρᾶγ- 
τἰεἷ6. ἘΣ ΖΒΟΠ 6 58 γ8 1 Οσουγ5 ἐουγίθοη {ἰπ|68 
ἰπ Τυά. [{ 15 τγαητίηρ Ὠοότε ἱπ 186 ϑγγίδο, 
ΟΙὰ [,Αἴ., Ν υἱγαῖο, (οάὰ. χ. ς8. 

76 τοπς 97 Οδαπααη.] ΤῊ 8 δά γεβϑ 15. ΟὨ]Υ 
5 140]6 ἴο ἴῃ6 ρδορὶθ οὗ ἴΠ| ςοδϑῖ, ἐβρ. Ῥῃοο- 
ηἰςία, ποῖ οὗ Μοαῦὺ δηά Απηοη. 

«υδο ἐδίς ῥεορίε 4. ΜΝΥΒΟ [5 (ἢἰ8 Ρϑορῖε}) 
Α ἀϊγεςῖ φυεϑίίοη. Αἡ Αϑϑγγίδῃ σοϊηπηδπάθγ 
οὗ ἴῃς {{π|Ὲ88 Πεη ΤυἀΔ} νγ88 ΣΆ Ὀγουρδϊ 
ἰηῖο οοπίαοξ ψΨ} τπδῖ ρονγεῦ, νου Βαγάϊγ 
ἰᾶγο Ῥυΐ 580..0} αιυεδβίίοηβ 45 [ἢ685..Ὀ Τα 
4υσϑέοῃϑβ ἅγὲ Ὠοῖ, ποννόνεσ, ἴο Ὀ6 τεραγάθαὰ 28 
᾿ΩΡΙ ΥἹηρ ΔΏΡΟΥ ΟΥ̓ΒΟΟΙ, 

δὲ δι ρεομπίγγ. ] 1... Ῥαϊεβίε ῥγοροσ. 
ΤΗΘ οουηθγ ὟΝ. οὗ ἴῃ ]ογάδη 15 ϑυτηπχοά ὕΡ 
ἴῃ “(815 ἔδὶγ ἈΠ] σου ΒΕΓΥ δπάὰ ἴῃς 1 εθάμοη ἢ 
(Ό δι. 1]. 25). 

απά «υδαὲ δἰπρ ἐξ εἰ ουοῦ ἐδερι, οΥ εαρίαδι 
φ δεῖν αγηι7.} ΟἿκ. καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾽ 
αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρατίας αὐτῶν. 
“4 Αηδ νὴ. ἰβ δεῖ ὮΡ οὐδσ ἴηι 88 ἃ Κίῃρ 

σοπιηδηάίης (ΠΕΙ͂Γ ἌΣΤΥ ἡ ἢ ὅτ., “" Αηά ν8ο 
5 [86 Ρῥγΐπος ἱ 2] ἰδδῖ ϑ5ἰδηάε [χο]9] 
οΥ̓ΟΡ ἴδηαι ὁ "Ὁ ἴπ ἢἷ8 ΤΕΡΙΥ Αςδῖοῦ οπηῖβ ἴο 
ποίίςα τη8 ρμαγτξ οὗ ἴῃς ᾳιοϑοη. ΜΟΙ 
ΒΙΓΔΏΟΙΥ Τουλᾶυκβ [παι [15 νου] ηοΐ ᾶνς 
Ὀδοπ 50, ἰξ δὲ οοιὰ πᾶν δηϑνεσεά, ΤὮ85 
Ρθορὶε [88 ἢο ἰκίπρ ; ἰξ 15 ξονοσῃβά ὃγ ἃ Ηϊξῃ 
Ῥτίεϑι. ΜΝ ΟΪΗ͂ δάἀς ἰμδὲ Αςῆϊοῦ σοηἤη63 ἢ18 
ΔΏβννο ἴο ἔδο(5 οι (86 Αϑϑγτίδη σουἹὰ ποῖ 
Βανο κποόννῃ, οὐλὴν [Πϊησβ ΞΘΏΟΓΑΙΪΥ Κηοννῃ, 
ἐξ. ἴῃς ἔδλεϊ τμδῖ [Βς τεϊρηίηρ Κίῃρς οὗ 5γαεὶ 
(ἐ), Ἴδπὴὺ ὍΔ5 Δ ΤΆΪΠΟΥ ; δη 6 ουρρεβὶβ 
ἴῃαξ 18 ἰδὲ υσβίοη ΠΊΔΥ Ὧδ ἃ 5266 Γ δ 16 
Κιηρ 45 ἃ τὐεις ΒΟΥ. Νοῖ 8ε(|3Π 6 ψἱ (15, 
ὉΝΟΙΗ͂ ἐνθη πίη κ8 1ξ γεῖγ ᾿ἰκοῖγ (Παξ ΑςδοΣ 8 
ΟΥΙρΊΠΔ] τερὶν ἀἰὰ οοηϊδίῃ δοπῖε σείεσεηοβ ἴο 
[6 Κίηρ, ψὨΙΓΝ ἃ [ἐννῖ88 οὐϊῖοῦ οὗ [6 Μδο- 
οδθεδῃ {ἰπ6 Π85 οἰ πιϊηδίοςἀ ἴτοσλ ἴδε τοχί! 
ΑἹ! 115 15 ΙΧ ΕΙΪΥ. γος 4], ἀηὰ σΓὰη8 σουηΐον 
ἴο ἴῃς ἰηάϊςαιίοηβ οὗ {δε τοχί 1ἴ5ε1, ΝΟ τηθῃ- 
τίοπ οὗ ἃ Κίηρ 15 ρυΐῖ ᾿πῖο [86 τπιουἢ οὗ ΑςδοΥ, 
ἴογ ἴδ βωρὶα τϑάϑοη τμδὶ ἴῃς τἰπ)Ὲ δἴτογ (ἢ 6 
Ἀαοΐυστι ἰ5 ἱηϊοπάεα, ἃ5 συ. 19 ΠΌΠΟΙ υ5γ 6 }Ὁ 
βδῆεννβ. ΟὗὨ αἷβο οἷ. υἱῖϊ. 18--2ο. 

4. ῥαυε 1δὲγ ἀείεγηὶγοά.] κατενωτίσαντο. 
ῬτΟΡ. [18 νοῦ Ἰηθδῃ5 “0 οὐ ἴΠ6 ὕδοκ. 
[ἡ ἰδίοσ ιιϑᾶζϑ, 1 ἰ8 " ἴο ρυΐ Ὀεμηα ομοἶβ θδοκ," 
(ὁ χρίεςι.᾽ [Ὑτοχλπι. ἀοε5 ποῖ ρῖνθ ἴῃ 6 ὙΟΓα.] 
ΕΥ Ζϑοδα οχρ δίηβ, “ἴο Ρυξ Ὀεπιηά," "ΒΟΌΓη 
ῥίηϊαμεείπεη, υεγαοῤέεη). Οοὐά. 64, 243,48, 
ο. ΑἸά. τεδὰ κατεγνώσαντο, “1ΠΕΥ ἐπίεετηο 

Ἰ μΕγ," αἰσὸ 4 ἰαΐθ υϑᾶρο; ῬοΪγΌ. ν. 27. 6. 
νυ. : Ἐὲ φμαγε. .. ἐφ σοπέοηβ εγμ πος, εἰ 
πο ἐχὶογξ οὐυίανι πος. 501.: “ δῃᾷὰ ΜΨἘῈΥ 
ᾶνθ ΠΟΥ ποῖ Ὀεθη Πρ (..6. ὙὮΥ μαᾶνθ 
(ΠΟΥ τεξιβεά) ἴο οοτηθ ἴο τηρεῖ πὲ 3 " 172 

ἘΔ 1288 οἷ. 
δὲ «υε:,.1 80 ϑγτγίας δηά ΟἹὰ 1,«ἴ, Ψὶξ.» 

[ς Εαϑὶ : ἐπ Ογλεμέε. ' 
δ. “εὐίον ἢ] ὝὍΒε ΟΚ. ᾿Αχιὼρ οοουγβ ἴῃ 

ΝΠ. χχχίν. 27, 8ἃ8 ἃ {γδῃβ ογδίοη οὗ [86 
Ἠεῦ. ἬΝ, ΑἸ δυά, ῥγίπος οὗ αϑβεν 
(ΧΧ. τολὰ Ἵ ἴοσ .2 [ἴ 18 σΟΠΙΠΊΟΙΪΥ͂ 
ἀϑϑιτηθα {παῖ πη [8 ᾿Αχεὼρ τερτεβεηῖβ ἃ 
πγροϊβεῖίςα] Ηδοῦ. ΝΣ, 5. 1 “« Ὀγοῖμεῦ οὗ 
ΠΝ ογ “ἔπε οὗ ̓ ἰρδι. Οοπιρ. ἴδε δγτίδο 

ἰαμδ]. Βυϊ κυδι ἃ πιοίδρῃοσ 866 Π|5 ἴδγ- 
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31. 
ὁ Οεη. ΣΧ. 

ἴΒῖς. 81} πο δὲ δ ἀννο! πῆς ὩθᾶΣ ἴΠ66.} 
“ χῆϊςἢ ἀννο οὶ 
.ΟἹά 1,«ἴ, φωὶ ἐπῥαδίίαὲ ἡμκία »ιοπέαπα ἐσέα. 

τ.. 6---8.} 

οἶδσα υηἴο [ἢ66 τῆς {τυ σοποεγπίηρ 
τ} ϊ5 ρεορίε, τυ ῖς ἢ ἀννε] ]Ἔτἢ ἤθᾶγ ἴῃες. 
δηἀ [ΠΗ ΔὈιτεῖῃ {Π6 ἢ1]] σου ΓΙ68 : ἂπά 
Ἴδετε 5}4}} πο [ἰἰὲ σοπιὲ ουέ οἵ ἴδε 
του ἢ οὗ (Ὦγ 8εγνδηῖ. 

,. 6. ΤΠϊβ ρεορῖὶε ἂζὲ ἀεβοεπάεά οὗ 
τῃς ΟΠιαίἀεδῃβ : 

7 ὁ᾿Απά τβεγ βο᾽ουγπεά Πεγεϊοίογε 

ΨΌΙΤΗ. ν. 

ἴπ Μεβοροιδηηγία, δεσδιιδε ΠΕῈῪ που 
ποῖ ἔοϊ]ονν τς ροάς οὗ {πεὶγ ΔΈ 5, 
Ἐς ἢ ψνεγε ἰη τῆς ἰλπὰ οὗ (δαϊάεδ. 

8 Εογ {πεν "ες τῆς ννὰ 
Δηςαϑβίουβ, Δη4 ψογϑηρρεά τῆς Οοά οὗ 
Βεᾶνεη, [6 (ὐοά ψβοπὰ ἘΠΕΥ Κηεν : 
80 ΤΠ6Υ οδϑὲ {πεπὶ ουἕ ΠΌΠπιὶ τῆς ἕδος 
οὗ {πεὶγ ροάβ, ἀπά {Π6Υ ἢδα ἱπῖο 

[εἰς μῃοά; δηὰ Απιδυὰ ΤΔΥ ὃὲ ἱπιοηάθά ἴο 
ΒΙ ΚΠ “ Ὀγοῖδοῦ οὗ ̓ υἀΔῃ "ἢ οΥ “ οὔ [δε [εἰν8.ἢ 
(Οἔ. οἰ. χῖν. το.) ὙΤμε Μιάγαῃ ( Βεῖ δδ- 
ΜΙάγ. 1... 12) ἱπίγοδπςεβ Αςβίοῦ (ἢ : “Απὰ 
ἃ Κίηρ ψὼοὸ δαά Ὀδθὴ ϑυδάυδαά ὑπάοσ ἢΐ5 
Βαπάὰ 1ῃ Ὀδί]ο, δηβυνεγοὰ δηὰ βαϊὰ υηἴο Ἀπ: 
Ἑογῦθασ, Ο Κίηρ, ἔγοτῃ ἴδ Εϊοσγηδὶ Οοά, [δ6 
Οοὰ οὔ [5146]! 

«υδίεῤ ἀφυείϊοι δ πεαν ἐδεε, απά ἰπδαδίϊείδ ἐδὲ 
δὲ1] εοιρμγὶφ.] Ελτεγα γ, “μι ἢ ἰημδ δ ει 

57. 
Ὥρδγ ἴἢ66 ἴῃ [815 τηοιπηίδίη.᾽ 

πὸ 4.) ΑΟ ΠΟΥ ἰηβἰϑίβ οἡ πὲ {τυ ἢ ΟΥ̓ τ Βαῖ 
ἢ [δι45 ἴο [6]1, Ὀδοδυϑ6 ἢς Κηονβὶϊ πὶ} 6 υἢ- 
Ῥοαβαηΐ ἱπέογπιδίίοη. 158 βρεεςὶ 8 ΟὈυἹΟυ 5} Υ 
8η δὐυϑίσαςξ οὗ Ο. Τ᾿ διβξίοσγΥ. ΟὙξ Αςῖβ νἱῖ. 

Θ. ἀπεεμάεά. 9.,(Γ, δε Οδαϊάραπ.ἢ εἰσὶν 
ἀπόγονοι Χαλδαίων : εἴ. Δ ϑδη. χχὶ, 18. 

Ηεῦ. ὈΥΉΣΘ. ἡὙὉ5 ον ΠΠΕΙΘΌ: «, 8γτ. 
ἰοσιαλ» δηά ΟἸὰ [καῖ. (απὰ Νυϊγαῖε) ἐν 2 γο- 
Ξε ε Οραϊδαεογι». 

ΑὈγΔἤδπλ τηϊκταϊεα ἤτοσὰ “τ οὗ ἴῃς (Δ8]- 
ἄ668,᾽ νο ἢ ννᾶ8 ἢοῖ ἰη Μεϑβοροίατηϊα (Κηοθεϊ, 
ΕΥΖθοΒ6). τ 15 ἴδε ὕγω οὗ [πε συποίοστῃ 
ἰηϑοσίριοηβ, ἴἢ6 ῥγεβεηΐ σὰ η8 οὗ Μωδεΐν, 
ΟΣ ταῖμοσ ωφαγγαγ, οὐ ἴδε της δἰάθ οὗ ἴπῸ 
ἘΘΡ γαῖοθ5 ἴθ ϑουῖῃ Βαδγίοηϊα, [6 ΜΣ 
Καίάμ (ἢ) οὗ ἴδ ᾿Ἰηβοῦριοη5. 866 δοδγδαογ, 
“Κ. Α, Το Ρ. 129 “ε44.; Οεη. χὶ. 26, 31. 

7. ἐῤεν “ο᾽ομγπε4.} ΟΚ. παρῴκησαν, Ἠεοδ. 
ἭΣ; οἔ ν.8. ΑὈγΑΒδπιβ 514Υ ἱη Μεϑοροϊδπηϊα 
αἵ Οβδγγδῃ νγὰ8 ἃ βοϊουχηΐηρ (Ο6ηῃ. ΧΙ. 31 “ἐ{.; 
ΧΙ, 1-). Ὅ6 84π|6 ὀχρσεβϑίοῃ ΠΕῪ ἀθβοσὶ 65 
[5.865 [ΘΟ ΠἸΡΟΥΆΤΥ 56 {ἰεπλοηΐ ἰη ΕἸ ΥΡί, Ὁ. τὸ 
(Όξεη. χἶνὶ. 6 σεᾳφ.; Ῥ8. ου. 232). ὍΤῆς 2ὲγ- 
»ιαποηΐ 5βε1 Ἰοτηθηΐ ἱπ (δηδδη 15 οδ ]θα κατοικεῖν 
τὸς 9 Δηἀ 16) Δηἀ κατοικίζεσθαι (υ. 19); Η δ. 

ἐδέν «υομΐά ποὲ γο]οαυ ΟΚ, οὐκ ἐβουλή-» 

θησαν ἀκολουθῆσαι; ἩςὉ. "ΠΣ ΠΡῸῦ Ἰδὲ εἴν, 
αΥ τ Κίηρβ χυἹ]. τᾶ; Ηοϑβ. ἱϊ. 7, χὶ, 10. 
“Τὸ γ9ὸ οΥ ΜᾺΙΚ αἴεν᾽ ἃ χοὰ, ἤλθδῃβ ἴο 56 γγα 
π΄ Μυΐϊχ. ποίμεγισι “εφμὲ ἄεο; Ο. 1.,. 
ποίμογμαξ οδεάγο ἀϊ2:. 

ἐδε χοά: ὁ ἐδεὶν αἰδὲρ..}1] Αἴ τσ ἴΒετὸ νγγὰβ 
ἃ φτοαΐῖ ἴορὶε οὗ δ1:, ἴ[ς Μοοη-χοά. [ῃ- 
Βοτριίίοηθϑ οὕ ἴϊς οἷά Βαδυ οηΐδὴ Κὶιρ8 
ὕτ- Βα, υη-Εὶ, κα ππε πιαας; ἅζο., δῃὰ 

4420ε.----- Ἰ7οί, 1. 

ΒΠΑΪΥ οὗ Ναδυηδια (Ναδοηίάυ5), ἴδε ἰαϑὲ 
Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΙοη, μάνα Ὀδοη ουηά οα [ἢ 5ροῖ. 
Ἡοιημπεὶ ἤχοβ ἴης ἀδίε οὗ ὕ.-Βδυ δηὰ ἢ]5 80ὴ 
Βυη-δὶ, δὲ εἶγο. 2870 ΒΟ. Οἵ, [ο58. χχὶν. 2) 14) 
Ὑουν δῖε β.. . . ϑεινοά οἴδποσς ζοάϑβ.ἢ 

ᾳυδίεν «ὐεγε ἐπ δὲ ἰαπά 9 Οῥαϊάεα. οἱ 
ἐγένοντο. ὍΘ τεϊδίϊνο γεειβ ἴο “ (δῖ Πε 8; ἢ 
866 [ο58. ὁ ς. Βυΐ Οοά, 58 465, ἔνδοξοι, 
“βοηουγεοά," ὅ80 ὅγτ. τ τϑαο Θοσι;» δ. ὁ Ἴ 0 

(ΠΟΥ ψεγε Βοηοιχίης ἰῃ (6 ἰδληά οἵ [86 
(Παϊάεεβ ; ἢ δηά Ο. 1,.. φωξ ἡμογιριὲ ἐπὶ ἱοΥΓΩ 
Οδῥαϊάκσεονγιγα δοπογίβεθ, ΤὮδ τοϊδίϊνε ἴΒθη 
τοῖεβ ἴο τπεῖγ σοάβ. ΟΣ 08}. χχίν. 14. 

8. ον (μα) ἐῤεν 8 ἐδὸ «υὐαγ οὔ δεῖν ἀπε 
20γ5.1 καὶ ἐξέβησαν. ἩεὉ. ῥγοῦ. ὙΥΤῸ Ὑ)Ὁ)). 

(οά, ς8, ἐξένευσαν τ-- ἫΘ ἰπ [υάφ. ἱν. 18. 

(Ττοιηπι. εἶνεβ ἐκβαίνω ΟὨΪΥ ἴον ΠΩΏ), “το 
8ο υΡ.7) ὅ8ὅ.υγζ. “δυῖ τυτηρα δ5ιΔ46 ἔτοπὶ ἐδε 
ξο4. οἵ τιεῖς δίῃ εγβ." Ο. 1,. ««{1 ἀεεδπα- 
τεγεπὶ ὧδ υἱα ῥαγεπέμηε σμογωι. ΜῸΪΡ., ἀδ5 
“εγρ 6: ἐϊ. οΩΕΓΟΡΙΟΜΙΩΣ ῥαΙΓΏ ΦΏΟΡ. 
αἔ (86 υβὲ οὔ τπ6 ννοτὰ “νγὰγ δ 1π Αςίβ ἰχ. 2; 
ΧΙΧ. 9, 23; ΧΧΙΙ. 4. Ηστχε ἰἴ ἀδηοῖδϑβ ἃ πηοᾶθ 
οὗἨ ννοΒΒ]ρ ΟΥ ῬΘΟΌΪ ΑΓ οὐτ5. ΟΥ 2 Κιηρϑβ 
ΧΥΪ. 3, “(Πς6 ΨΑΥ οὗ ἴῃ Κίηρβ οὗ [5γδοὶ," 2.5. [86 
ουϊῖυ5 οὗ ἴΠ6 Β4213. 

4δε Οοά φῇ δεανεπ.1] δες ΤΟΡὶξ χ. 12: δηὰ 
εἕ Τ]Ιυάξ. νυἱ. το; χὶ. 17. ὙΠῈ Ἐχργεββίοῃ ἰ8 
ςοπληο. ἴῃ 16 ἰδίον ῬοοΚ5 οὗ ἴῃ6 Ο. Τ'., ἐς: 
Δ ΟἸγοῃ. χχχυ!. 23; ΕΓΔ ἴ. 21, Ὑ. 11, 12: 
δ}. 1. 37, 44. [ἴ πηϑοδη8 [86 ψοά Ψῆο 15 6η- 
τιγοηθα ἴῃ ἤοάνθη (εξ. 58. 11. 4; Π 4η. 11. 28, 
ἷν. 17. δ 186 γε δηςσίεηξς {π|6ὲ οὗ Απυ, 
Ζ1͵-Δῇη8, “ 5ρίγιὶ οὗ μοάνθη," ὉΥ ψϑῖοῖ δα ἰ5 
ἰηνοϊκοα αἵ ἴῃς οεηά οὗ [6 δϑυγηθτδῃ ἜΧΟΥ 5:8. 

ΎΒΕΓΟ 8 ποῖ τῇιομ γογβ᾽ ὩΠΠυἀΔ6 ἴῃ 1819 
ΒΡΕΘΟΣ οὗὅὨ ἐῤε ““νενιοηδε Αομιοσ. Με588Δ (δος 
Μοδδίίο, ἃ ὙΕΆΠῪ ἰδίους! ρεγβϑοηαρσο, θοδδίβ 
οὗ τις νυἱοΐϊοσιεβ ΜὨϊοῖ 6 δαὰ τοῦ ὈΥ̓͂ μεὶρ 
οὗ Ομοπλοβὶὶ νοῦ ἰβγδοὶ δηὰ Ϊεθονυδ. 

4δὲ Οοὐ «υδο» δεν ἐπεαευ.] Ῥεγῆδρβ “ἔουπά 
ουΐ,᾽ “ολπι6 ἴο Κηον" (ΤΒυογά. ἱ, 132); 
ΟΥ̓ “δοκηονϊεάρεα,"» “ γεοορῃίβεά ἢ (1 Οοτ, 
χυΐ. 18). Ηδῦ. ργοῦ. 9") (ΕΖεκ. χὶ, 1ο, 12). 
ΤὨε ΟΕ. ἐπέγνω 158 4130 υδοεά ἔογ ὙΠ, 80 
ϑγγίδς, ΟἹ. 1,. εἰ σάδογαυεγμη ει εαεί, 
1) ειμηγε ΜΕ: σορποΌΓΜΙΣ. 

“0 ἐδὲγ εασὲ ἐδεγι ομὲ 7γογι δὲ ἥασς οὗ ἐδοὶγ 
ξο:.) ΤῈ 5υδήεοσῖ ομδῆρσεβ ἴο τ εν 

υ 
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Μεϑοροιδλπιία, ἀηὰ 8ο]ουγπθά τδογα 
ΓΠΔΩΥ ἀΔγ8. 

9 Τμπεη “πεῖς (ὐοά σςοπμηδηάεά 
(δόπὶ ἴο ἀερατί ἔγτοπι (ἢ ρίδος τ ῃοτα 
(ΠΕΥ βο]ουγηοα, ἃπὰ ἴο ρὸ ἱπῖο ἴδε 
ἰλπὰ οὗ Ομδηδδη: ψβεγε ΠΥ ἀννεῖς, 
ἃπὰΔ σψγεῖε ἱπογεαϑεὰ ψ ἢ ροϊά δηά 
δἰϊνετ, ἀηἀ στ ν γΥ ταυςἢ οδια. 

Ιο Βυῖ ψΒεη ἃ ἔλπιϊπε ςονεγοά ]]} 
“ ει. 46. τἢε Ἰλπά οἔ μβδπδδη, ἐτμεν νγεηῖ ἀονγῃ 
᾿ ἱπῖο Εργρῖ, Δπ4 βοϊουγηδα τπδγε, ἈΠῈ 
,. ΤΡ ἘΠΕῚ Ψ ΓΕ πουΓβῃδά, “λ4π4 Ὀεςδπια 

4 Οεη. 12. 
Σ. 

“ΌΡΙ1ΤΗ. ν. [ν. 9---12. 

ἴδετε ἃ ρτοᾶξ τιυϊτιάς, 80 τπδὲ οπε 
οουἱά ποῖ πιθοῦ τπεῖγ πδίοη. 

1τ 7 Βεγείοσε τῆς Κίπρ οὔ Ἐργρε ζ Ἐχοά. «. 
ΓΟ86 ὉΡ ρδίηβε (ἤεπι, ἀπά ἀθαϊὲ βυῦ- 
ΠΥ τ ἴδηι, δηάὰ Ὀγουρῆς (Ποῖ 
ἴον στὰ ἰλθουπηρ 'ἱπ Ὀγίοϊς, δηά 
τηλάς τῃδηὶ 8ἰλνεϑ. 

12 ΖΊΓΒΕΠ {πεγ οτεά υπίο {πεῖν ’ Ἐχοά. α. 
Οὐοά, δὰ ἔς βιποῖς 1}} τῆε ἰδηὰ οἷα Ἐχοά. 7, 
Ἐεγρ ν Γἢ ἱπούγαῦϊε ρίδριιεβ : 80 ἔπε ἃ 8, ἃ 9, 
ΓΕ ργρδηβ Ἵοδϑὲ τῃδπὶ οὐυΐ οὗ {Πεὶγ, Ἐχοα. 
βγῇ. 12. 31, 33. 

ἄπαυβ. Ἠεῦ. ὨΠΙΠΟΝΣ ΒΡ ὈΥΦΝ). 807. 
“ Δηά δε οδυξοὰ (Πδπὶ ἴο σοὸ ἕοσί," ἐς. Οσοά. 

“ Ἐτοχὴ {86 ἔδλοε οὗ πεῖν σοάς 7 -Ξ ουἵ οὗ [ῃ6 
Ἰδληὰ, νυνῆϊοῖ τγᾶ5 οοῃοείνο 45 ἴ86 ἀννο!]ην οὗἁ 
τις σοάβ. Τγᾶςθβ οὗ [5 Ἰοςδὶ οοποεριίου οὗ 
ΔΙ δὰ ἔουπά ἰῃ ἴδε Ο. Τ', ἐζ. 2 Κίηρβ 
ΧΥ͂ΙΙ. 18, 2ο, 22. “ἼΠο [ογὰ τειιονθὰ [5γαοὶ 
ουῖ οὗ 8 βἰσδί (πὶ Ὀεΐογε ἢ15 ἔδοθ)." ὙΠ 
428 ΟΡ ἰ5 εχρίαἰηοά Υ “ [5γδοὶ τυᾶβ οδιτίοὰ 
ΔΊΝΑΥ οὐἱ οὗ ἰδ ον ἰδη." ΟἿ νυ.12 δηὰ τό. 

Τδο [ον ]88} δαϊίοη ἴε}15 οὗ 4 ρεγβεςυοη 
πῃ ᾿οηδεαιοηος οὗ νηοῦ Αθγδῆδαὶ Πεὰ ἴο 
Οἰᾶσγδη. 866 [οβορῆυβ, ᾿Απε4.᾽ ἱ. 6. ς. ΤῊΣ 
Ταϊπιιὰ τοδί ἴμδαὶ Νιιγοὰ οδδὲ ἷπὶ ἰηῖο 
ἃ ΒΕΙῪ ἔἤιγπδος ἔοσ σεΐυδίηρ ἴο ᾿νοσϑῃρ ἢ5 
ἰάοἶκ. 

9. 3 ονι δε ῥίαοε «υδεγε ἐδεγ “ο᾽οαγπεά. ΟΚ. 
ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν. παροικία -ΞΞ παροίκη- 
σις, ἴῃς δεῖ οὗ 5βοϊουγηίηρ ἰπ 4 ἔοσείψῃ ἰδηά. 
Ἡδοτῖὸ ἴἴ 15 ἴῃς 2ίπεε οὗ βοϊουγηίης, ἴδε ἰδληά οὗ 
[Π6 πάροικος. ἴῃ Οςῃ. χὶϊ. τ, Μεβοροίδῃα ἰ5 
δΡΟΚοη οὗ σγαίμεσ 45 ἴπ6 ρεστηδηθηΐ δοιὴθ οὗ 
ΑΡγαμδπὶβ ἤπγ. Οὗ ευῖ. χχνὶ. ς: “Α 
ὙΔΠἀογης Ασδιηθδῃ νγὰ8 ΤΥ ἔδίμεσ" (Ηοὃ.). 

Τηε Ηεῦ. τνγᾶβ ργοῦ. ὉΠ ὙΠ Ό, σε. 

ΧΧΧΥΪ. 7, οΥ "Ὁ Π3Ὁ; εἶ (δε ὅγγ. “ἤτοι (δς 
ἴουβα οὗ {πεῖ ἸὩ πε δηοθ. Ὁ Οὗ 4190 Ρϑ5. 
οχίχ, 54: "ὍΣ ΓΡΆ3. 

«ὐεγε ἱπογεασεά.})] Τῃὰὲ ϑγσγίας ρίνοβ [ἢς 
Τιθληίηρ : ἦρτεν τοῦ ἴῃ... .) Τῆς νυὶς. 
οἴη 5 [Π18 ἢ] οὗ ἴ8ε νεγϑβο.0 Οἱ Οδη. χίϊ. 2: 
“ Απὰ ΑὈγδπὶ νν88 ὑετῪ τὶ ἢ ἴῃ σφε, ἴῃ 5 νου, 
δηὰ ἴῃ ροϊά." 

10. μὲ «αυδόη ὦ 7α»ιἰπε εουεγεά... Ἐργρι. 
ἰϊ : Απὰ ἴδὲὺ νεῖ ἄονῃ ἱηίο Εργρί, ἔογ 
ἃ δ πηης δά σονεγοὰ ἴδε δος οὗ ἴῃς Ἰλπά οὗ 
Οδηδδη. (Οεη. χἹ, 15.) ὙΤμε Ηοῦ. οὗ ἴῃς 

δεςοῃᾶ οεἶδλυδε ὑοῦ. γγὰ8 ὃν ΠΠ ΡΠ 33 
"2 ΥᾺΣ ὩΒὉ3, Οεῃ. χἱΐ, 56. 

«υδὶΐε δεν τύεγο πουσσδεά.)] Οἷ. μεχρὶς οὗ 
διετράφησαν. Οεη. γῇ! 3; 1. λο, 2:. ΤΒε 
Α. Υ. 15 τρις. Τογεϑοῦ 8 κ ὉΠῈ}} {ΒΕ ἐουπὰ 
δυπίεηδῃςς ἀρδ]ὔ 185 ὑτοηρ. Οτοί 5, τεδάϊηρ 
διεστράφησαν ΜΝ Οοά, 248, 6ο. ΑἸά,., εχ- 
Ρἰαϊηοα “ ἀοῃδς πιδὶς ἰγδοΐασὶ σοθροσε; ἢ 6 

ἀμέτε ἣ: Ὁ5.1}} {ΠΟῪ τεζυγηοά," δὶς ψου]ὰ 
ταῖμοῦ ἀνέστρεψαν, Ϊοβῇ. νυἱ. 3. Β50Γ. 
“δΔηὰ (δΒο6γ ἀνγεῖῖ ἴδετα, αὐὰ ΘΓ ἡουτίβηδα,» 
αδωΐ ΖΖ]ο. 

“0 ἐδαέ οπο εομϊά ποὶ περηιδεγ ] ΟΚ, καὶ οὐκ 
ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. Οἵ, δγτῖδο: 
“ δηὰ [Ππεγὲ ν,ᾶ8 ποῖ ἃ Ὠυπηῦθοῦ ἴο (πεῖν Ὁ 068.ἢ 
Ἐὸγ ἴδε δεῖ, 8εος Εχοά. ἱ. 7. Ψυΐϊς. : ἀθϑοθη- 
ἀεσγυπηῖ ἴῃ Αοργρίυπι, Π᾿Ησαυθ έν φωαάγέηρεη- 
05 45π04 51. ταῦ Πρ] οΔΕ διιηῖ, υἵ ἀϊηυπηογασὶ 
οούυπθ ποὴ Ροβδεῖ εχεγοϊΐϊυβ. Οἱ Εχοά. 
ΧΙ, 40. 

11. ἀεαϊξ ταδὴ ιν αὐἱὴδ ἐδέηε. .. ἐπ ὄγίολ.] 
ΟΚ. καὶ κατεσοφίσαντο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ 
πλίνθῳ καὶ ἐταπείνωσαν αὐτούς : “ Αῃάὰ τῇ 
(ὧς. τς τ διὰ ΟΥ̓ ἸΡῸΠΗΠΕΙΤ ῬϑορὶἊ 
ονοσγοδοῆοά ἴποπὶ 1 (οΥ τῆγουχὰ, ὈΥ.) οἱ], 
δὰ ἢ ὈγΙΟΚ(ΟΙΙΔΚΙΏΡ), δηά Ὀγουρῶϊ [Ποτὰ 
Ἰονν." Τῆς Βγβϑὲ νεγὺ οσουγβ ἴῃ οἴδοῦ 
Ῥαββαγοϑβ οὗ δϑογίρίυσο, νἱΖ. οἢ. σ, το; Εχοά. Ϊ. το; 
δῃά Αςῖβ Υἱ. το. ὙΠῸ ϑγσγίδς Ῥγοῦ. σοπλεβ 
πολγεϑὲ ἴο ἴης ΗἩδεῦτεν : “ Απὰ ἴδε Ἐργρῦ 
ΔΙΌΒ6 ἀραϊηϑὲ ἴΠπεπὶ͵, δηά ὅσα]; νυ βεὶγ ἢ (ποτὶ 

(ὡϑωνέϊο; εἕ ἵῬ ΠΌΞΠΓΣ, Εχοά. ἱ. το), δηὰ 
τοδάᾶθ ἴποπὶ δεῖνος ἰπ ΟἷΔΥ δηὰ Ὀγίοκϑ, δηά 
Ὁτουγῶς [6 Ρδορΐὶε ἴον, δηὰ σηδάδ {Π6πὶ 5ϊαυθβ. 
80 (οά. 58, ΟἸΪὰ [,κ1. ΟΕ, ὨΣ3Ρ3) ἼΩΠΣ, 
Ἐχοά. 1. 1. Ὅς Νυΐϊςχ. 41580 μᾶὰ5 ἐπ ἀωο 
[(οάά. χ. 58, πηλῷ] εἰ ἰπέεγε. 

12. οὐ! ἱποιγαδίε ρῥίαρωε. ϑ86ς Εχοά. νυἱΐ. 
σεᾳ. ΟἸκ. ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις, “ἴῃ ψΒΙΟΝ 

{πέτα τᾶ Ὡ0 διοαϊϊηρ:᾽" ἩΗοῦ. ὈΠΡ ΩΣ 
δ ΒΘ, ]εῦ. χίν. 19; 50Γ., “ἴο ψϑῃςο ἴΠογα 

νν88 ποῖ Βοδὶηρ." Μυΐς. ΟὨΪΥ 2ίαρὶς τσηαγίϊε. 
ΤΠΟΓΟ ΠΛΔΥ͂ ᾿ς ἃ οα ἴο ἴΠ6 Ῥονγουϊο55- 
Ὧ658 οὗ [6 τηλγὶςίδη8, νοβὲ ἂγίβ ἃνδι]οά ποῖ 
ἴο ἀνεγί ὑπὸ τλογὸ (οστῖῦ]ς οἰαριιθδ ἔσοηὶ {ΠοΙσ 
οὔσῃ ρεῖβου5 (Εχοά, ἰχ, 11). 

εα:ὲ ἐδενε οἱ Γ᾽ ἐδεῖγ “'ρδὶ7ὺ 1... ἄτονο 
[Βοπὶ ουΐ οὗ {86 σουπίτγ. 866 ΟἹ συ. 8 “εῤγά. 
Οὗ Εχοά. χὶϊ. 19: “ὙὝΠΕΥ Ψεγε Τγυδὲ οὐΐ 
οὗ ἐλευ (ἴδε βᾶπια Ηδοῦ. τεῦ δ8 ἰὴ Οδη. 
1. 24). 



Υ. 149-167 σΌΌΙΤΗ. ν. 

Ὁ Ἐχοά. 12 Απάὰ Τ(ῷοά ἀτεὰ τε Ἀρά 568 14. 21. 
“ Ἑχοά. δείοτγε τἢεη], 
ἴω [14 Δπάἐδγουρῆς τΠπ6πὶ το τηουπξ 
ἐΑ ταν φ" δπᾶ, ἀπά "ΟΔάε5- ΒΆγηθ, δηὰ οδϑὶ 
ἄλειεψ ἔοστἢ Δ1}1} ταὶ ἀνγεῖς ἰπὰ τῆ6 ψυάοτς 
ἐνα Πε88. 

50... ὀ ΤΙδ 580 {8εγ ἀψεῖς ἴπ τῆς ἰλπά οὗ 
-Ξ ΝΌΠΌ. ὩΣ. 42, 25. 

τῆς Απιογίζεβ. δηἀ {πεν ἀεβίγογεά ὃΥ 
{Πεῖγ βγη ρτῃ 411 τπεπὶ οὗ ᾿βεροη, 
Δα. Φραβδίπρ' ονεῦ Τογάδη (ΠῈγ ροϑ-" 76. 3: 
865864 11] {π6 ἢ1]] σου Έγγ. 

10 ΛΑπά {πεγ σαϑὲ ἔστη θεΐογεν 1068. τα. 
1Βεπν τὴ6 ΟΠΒαπδδηΐϊίε, ἔπε ῬΒογεζίξε, 
τλε Τεδθυσίτε, ἀπά τε ϑγοβεπῖτο, δά 

18. Το Ψυϊγαΐα Βογα, ὑγοῦ δ ν (ΟἸ]οννης 
[δε ΟΠα]άεα ΜΙάγαβι, 1ἸηογΡρο δίοϑ ἴσϑα υοσβ68, 
ἀεβουίης ἴμ6 ϑ5γϑοὶ 6 ρᾶβϑαρὲ οὗ ἴδ θά 
968, δηά [ῃ6 ονογν οὶ πλὴν οὗ [Ὡς Επγριίδης 
ὉΥ ἴδε νγαΐοιβ. 

14, “Ἐμπά ὀγομρδὲ ἐδερε ο νιοωπὲ δπα. ΟΚ. 
καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σινᾶ. ὅ:0τ. “ δηὰ 
τηδλὰθ Ἰποὶ σοσῆθ ἰηῖο ἴπ6 ΨΑΥ οὗ Μουπὶ 
ϑιηδὶ," ϑδοηὶς Μ55. δᾶνε ὄρος ἔοτ ὁδόν. 

(σάε.. Βαγπε.} Κάδης Βαρνή, ἰ... Καάε5}- 
ΒΑΓΤΟΔ, ΟΥ̓ 5ΙΠΊΡΙῚΥ Καάεδϑιῃ (30 ϑυσίδο). 86εὲ 
Ὠκεαυῖ. 1. 2; Νυπὶ. ΧΧΧΙΙ, 8; [ο5}}.ὄ Χ. 41. 

ἀπά εασῇ ζογι αἱἱ ἐῤαὲ ἀφυεῖς ἐπ ἐδε «υἱδάργ. 
πέ:.} 1... Οοὰ ς5ὲ [Δεπὶ ἕο Ὀείογο [5.86]. 
8ο (οἀὐἀά. ς2, 64, 248; (ο. ΑΪά,, ΠΣ νει. 
1.2ῖ. ΕτίΖβοῦο οαϊίϑ, “ δηὰ 267 οδϑὶ ἰοσε. 

ΤΒο Ψυϊγαῖς οὔθ οπι Οδάθϑ- βάση ἴο 
ἴμ6 εηὰ οὗν. 15. ΑΗῸΓ υηρίπρ [5γδοὶ ἰηΐο 
[86 ἐεεεγία δίπα ὑπο. .. ἱπ φιώδις πμπα 
φωῶρἘ δοριο δαδίξαγε ῥοΐτξ, τε] βίῳ ἀονιίπὶς 
γεφμέευϊί, ἴἃ ἴ6}}5 ΟΥ̓͂ [6 ϑινεοϊοηίης οὗ ἴῃς 
ὈΙαν τγδῖεσβ οὗ Μδσγαῖ, δῃὰ οὗ {86 ΒΌΡΡΙΥ οὗ 
Ὀγεδὰ ἤἄοτι μοάνεπ ἀυτγίηρ ΤΌΓΟ γεᾶτβ. Ιἰ 
ΠΟΠΙ 68 : “ Ὁ Βεγονοῦ (ΠΕῪ δἀναποορα σψίτπουΐ 
θονν δηά ἀἴτονν, δηὰ υἱτβου 5}: 61 δηὰ βύνοσ. 
(εὶς Οοὐ ἔουξπϊί ἴοσ ἴδοτη νἱοϊοπουϑὶγ. Αη 
(Βεῖὸ ψὰ8 ἤοὴς (δαὶ Εἰυπηρηθὰ ονεῦ {δαῖ 
Ῥόορῖὶο, δᾶ ψθοὴ ἰ[ἴ ἀσρατίοὰ δῸπιὶ (δε 
ὙΟΥΒΏΙΡ οὗ ἴῃς [οτὰ 15 Οοά. Βυῖ ψνῆρη- 
ΒΟΟΥΟΥ [ΠΟΥ͂ ἩνΟΥΘΠρροα δηοίδεσ, δοϑι 68 (Πεὶσ 
ΟΥ̓ ΨΕΙῪ Οοά, {ΠΕ ψγεΕΙῸ ρίνθῃ ΟΥ̓́ΣΡ ἴο 
δροΪ ΐηρ, ἀπά ἴο 6 βνψοσζά, δηά ἴο σερσγοδοῆ. 
Βυῖ ψΠΕΏβοενΟσ {πε γχερεηΐει δαὶ τὰς 
μά ἀερατίοα ἔτοπι [86 Ὑγουβῃρ οὗ τΠΟΙΓ Οος, 
[πε Οοά οὗ Βεάυθὴ χανςὲ ἴμοπη υδ]οὺγ ἔον σεβἰβὶ- 
ἃπος." Οὗ νυ. Σ7,18. ΤῊΘ ψ ΠΟ0]6 ρᾳββᾶρο 
Ῥτγεβοηίβ εὐἱάθηϊ ἰγαςθβ οὗ ἴῇες ΟΠδ θα οσ- 
δῖηδὶ. ὍΒα δβίδίεπιοπὲ [πὲ 186 5γδο 65 δα- 
νδηςσοά ὡπαγριφά ἴο [86 οοηφυαβῖ οὗ (δπδδη 
185 τεσ Ηδρρδάβ. Ὑεῖ ἰξ οοηἰδίῃβϑ [86 ἰτις 
1δουρμὲ [μδὲ {πεῖν τηδΐογίδὶ εαροῦβ ΟΣῈ 85 
της οομηρατεὰ τ (δὲ δρίγιτυδὶ ἀπά 
ΤΏΟΓΑΙ ἔοσγοεβϑ δῖον ψεσα διταγεὰ οὐ {πον 
5146---ἰ(,ε βἴεσῃ Ρυσιγ δηὰ κίγεηυουβ βιὰ 
Δ ΤὨΔΗΪΥ τἱροὺγ δοαυϊγτε ΕΥ̓͂ [πεῖν ἰοης 
(19. ] πο τη [ἢς ἀδϑοσῖ, Ὡς ἢ Δ85υγοά [Π6πὶ 
οὗ νἱοΐοιυ ονὲσ ἴα εξεμγηδία γὰσα5 οὗ (δηῆδδῃ. 
ΟοΥΠΘ] 18 ἃ 1 ἀράδα φυοῖε5 8. Ϊεγοιης, ἘΡρίϑῖ. 
ΧΙ, : “ Νοϑίσῖβ ρεσοδλῖῖβ Ὀαυθαγὶ ἔοσίεβ βυηΐ, 
ΠΟΒ[Γ15 γ]}18 Β ὁγλδηι5 διρδίυγ οχογοϊυ57Ἶ-- 
ἃ Ῥτοξουηά τυ, ἀρ] Δ0]6 ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἰδς 

[Ἀ]Πἰπρ' οπηρίγα οὗ μἷβ ἄδυ, δυξ ἴο 811 ρο]εῖςαὶ 
δηᾷ δ8οοΐδὶ βγϑίθῃῃβ ἰῇ 4}1 ἅρθ5 οὗ ἴπ6 τγοσ]ά, 

16. ἐδεὲ “«»»π"ογ 5.3 ὍὌὨΘ ἤδιὴδ ὑγοῦδ. πῇθδῃ5 
ΗἸΣΙδηάοῖ8 : οἔ, [ἢ ταστο Ηοὃ. ὝΘΝ, οαομιος 
αγδογὶς (188. χυὶϊ. 6, 9). 

9 Ἐ:εὖοη.)] (Οοἀ. ς8 δἀάς καὶ Βασανίτας, 
“ δῃὰ [ἢς Βαβηδηϊϊεβ." ϑ86ὲ Νυμι. χχὶ. 31-:ς. 

Οοαά. το, το τεδὰ καὶ πάντας (οπι. 1ο8) 
τοὺς Γαβαωνίτας, “δηὰ 411] ἴΠ6 Οἰδοοηϊίοβ."» 
Το δγσίδο μδ5: “δηά ἴῃς 9οῃ8 οὗ Ἐθβῆθοη 
(ΠΟΥ ἀεδίγογοά ΟΥ̓ {πεῖν πιρηῖ." ΟἿ Νυπι. 
Χχί. λό“. Ηεβῆδοη νγ85 ἴῃ 6 ΑἸηοσίζθ οδρίϊδὶ. 
Β|556]1 ΞΓΔΏΡΘΙΥ 58γ5 : “ ΤῊΣ οἰϊοῦ ΟΥ̓ φ 266 
εὐῥάγρεπ οΥ᾽ “πισιον 'ν8 Ἠϑῃθοη." ΟΣ 2 ϑδῃ). 
ΧΙΟΙ; ΧΙ, 27. 

δέν ῥο“σε:“ε αἰ ἐδε δὲϊϊ οοωρῖγγ.} ἐκληρο- 
γνόμησαν. ἨεΌὉ. 7), “το ἴᾶκε ροββεββίοη οἵ. 
Τῆς ἈΠΠΙΣΟΟΥΠΌΥ οὗ [υὐδῃὺ δηὰ ἘΡΗγαϊπὶ 
866 05}. χί. 16), ποῖ Οἰϊεδά δηὰ ᾿δῃ 

(Οβυγίοῃν, ἔογ ἴμεῪ ἴοοῖκ ροββοβϑϑίοῃ οὗ ἰϊ αἴεσ 
ΡΑϑβϑϑίης ΟΥ̓ (διαβάντες) ἴ[Π6 Ϊοτάδη. 

16. δεΐογε ἐδεν.} ἐκ προσώπου αὐτῶν, Οοὐά. 
19,.23) 44) 58, 4]. ἀπὸ πρ.γ ὙὨϊ(Ν 18 ΡΓΟΌ. ΣΙΡὮ, 

Οἔ 2 Κίηρβ χυΐϊϊ. 18, 128 ὑρΌ, ΒΊΟΝ 18 580 
Γεηδεγοά Ὁγ [6 {ΧΧ. σῇ νῦυ. 8, 12 “2 ,ά- 
ΤΕΘ ᾿ἴσὲ οὗ ἴμ6 παῖίοῃβ οὗ (δπδᾶδη ψὨϊοϊ 

[Ο]]ονν 8 ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 οοπηρατοὰ π|τὰ (δὲ ἴῃ Οθη. 
ΧΥ͂, 19--21; δηά (Πδῖ 10 Εἰχοά, 11}, 8, 17, ΕΙΟΣ 
ΤΈΟΟΣΒ, ΠῚ 4 αἰβδγοηῖϊ οσάεσ οὗ Ὡδηιθβ, ἴῃ 
|ο5}. χὶ, 3, χὶϊ, 8. 

ΤΕἜς Νυϊγαῖε οἶνεβ [δ ἱχ πδίϊοῃϑ τηθῆ- 
ἰοηοά ἴῃ Εχοά, δηὰ |ο58., Ὀυζ ἰῃ 4 ἀϊβογοης 
ογάου. 

ΤΒο ϑγοδειῖε (καὶ τὸν Συχὲμ) οὗ ουὐγ [15 
ἄοοϑ ηοῖ ἄρρϑᾶγ ἴῃ οἴδβεσ οἵὁἩ [ἢ6 δηςιδπί οπ68. 
Ῥογθδρ8 ἴῃ6 δυΐμοῦ σετηθδεγεαὰ “ ΘΒ θοἢοπὶ 
[86 βοὴ οὗ Ηδπιοσ ἐδ Ἡρυΐίε᾽" (Οδη. χχχίν. 2: 
ςἢ, χχχιϊΐ. 18), δηὰ 5ιιδϑεζυϊεα ΘῃθοΒοπλῖο ἔον 
Ηΐυμε, Ομ ἀρρϑαῦβ ἴῃ {δε Μψυϊραῖς δπά 
ϑγγίδς. 158 15 1η[6}}1Ρ10]6, ἃ8 ἀποῖβεσ σεΐου- 
δηος ἴο ἴἰς τευθηρε οὗ ϑ:πλθοῦ, πὶ ἩὙΒΟΠλ 
Ἰυ ἢ δηὰ ΟΖίδα ἂἃτθὸ τηδάθ ἴο ἀεβοθηά: 
οὗ. νἱ. τς; ἴχ. 2. ΤὍΤῇο τηρηϊίΐοη οὗ τἢ6 
δ οι πηάοιδίθα Ὁ ραϊῃβ ρΡοϊηῖ, 1 ἴ θ6 
ΒΌΡΡοβεά παι Ηγγολπιβ δὰ ΣΟ ΘΏΠΥ ἰδκοη 
δίσμομι, βοὴ ἴδ6 ὈΟΟΚ νὰ ψυζίοη. ΟΣ 
Ὡοῖαδ ου οἷ, ἵν. 4. 

ΤΠὮε Οεγροβϑιῖοβ οὐ Οἰγρδβηϊζοβ ἀγῸ τηθῃ- 
οηεά ἴῃ [86 ᾿ῖδῖ οὗ Οεη. χυ., δας ποῖ ἴῃ [μο88 

ῦ 2 
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ΖσΌ1ΤΗ. Νν. 

811 τῆς (ὐεγρεϑβιτεβ, ἀπά ἘΠ οΥ ἀνγεῖς ἰη 
(δὲ σΟιΠΕΓΥ ΤΔΠΥ ἀΔΥ3. 

202 [ν. 17---19. 

ΠΟΥ ψεῖα ἀεβιίγογεά ἴῃ τηδην δΑ11|68 
ΨΕΙΥ 8ογε, "πα ψψεγε ἰεἀ σαρεναβ ἰπῖο " 5 Κίπιρε 

Στ. 

φ Τυάξ. 2. 
ἃ 3 

7, 8. 

17 Απὰά ψ ἶ8ὲ ΠΟΥ 8ηπεά τοῖ 
δείοτε {πεῖς (ὐοά, {ποὺ ρτγοβρογεά, 
δεςσδιδε τῆς (ὐοά παῖ Βδίδθιἢ ἱπίυγ 
νγ28 Ὑ τ ΤΠ θη]. 

18 Βιυῖ ψῃεη {ΠΕΥ ἀερατίεἀ ΠΠΟπὶ 
16 νὰν ννῃϊο ἢ ἢς Δρροϊπιοά {μ6πὶ, 

οἵ ἔχοά. δηὰ Ϊ|ο8.. ΟὙὉἷ. αἷϑὸ Οδῃ. χ, τό; 
705}. χχῖν. σἱἹἱ. 

ἐπ δαὶ εοιμγγ ἢ ΟΥ. ἐν αὐτῇ, “ἴα ἴτ;} 
Ηεῦ. Η͂3, ἃ οοπδβίσυςτςοη κατὰ σύνεσιν. 80 

τῆς δγτγίδς, σιῶ. 

17. “1π4] «υδίι εἰ δεν “ἱππεά ποῖ δείογε ἐρεῖν 
Οοά. ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. Τὰς. 1}, 12 ; 
8 Κιηξβ υἱῖϊ. 18, χίὶ, 2. Ηδεῦ. 3, “1ὴ 
(86 ἐγοβ οἵ," 

ἐδεγ ῥγοιῥεγε.} Οἷκ. ἦν μετ᾽ αὐτῶν τὰ 
ἀγαθά. 80 ἴμε ϑγτίδε : “ψΒ το ψνΟΓΘ 
βοοά τμίηρ58." Μυϊς. ὁγαηπ εἰ ἐἰ Πὲς δοπα. 
ΟΥ̓ δίγδοῖ νὶ. 1ο. 

δεεσιωε ἐῤὲ Οοά ἐῤαὲ ῥδαϊείδ᾽ ἐμίφι «ὐυα: 
αυἱτ δ ἐῤει.] ΟΚ. ὅτι θεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ᾽ 
αὐτῶν ἐστιν, ““Ὀεοᾶυϑε ἃ ροά Βαίίηρ ἰηίαυ 
15 ἢ τηοὰ." ὙΠΕΙ͂Γ σοηα!ἰοη 8] ῬΡΓΟΒΡΟΓΥ 18 
(Π05 ἐπ μεν ΕΥ̓ ἴδε Ῥδου αγ ομαγαςίοσ οὗ 

ξο 
Οοά. ς8 τελάς: ὅτι ὁ Θεὸς αὐτῶν μισῶν 

ἀδικίαν ἐστιν. ὙΠ6 Νυϊραῖο ροἶνεβ [Π6 566 
δοῆ86: ἴδε επὶρι ἐδογωσι οὐ ἐρίφιδαζεηι. 
Το ϑγσίας γσῖθβ [6 δθῆβε δρδίῃ: “"Ὀδοδιι86 
Οοά ἰ5 δε (δξ Βαίθιῃ ἰηϊυ γ." ΟΕ, Ρ8. ν. 4, 5. 

18. δὲ αἀρῤῥοὶϊμἰεά ἐῤε».ἢ διέθετο αὐτοῖς. 
ΤῊΙ5 γεγῦ ᾿ἰ50.8}}}7 τεπάειϑ ἴ6 Ηδοὺ. ΠῚ, ““ἴο 
σοποΐαάς (ΡγορΡ ΥΪΎ, οὐ) 4 σονθηδηῖ. Ῥεσθδρ5 
ΓΝ, “ μῪ οοπηπιδηάοά," νὰ8 [86 νογά Βεζε, 

ἃ58 ἴῃ ]οϑν. νἱῖ. 11. ὙΠ 5ΥΓ. 8485 οὔ, 6. 
νιαπάφυϊ. ΟΥ, Ῥϑ. ον. 8, 9φ. ΟΥ, Ῥεγδᾶρϑβ, 
ἸΏ), “μὲ ρᾶνε:" οἵ. ψυϊξ. φμανε ἀεάεγαὶ ἐδ 
ει; δῃὰ Ηοϑβ. χὶ. 8. 

ἐδέγῦ «ὑογέ 4 εεἰγογεά. ἐξωλοθρεύθησαν. 
τ [ΖΘΟὴς τοηλάγς5 (δαῖ ἴΠ6 ννοσὰ 5 υϑοὰ γεία- 
ἐμυείν, ἴοτ ἴδ τῆς ἀεϑίγυςτοη ννᾶ5 ἢοί ἰοίδὶ. 
Οὗ,  Κιηρβ χὶὶ!. 7) ἀπώλεσεν : δηά 8; Ιχχνυ]. 
34) “Ψ ῃοη 6 5'ενν ἴδεπι, ἴδ (ΒΟΥ δβουρδῖ 
ἢϊπη.ἢ 

ἃ ἰλπά {παῖ νγᾶβ ποῖ {μεῖγ᾿8, ἀπά [6 στ᾿ το 
τεπηρίς οὗ ἐμεῖς (σὐοὰ νγὰβ οδϑῖ ἴο τε 
στουηά, Δηἀ τῃεὶγ οἰ [165 ἡσεγα τἌκοη ὉΥ͂ 
1[Π6 ΘΠ ΘΠΊ168. 

19 Βυϊ “ΠΟΥ ἅΓ6 ΠΟΥ τεϊυγηθά ἴο “ Ἑξτα ς.- 
τπεῖγ (σοά, δηὰ γε σοπῖε ὑρ ἔτοπι ἴῃς Ξ, 3. 

ΤΠ ϑγγίας οὔ δ [86 Ῥῆγαβο; [6 Νυϊραίς 
ἫΣ Ἔχ ΡΣ σερι ῥγαθς ὦ Ῥπδς παλοης 

ἐὦ. 

ἀνά «υεγε ἰρά ἀλλήρμεν [τ ἰ5 φυίῖε οὈνϊουβ 
(δαῖ τπ6 Βαυγ]οηΐϊδη οχιΐο (ς88 Β.0.), δηὰ {86 
τεῖυγη υηά εν Ζοτυθθαθεῖ δηὰ [ἐϑῆυ8 (516 Β.0.), 
δη ἀραϊη υηάον ΕΖγὰ (458 Β.0.), ἅτε τοξογγοά 
ἴο ἴῃ νυ. 18, 19. (Οηθοαυθηῦ [6 ῥἱοῖ οὗ 
{Π|6 βίοι 15 ποῖ ργίογ Ὀυῖ βυϊδεαυοηξ ἴο ἴμοβε 
Ἔονθηΐβ. Οογῃ. ἃ 1 ἀρ6 ποίθ8 τπαῖ [πε Ζοζα 
οΔρ ΝΥ οὗ (6 [ἐν νγ8 (Πδὶ οβεοϊθὰ Ὦγ 
ΝεδυζῃαάηοζΖΖαγ, ἔγσοση το [ΠΟΥ τεϊζυγηεά 
ὉΥ [6 εὐἀϊοῖ οὗ Ογτυβ; ψ Βογθαβ ἴδ τς ἢ 
πδρροηθα ὑπάορ Μδηδϑθοῖ νγ8 ΟὨΪΥ ῬΑσΊδὶ, 
85 ὙΝΔ5 4150 (μδΐ οὗ 16 Τὴ Ὑγθεβ ἴὴ ἴδῃς 
Ὀπ|6 οὗ ΗΘ Ζοκίδῃ. 

4δὲ ἐετηρ ἧς οΙδεὶγ Οοά «υας ἐασὲ 1ο ἐδ βτοινά.} 
ἐγενήθη εἰς ἔδαφος. ““Βαοϊαπιὶ 65δῖ ἴῃ ρᾶνΐ- 
τηθηΐιηι," Ὁ. ἃ 1.,..; “΄8οῖο δεηυδίυμι,᾽" Ναϊδυ]υβ. 
ΤὨΪβ εἰλιιϑο δηὰ ἴπ6 ποχί ἅτε οπητθα ὈΥ τῆς 
ΜΝυϊκαῖς, ρετδρ5 Ὀδοδυδε 5. ]εγοῖὴς ρεγοοϊνοὰ 
ἴἸὸ οοπίγδάϊοτίοη ἰηνοϊγεὰ ἴῃ ςοπηδοξίπε ἃ 
δίουυ οὗ ἴπε 2οιί-ενὶδς ἀρ ἢ ΝοΟδυςδδά- 
ΠΘΖΔΓ. ΟἸΪὰ 1,41. ἀευεπὶξ ἐερηῤλμη ἀεὶ 4“ ]ογμῖρ 
αὐ «“οἰμι; δηὰ ἐεριρίμρνι ἀεὶ ἐρσογιρη γαείωπι 
ε": ἴα ρίαμτο. ΟΕ, εἢ. χνυὶ, 5. ὍΤὨο ϑγγῖδς μδ5: 
ἰδ, δι Ίοσι, “ θεσᾶπιε ἔογ ἃ ἰγαπιρ! ης." Τὶ 

βυχρεδῖβ ταὶ 16 ΗΘ. νυᾶξ ὈΊου ΤΠ, 

ΜΙΟὮ 15 50 γεπάογοα ὉΥ ἴῃς Ῥαβηϊο δἱ [58. 
νυ. 5. (ἔ Μῖὶς νἱῖϊ. το. [Ιἴ ἰ8 οδνίουϑυ ἃ 
ἔογοδά Ἴοοηβίσγυοσίίοη ἴο τεσ [656 ννογάβ ἴο ἃ 
Βυρροϑβεά ἀεοβεοσαοηῃ δηὰ ραγίϊδὶ ἀδϑιγιιςοη 
οὗὔ τὲ Τειρὶε ΕΥ̓ Μαῃδϑϑοῆ. Τα ρῥἧγαβο 
ἀεοηοίεβ ἴμδὶ ἰγδιρ] ης πη 6 ἴοοϊ νἢϊοἢ 
ψΟυὰ [ΌΪΠονν οὐ ἐσυεϊδηρ «υἱδδ ἐδε σγοιωσά, 
ποῖ πλεῖ ἀσβθοσγαίίοη, 85 ΝΊΟ ΚΟ δηα οἵμοῦ 
Κοπιϑι) οχροβίϊοτθ πηδηϊδλῖῃη. ὙὍΤμὲ [ενν8 
[εατεὰ {πὲ {πεῖγ ἰεπιρὶε γουὰ ὃς ἰγεαίεα 85 
οΟἴδουβ δβδὰ θδθη: οἷ. ἵν. α; ἰχ. 8. ΒοΙαστῆῖηο 
δηὰ ϑουσασίυ5 σοηϑιοῦ ἴῃς ψογὰβ ἂη ἰηΐογ- 

ΕἼ “ογ,.1 ἐπὶ πολὺ σφόδρα. Ἐδίμετ, Ροϊαϊίοῃ, οϑβίεπβι]Υ Ὀεοαυϑθε (ΠΕΥ ἅτε ποῖ ἴῃ 
ῸΣ ἃ ΨΕΙῪ Ἰοὴς ψΒϊ]6. ἐπὶ πολὺ οοουτβ [86 ῸΪΡ.,) ΓΕΔΙΠΥ Ὀεσάιιδε {ΠΕΥ Ποπίτδάϊοϊ ἴῃς 
ἴηυ5, ΝΥ ἰ5ά. χνί!. 2ο; Ὑδυςγά. ν. τό6. ΟΕ, Βγροίβεϑβὶβ οὗ [πε εαγὶγ ἀδίε οὗ [15 “ Ὠἰβίοσγ. 
4150 158. ἷν. 7: ἐπὶ πολὺ ἀφήσει, 85 τεηάετ- 

ἱπξ οἵ τροῦ ΠΡ, “Ης ΜῈ ται ΡΥ ἰο 
Ῥαγάοη." Τῆῖς ψουἹὰ κἷνα (6 ϑεηϑὲ οὗ 
“ οἴξη. [ἢ ςδᾶρ. χ, 7 ἴδε ρἧγαδο ἐπὶ πολὺ 

ρα ΤοουΓ5, ἴῃ [1:6 Βθῆβ6 οὗὨ “΄ ὙΟΥῪ ΡΤ͵ΤΘΑΙΙΥ .᾽ 
Α. Ψ. “ὙΘΥΥ͂ 506,7 ἃ σοηδοσίης 

Βετὸ Ὁγ ς ΝΝνεῖίε δηά οἴδειβ. 

19. 2δφ» . .. ἀγὲ ες Ρ.}] ΤὨΪ5 ρῆγαϑο ἰ5 
ῬΓΟΡΕΙ͂Υ υδοά οὗ ροΐηρ ὕΡ ΤΌ ἴπΠ6 ον δηάβ 
οὗ Βαῦυγ]οηΐα ἴο [ογιβδίει, Οἱ ΕΖγα ἱ. 3, 5. 
Τῆς νυϊγαῖίθ ῬΤΟΏΣΙΥ Τοοηποςοῖβ τ 1 [Π6 
“ἢ}}] σου ΠΕ : εἰ ἀροεηάογωπέ ὑποηδαηῶ δες 
οὶ 

ονε δὲ ρ}ίαρος «υδόγε {δὲν «ὐεγὸ “εαϊεγεά.} 



Υ. 2ο---22. 

Ῥίδοαβ γβεγα {πεν ψεγα βοδιτογεά, δηὰ 
ἢᾶνςε ροβϑεββεά [εγυβδ θη), σεῦ {Πεὶγ 

Ἰ Οτ, ἄστεα ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ ἴ89 ΔΠ4 ἰδγε βεδλίβα ἰῃ τἢ6 
ἀτυείζέκςε. ἈΠ] σΟΙΙΠΊΓΥ ; ἴον ἰτ ννα8 ἀεβοϊδῖα. 

20 Νονν {δεγείογε, τὰῦ ἰογὰ δπά 
δονεγποῖ, 1Ε Ἐμαγα θ6 ΔΠΥ͂ ΟΥΟΓ ἴῃ {ἢ 18 
ῬΘΟρΙα, ἂπά {ΠΕΥ 8ἰη δρδίπϑὲ {δεὶγ 
(ὐοά, ἰεξ ι.ι8 σοπβιάεγ τῆδί (ἢ 8 5841} ὃς 

ΌὉΌΠ͵ΤΗ. ν. 

(μεῖγ συΐπ, ἀπά εξ υ8 ρῸ υβ, δΔηά τς 
8)2}} ονεγοοπιε [Πα η]. 

21 Βυὲ [ἔ τε θὲ πο ἱπίψυγ ἴῃ 
τὨεῖγ πίῃ, ἰεῖ τὴν ἰογά ΠΟΥ ρᾶ88 ὃγ», 
ἰεβὲ πεὶγ Γογὰ ἀείεηά τπεπ, ἀηα {πεῖν 
(ὐοά δὲ ἔοσ τῆςηι, ἀπά νγὰὲ θεςοπὶα ἃ 
ΓΕΡΓΟΔΟἢ Βείοτγα 411] (6 τνου]ά. 

22 Απά ψῇῆσεη Αςπίογ μδά δβηῃϊβῃςά 

ἐκ τῆς διασπορᾶς οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ. Δια- 
σπορά 158. Ὦογ6 ἴῃς ἰαπά οΥἩ Ρίαεε οὗ [πεῖν ἀἴϑρεγ- 
βίοῃ (Εσ!ἴΖβομο). [ἴ 'ννᾶ8 ἃ ςοηηοῦ ἀεβὶρηδ- 
τίοη οὗ (πε [εννβ βολίίεγεά δυγοδὰ ἴῃ ἔογεῖξῃ 
ἰδῃάβ8; εἶ. [οἰ Υἱ!. 3ς. 80 1Π6 ϑγγίδο: "ΠΟΥ 
ὙΟΙΟ γδίπεγεά ἔγομλ ἴδ ρΐδοεβ Ώογα ΓΠΕΥ 
ΨΈΓΟ βοδιςεγεὰ." ΤΕ τεἀυπάδηϊ οὗ .. . ἐκεῖ 
Ὧ0 ἀουδῖ τεργεβεπίβ ἴπε Ηεὺ. --Ἴ Ὁ. ΟΕ. 
εἰ. νἱϊῖ, 22; ον. ΧΙ! 14. 

,)ῶν ᾿ς τυα: 4ε:οἰα!..) ὅτι ἦν ἔρημος. Τῆς 
ϑγγίδς γοηάογβ : “" Απὰ ἀνοῖξ ἴῃ ἴπ6 τηουηϊδίη 
ψυδῖς ἢ δά Ὀδοη ναϑιθα." ΨΜυΐ;. οπιῖβ8. 1 ἀο 
ποῖ 866 ἴῃς ρΡοϊηϊ οὗ ΕΥ̓ Ζθοδα δηα Β|856}}}8 
ποῖο: “ 816 Ὀγδιςῃίθη 4150 πἰσῆξ ἀθγβεθθη δῖ ἢ 
τὶς [οτυ 5416 πὶ5 Με ΖΕ Ὀεμηομερεη." ὍΤδαε 
τοβίογθ Ἂχ θ8 οει θὰ ἴῃ τ86 ἢ1]]- σου ΠΥ 
Ὀεσδι86 ᾿ἴ ννὰ8 ἀδροριυϊδίεά, δηὰ ΠΥ νυ ϑηεὰ 
[0 ΓΟΡΘΟΡΪΘ [ἴ. 

20. Δοαυ ἐδεγεύογε} καὶ νῦν. ΠΕΨῚ, (πε 

811] Ηεδ. τπηοάς οὗ ἀγανης ἃ ςοηοϊυϑίοῃ. 

»ῃ ἰογά σπά ρουεγπον.) Τῆς Οτεεκ δέσποτα 
κύριε Τοσυγβ ἰῃ οὗ. χὶ, το. ὙΠ6 Τσοπιρουπὰ 
οχργαββϑίοη 18 ῬΕΥΠΔΡ5 ΠΟΤῈ ΒυΠΊὉΪΥ συ τ βϑῖνα 
(Πδη οἰ Ποῖ ἴογτῃ ΕΥ̓͂ [561 ννουϊὰ Ὀ6. Βυΐ ἴδε 
Υτᾶς [485 ΟὨΥ͂ “ΤῊΥ ἰοτά ;, (ῃς Ψυΐς. γιὲ 
Δονἶδ; δὰ δέσποτα ἰβ ψαπίίηρ ἰῃ Οοάά. 44, 
58, τοϑ,4].) δηὰ ψεῖ. [,41. ΤΕ Ηεῦ. ννᾶ8 ὑχοῦ. 
ΝΣ, ἐγ Ἰογά." Α5. ΕΠ Ζϑοῆα ροϊπῖβ ουῖ, 

δέσποτα κύριε Ξ5ϑοΙηλΟΓΠη]65 τοπάθγβ (6 ἀϊνίηο 
ἀπε ΠὴΠν ΝΣ; δ. Οεη. χν. 2: οἔ, 188. ἰ. 24. 

ἡίδεγε δε.) εἰ μὲν ἐστιν. ὍΤῊΪ5 18 [Π6 Οἢδ 
8016 οςουστεηςο οὗ ἴπ6 ρδγίῖοὶθ μὲν ἴπ ἴῃ 6 ἡν 016 
Ὀοοῖκ. Τιιε Ηοδ. ηΔῪ πᾶνε Ὀδοη δὲ ΓΙ Φ᾽ Ὠδὲ; 
οὐ ϑγτῖδς ἰσιλν Δοὶ «- 

ἜΡΓΟ.) ΟΥ̓́. ἀγνοήμα, δῃι αν την οἴἴΐεηςε ; 
Οεη. χἸ !, 13, ΠΡΌ, “ἃ ταϊβίακε. ΨΙΚπιαν 

ῬΑΓΆΡἢΓΑ568 “ Κοίη ΑὈ[2]1] νοῦὶ ΟεβείΖ (Κεΐίης 
ἀνομία). Ὅμὲ οορηδία ἀγνοία 15 υϑεὰ [ῸΓ 
ΣΝ, “κυ (Οεη. χχυΐ. το; οξ 2 ζῇγοῃ. 
χχν . 13); δῃά "ΒΒ, ““τενοῖξ," “οβξηςε" 
(Ὁ5. χχίν. 7); δηὰ ἕοσ ΠΣ, “4 βἷπ οὗ ἱφπο- 
ΤΆ: ς6,᾽ “8ὴ εὐστόσ᾽" (1,ον. ν. 18). Οἔ Τορβίϊ 
1.3. 4Τἢ6 Ἡοῦτον ηοξίου οὗἉ 5ἴη 18 ἰῃδὲ οὗ 
δΙαηάοσ οὐ ἀογοϊςϊίοπ, δὰ (6 ψογὰ 18 4530- 
εἰαῖοά ἢ οὐποῦβ [αἴ ᾿ηἀϊςαῖο Ἔσσου, ΓΟἸΪΥ, οὐ 
ψληΐ οὗ 5[|}} δπὰ ἰηϑίρῃϊ (1 ὅ4π|. χχνὶ. 21). 
ΤῊ ἰάθα δδ45 νατίουβϑ δρρὶϊοδίίοπβ, Ὀυΐζ, ἴῃ 

τιϊσυ αν, ἃ τοδη 18 δ ἔδυ νυἤθῃ. Β6 [21}5 ἰο 
Ὁ1Π] Ηἷ5 σηραροπιθηΐβ, ΟΥ̓ ο ΟΥΘΥ͂ 8 δίπαϊης 
σοπητηδηΐᾷ ; δηὰ ἰπ Ηδεῦγον ἰάἀΐϊοτῃ [Πα ἔλί]υγε 
6 ἃ “ 5η, νΠοῖποῦ 1 Ὀ6 νὰ] ἰδΠυτο, οὐ ὃς 
ἄἀϊι6 ἴο ἔογρεϊδι!πθ85, οὐὁἨ ὄυθη ὃς δἰ ορεῖῃοῦ ἴῃἢ- 
νοΪυαηΐδγυ " (Ἀοδεγίβοη δηλ, “Ῥγορῃείβ οὗ 
[5γ86],᾽ Ρ. 1ο2). ! 

ἐξέ ἐς εομοίάοῦ ἐδαξ ἐδίς “ῥα! δὲ ἐδεῖν γμὶπ.] 
80 ἴδ6 δγγίας γεηάεσβ. Τῆς Ψυϊσαῖς ομβ. 
ΟΥ. καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅ, τι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς 
σκάνδαλον τοῦτο, “ἴδεη 6 ΨΜῚ}} 866 ἴο [ἴ, 
νυ δί [815 οἴεηος ἴῃ ΤΠ θη 15.) ΟΕ ἴδε υ86΄ οὗ 
ΟὟΤ ἴῃ 2 Οβγοῃ. χχίν. ό, βεγε ἴῃς ΧΧ. 

μα5 διὰ τί οὐκ ἐπεσκέψω. Βαυΐ τ }5 ΟΚ, νογθ 
ταοβῖ ἔγεα ΘΕ γεπάθγβ ἽΡΒ. Π όγεϑοσ, ἴθ γα- 
ἴογε, ᾿;Δη5]αἴθϑ: “ΤΠδη τὸ Ψν}}} Ῥυη 88} {Π15 
οἴξηος ἰῇ (ποῖ, τνδδίονον ἰὑ Ὀ6. Βυξ τῃ6 
Ηεῦ. πιᾶὺ ᾶνα Ὀθθη βἰπιρὶ Υ .32 Ὁ), “Ἰεῖ α5 
866." ὌΒε καὶ ἰηϊγοάυςίηρ, ἴῃς δΔροάοβὶβ 15 ἃ 
οουηοη ΗΠ Θὃ. σοηϑίγυςίοη. 

ουεγοονῖε 1δέν»ι.) ἐκπολεμήσομεν αὐτους, 
“βρῆς ἢ (θη, “ αἴἴδοεῖς (μοη]. Ηοῦ. 

3 3) ΌΓΙΟ)}: Εχοά. ἱ, το; [υἀξ. ΙΧ. 51. 80 

ϑυγίδο : “δηὰ Ἰεῖ 05 ὸ ὉΡ δηὰ ἤρῃξς ν 
1Π6ηι.;᾽ τ ΠΙΟἢ 15 ΡΓΟΌΔΌΪ ἴῃ τηρδηΐηρ. 

41. κε ἐδεὶγ 1ογά ἀφίεηά ἐδερε, απϑπάὶ ἐδεοὶν 
Οοά δὲ ζῶν ἐδερ Ἐδῖμοσ, [681 (εἰν 1 ογὰ δηά 
τῃεῖν Οοὐ ἀεξεηά ἴπεπι, Τῆς ψνογά “ ἀεξεηά, 
ΟΚ. ὑπερασπίσῃ, “ ἴο Βοϊ]ά ἃ 5196] ονοτ, “ ἴο 
8016], ἰ5 ἴε Ηεῦ. 12): οἷ.  Κίηρβ χῖχ, 34: 

Χχ, 6, Ἐν ΚΟ, 3)). [ἴ τϑσυγϑ ἰῇ οἷ. Υἱ. ς. 

(οά. χ, ομ 8 ὁ κύριος αὐτῶν καὶ. 80 Ψ]σ. 
δηάᾶ ὅΓ. ; , 

αν «υε δεοο;"6.1] καὶ ἐσόμεθα. Βατθατουβ 

ΟΚ,, δὺξ νεῖγ ξοοὰ Ηεῦγενν. ὈΠῸ 02) 18 

ὈΝ ΠῚ ὈΣΡΣΙΝ, Ν 
ΤΙΣ Ἰάθα ἴδδὶ πδίϊοηδὶ γένογβοβ θεϊοκοηεά 

[ῃ6 δῆρεῦ οὗ τῆς παίϊοηδὶ. ἀε"Υ νγα8 σοσημηοη 
ἴο 811} [6 ϑειη τς τάσθ8. Βιυῖ ΑὈΠ ΟΣ 5 τεοορ- 
ηἰτίοη οὗ [ἢ σὠῤγόριας οὗ ἴῃς Οοάἄ οὗἉ [5γδοϊ 15 
8ἃ5 ὈΠὨΪΞΙΟΥΟΔΙ 49. ἢΪ5 ἱπιἱπλδῖς Κηονιθάρο οὗ 
ΒΙΒ]1οΔ] Πἰβίοσγ. 

42. “154 «υδεη “εδίον δαά ηε εά. Ἐδίδον, 
“ Αηὰ ἰξ ςᾶπηε ἴο ρᾶ85 βοὴ Α. δά ΠηϊΞπεῖὶ,» 

Οης οΥΓ ἵνο Μ558. οῃχξ ἐγένετο. . 
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ΦΌΟΘΙΤΗ. Γν. ΓνἱἹ. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚ Υἱ]Ι. 
4 ὔοίογεγνες ἀδερίξείλ σού, 7 ἴε ἑλγεαξοκείά 

“Αελίον, αναά τεμάσίλ ἀηε ατύαγο 14 714 
Βελείαμς γερεῖσε αμά ἀεαν ἀΐνε. τ 714 
7 ὦ ἰο 2γαγεν, απα εορεογ Αἐλῖογ. 

ΝῺ ψἤθη τῆς ταυπλυϊς οὗ πιεπ 
(λέ σγοῦα δδοιιξ (ῃς ςοιηςὶϊ 

ννγᾶ8 ςελβεά, Ηοϊοίεγπαβ τῃς ἙὨϊεῖ ςἂρ- 

204 [ν. 23---:2. 

{Π686 καν πε, 411 τῆς ρεορὶε βἰδπάϊηρ 
τουη δδους {πε τεηξ τηυγηιγεά, ἀπά 
1ῃς ςΓἢϊεῦ τηεη οἵ Ηοϊοΐεγπεβ, δηὰ ]} 
ἴπδῖ ἀνγεῖς ὈῪ τῆς 5εᾶ 5:46, δηά ἴῃ 
Μοδῦδ, βρακε (δὲ ἢς 5βου!ά Κ|]}} Ἠΐη,. 

23 ἔστ, :αν 1δεγ, γε ν"}} ποῖ θὲ 
αἰγαϊὰ οἵ (ῃε ἔλεος οἵ τῆς ςμι]άγεη οἵ 
ἰβγδεὶ : ἴογ, ἰο, ἱξ 18. ἃ ρεορὶε ἐμδῖ ἢδνε 

εἰν ΠΕΡ ΠΟ 5ἔγθηρτἢ ΠΟΙ ρονγεῦ "ΐοσ ἃ βίτοηρ (δίῃ οὗ (ἢ6 διτν οἵ Αβϑὺγ ϑδίἀ ιἱπῖο 

Ἡρέμὸῳ δακε, Αοδίος δηὰ 411 τῆς Μοδδίτεβ βείογε 1} 
24. Νον {δετγείογο. Ἰογά Ηοϊοίεγηςϑ, 

να ὙΠ] ρὸ τ, δηὰ {ΠῈῪ 58}|2}} ὈῈ ἃ 
ῬΓΟΥ ἴο θὲ ἀενουγεά οἵ 411 {Πὶπε ἌΓΓΏΥ. 

[6 σοΙΡΔΠΥ οἵἉ οἴεγ πδίίοῃβ, 
2 Δηά νΨΒο δγῖ ἴδου, Αςδίογ, δηά 

τ(ἢς Βίγεϊπρθ οὐ Ερῆἢγαίπι, [ἢδῖ του 

, ἈπμΓΩΓε4.} ΟΥ̓ καὶ ἐγόγγυσε. ΤΣ καὶ 
18 υϑοὰ 45 ἴῃ Ὁ. 2οθ. Ηεῦτον βυπίαχ Ἴοογαὶ" 
παίε: οἴλυδβεβ Ὡς ΟΝ δβίεσῃ βρθθοἢ Ῥγείοειβ 
ἴο “εδογπαίε. ϑοῖιθ Μ85. οἵηϊξ καὶ, δὰ 50 
86 δγγίδς. ὟἿἼὉζ, οἷ. νἱ. 1. 

“ραΐε ἐδαὲ δὲ «δομά κἐ}} δὲν.) ΟΥτ, ργοροϑβϑεὰ 
ἴο οὐ δίπη ἴο ρῥίεοοβ; οὗ, οἢ. Υἱ, 2, ἴον [ἢ οοη- 
δισυςοη. ΟἸκ. εἶπαν... συγκό αὐτόν. 
Ιη Χρῃ. Ἅ σγιηρ.᾽ Υἱῖ!. 6, ἀπὰ εἰβεννθοσο, συγο 
κόπτω ΤΑΘΔΏ5 “ἴο (ἢγαϑῇ δουηαϊγ." ἴῃ τῆς 
ΧΧ, οἵ σεπ. χχχῖν. 30, ἴξ τεηάδσβ Π9Π, 

“(0 δβιλϊῖε." ΤὍΠε ὅγγ. δὲδ5 “ ἴο ςυϊ πἰπὶ ΟΗ;" 
σιξ ; (δε Ψυὶγ. εορέίαδαπὲ ἐμῆεγ- 
͵ἥέγε ει. ΤὍΤθὲ Ηεῦ. ΙΔΔΥ πᾶν Ὀδοη 
ἸΓΊΣ ΠΡ , ἼΩΝ). 

28. ο71δὲ Χαεε. Ἐτι[Ζβοδο εἀϊ5 ἀπὸ ειἱῶν Ἰσ- 
ραήλ. Βυῖ(ἢε ἐχργοβϑίοῃ οὗ [πε ΑἹ . 15 αἰ πγοβί 
ςοΤΔηἸΥ ογὶ ίηδὶ, 83 γεργοϑθηςηρ [Π6 ΟΓΑΪΏΔΥΥ 
Ηεῦ. οοπείγιςξίοη ψ18 νεγὺβ οἱ γεαγέηρ (δ) 

280): [εγ. 1, 8. [{ 5 ργεβεγνοὰ ἰη (οαά. 58, 
52, ἃ]., δηὰ ΟἹἀ [1,Αἴ., ἀπὸ προσώπου. Τῆς 
νοσγὰ 28, “[λοβ," ΤΑΥ͂ δᾶνὲ Ὀδεη οὐ οἀ ἴῃ 

βοῖης Μ598., θεΐογε δε δἰ τυ αν ν23, “ δοῃ8." 

ῶγ, ἴο, ἐξ ἐξ ἃ }εορίε ἐῤῥαὶ ῥᾷυε Ὡο “ἐγεοηρἕ.] 
Α τηοπάδοϊουβ δϑϑουίίοη, ᾿ξ [6 σοίογοποθ Ὀ6 
ἴο ἴπ6 {Ππ|68 οὗ ἴδε [υὐαῃ το ΔΥΟὮΥ ; δυῖ 
᾿ἀβόῤμιρι 5 40]5 848 4 αἀεβδοτρίοη οὗ ἴῃς 

δ]6ε ΠΟΪΟΩΥ͂ οὗ τεβίογοὰ οχίϊεβ, τοσι [6 
Ῥογβίδη βογθγεί 5 δ]ονγεὰ ἴο τοδυ]ά [ογυ- 
δαΐεω, ΟἿαΐ. [6 γχιῦε8 οὗ ϑδηθα δῖ δηὰ ΤΟ δἰ δἢ 
(Νεῖ. ἵν. 2, 3). ὙΒο Ψψυϊραῖε Ρυϊ5 [Π6 ςᾶ5ς 
ουθη ΠΊΟΥΟ 5ΙΓΟΏΡΙΥ: δορρεὶμδς ἐπέγηηε:, οἰ “ἷπε 
ουἱγέμε, εἰ “σἷπέ ΡΕΡΗΩ ἀΓῚ . Βιυῖ 
[5 αἱ ἰϑδδί σουϊὰ ηοΐ ὃς ἴσυς οἵ Νεδει δ 5 
ΕΑ] Ἰδηῖΐ τνᾶιτίοσ- δυ ]ογβ (Νεῖ. ἵν. 132. “24.). 
Οὗ 2 Κίηρβ Χυ]]. 20: “1 παν σοι 561 δπά 
δίΓοηρΡ ἔογ 16 νασγ." “ΓΙ 50Γ. ἤοσὸ [)25: 
“ον ἴἴ 15 ἃ Ῥθορΐὶς ἱπ Ὡς ἢ 15 ΠΟ βίγεηρτῃ ἴοσ 
νὰν," (ΤΒε τρδγρίῃ 15 ἱησοστςῖ.) 

44. ὦ γε ἰο δὲ ἀευοωγεά.} 1 λζοΥΑ]Υ, ἔοσ 
ἴοοά, ὙΠα ΟΚ. ργαϑε εἰς κατάβρωμα τεουζ8, 
οἰ. Χ, 12. (ἐε Νῦυπι. χίν. 9, ὅτε κατάβρωμα 

ἡμῖν ἐστιν τΞ Ἠεῦ. ὉΠ 1)5Π.2 "5; Ῥβ. χίν. 4. 

ΤὮο πνογὰ “1οοά " δΠ25 2] ουὐΐ οὗ [πὲ δγτίας 
ἴεχί. Τῆς Μυϊγαῖα οτἱίβ (ἢ18 νεῦβε, δηά οοῦ- 
οἰυάεο5 (6 οπαρίογ ἴυ8: “ὙὨδί, ἐπετείογε, 
ΑΟὗοΣ στδῦ οὐ [παῖ ἢε ͵5 ἀδοείνίηρ 0.8, Ἰοῖ 
Ὁ5 50 ὉΡ ἰηἴο [ἢδ τιουπίδἷπβ: δηὰ ψβεη (ΠοῚΓ 
ΤΑΙ ΣΕΥ͂ το ἤδνο Ὀόθη τδίκθη Ὀυ ϑοηοβ, ἴμθη 
Ιεῖ Ηἶπὶ ὃς 5ἰσίοκοη [Ὠγουρἢ τσ Π6 δποσά 
αἰοὴς ἢ} ἴπδαὶ: [πα ΦΥΕΙΥ͂ ὩΔΊΟΠ ΠΊΔΥ͂ 
Κκηον [δῖ ΝοὈΌυςδάηοζζασ ἰ5 ροὰ οὗ ἴπ6 
οαγ, ἀπά Ὀεβίἀο5 ἷπὶ [ΠΟΥ 18 ἤοηθ οἴδεοσ." 
ΟΣ [δ8. χὶν. 13, 14; χὶν. 8. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΥἹἱ. 

1. 4δὲ εομπεὶ!.} ἡ συνεδρία. 80 (οἀὐὰά. ἱϊΐ., χ. 
Οοπηήοῃ ἰοχί, συνεδρείαβ. Το ννογὰ γϑουγβ 
ἴῃ Ὁ. 17 δηὰ ςἢ. χί, 9. (ἐ Χεη. “ Μειι.᾽ ἱν. 2, 
8 (ἃ εἰγοῖς οὗ ἔτ εηάς ; “ ἔθη 8. ἴῃ οουης]] ἢ). 
τὸ συνέδριον ἰβ ἃ Τλογὸ υ8ι.4] οχρτεδείοη. ΤΏς 
τοδαϊηρ8 οοηϑίδη ΠΥ Βυςίυδῖς Ὀεξιγεθ -ἰα ἀπά 
«εἰα (1... δῃὰ 8. “. .). 

απά (0) αἰ! δὲ Μοαῤ[ίε:.ἢ] 8) 07τ. οπιῖίβ. 
ΎΤΗΘ “ϑοὴβ οὗ Μοδὺ" βεεῃὴβ ἴο ἀδηοίς (6 
ΡΕΟΡΪο5 εαβὲ οὗ (Βὲ [ογάδη 45 ἀϊξείηςϊ ἔγοπι 
1Πο86 οὗ ἴΠ6 νϑβϑί, ννῆο ἃγὰὸ ἱποϊυάεά ἴῃ τις 
ἴοτῃ τεηδογοὰ “ΟἿΟΣ Ὠδίοηβ. ὅδ6ε ποχῖ 
ποῖθ, Το Μοδθὶῖεβ τὰ τηδάδ 50 ὑχγοπιηεηΐ 
θδοδυϑε οὗ {πεῖν δα οηδὶ Ὠοϑε Ὁ ἴο [5ταεὶ. 
ΟΝ ν. 22, 23, δηά Νυῃ). χχὶϊ.--χχνυ. Ὠδυ, 
ΧΧΙΪ, 3, 4; Ιυᾶρεβ 11, 12 “ε4.; 1 ΚΙηρβ ΧΙΐ, 
20, Χχῖν. 2; 8. ἰχχχίϊ!. 6 ; ΖΕρΉ. 1ἱ. 8 “ε. 

αἱ] 1δε σορηβαηγ 97 οἰδεῖ" παξίοης. ἐναντίον 
παντὸς τοῦ δήμον ἀλλοφύλων, “ Ὀείογε 811 (ἢ δ 

Ρθορῖε οἔ(εδε: Ποάά, το, τοϑ, δες.) αἸίεμδ. ὮΒὉ 
ὋΣ ὮΒ ΓΊΠΒυ 09. ΟΕ 158. χΐ, 5; Ν πε, ἴ. 
20,32. ΤΟΊ ΧΑΧ. τεηάετβ τς Ηοῦ. ῬΣἢ δέΐηι, 
ῬὮΠ] ΞΕ η68, ΟΥ̓ ᾿Αλλόφυλοι ([υὑάζ. 11. 1: 
ϑατη. ΧΙ, 32; 1: Μδος. {ἰϊ. 41). ΨΞῈ ΠΑ 
τπογεΐοσο υπάοτγβίδηδ δοτα (6 ρϑορῖοβ οὗ (᾿ς 
οοαϑῖ, Ὑς ϑγτγίας ἢ88 ΟὨΪΥ “δείοσε 81} [πε 
ΡῬθΟρΡΪο." Μυϊραῖοε: “Νοῦν τ οδὸ ἴο 
ΒΘ (ΠΟΥ δά οσεδϑεὰ ἴο βρϑαῖ, ΗἩ οἱοίδγηθβ 
θείης Ἔχοδο ΡΥ ΔΠΡΤΥ, βαϊά υηἴο Αςἢίογ.ἢ 

2. ἀπά δε δίγείίηρ οὶ Ἐρόγαϊνι.] καὶ οἱ 
μισθωτοὶ τοῦ Ἐφραϊμ. ὙὍὨ15 ρῆγαϑθα οσουΐβ 



ν. 3-] 

Βιαϑὲ ῥγορῃεϑίε ἃ δπηοηρ 08 48 ἴο-Δγ, 
δΔηὰ ιαϑὲ βαϊά, (πὶ ψγὰ ββουϊ ἃ ἠοῖ 
ΤΆ λΪτε νγὰγ τσὶ (ἂς ρεορὶες οὗ [ϑςγδεὶ, 
Ὀεσδιιβε τΠεὶγ (ὐοά νν}}]} ἀείεπα τ(ἢεπι 
δηά ννθο ἰ5 (οά δυὲ Νδιυςποάοποβογὺ 

2 Ἧς ν]} βεη4 Βϊ8 ρονγεγ, δηὰ τὰ} 
ἀεβίσγου ἴδηι ἤοπιὶ τῆς ἴδλςε οὗ {δε 
οδτῖῃ, δηὰ τηεῖγ (ὐοὰ 95}}1} ποῖ ἀεἰϊνετῦ 
τ6πὶ : θυῖ νγὲ 8 βεῦνδῃ 8 τ}}} ἀς- 

ΦΌΌΙΤΗ. ΓΥἹ. 

ΒΈΓΟΥ ἴδ πὶ 88 Οἠθ 1ΏΔη : ογ {ΠΕΥ 4.6 
Ὠοῖ δθϊε ἴο βιιϑίδίη τς ρονγεῦ οἵ οὔγ 
Βογϑβεϑ8. 

4 ον ψ τὰ τλεπὶ γα Μ}}} ττελά 
τεπ υὑπάεν ἰοοῖ, δα τπεῖγ που ηϊδί ἢ 8 
881} Ὀς ἀτιιηΐζεη τί τΠεῖγ Ὀἰοοά, ἀπά 
{Πεῖγ δε 45 58}}4}} θὲ Ἀ]1εἀ τ ἢ τε 
ἀελὰ Ὀοάϊε8, ἀπά {πεῖν ἐοοϊβίερβ 581] 
ποῖ 6 δδϊς ἴο βίδηά δεΐογε ι.8, ἔοῦ 

ἴ5Δ. ΧΧΥΪῚ,Ι, 3, ον Ηοῦ. ἐγωπλαγά: 977 Ἐρῤῥγαϊηε 
- ἃ οοπξιδίοη οὗ 57), εὐγέως, νι ὍΣ), περ 
οπασῖ. ῬοτθΑρΒ, ἰμετείοσο, ἴμ6 Ηδοῦ. ἴεγπὶ 
ΠΕΙῸ νυ ἀγωιξαγς. [ΙΕ τὰ6 τοδάϊηρ Ἐρδγαὶπι 
1Ἶ6 βδουῃπά, ψγὲ τηϊδὲ δβϑυσηα (πδὶ (6 υδιια] 
ἀοκϊγηδίοη οὗ ἴῃ6 Ὡογίβοσῃ Κιηράοπι 18 8Ρ- 
ΡΙεὰ δοπιονμδῖ ἱμέε! οἰ ουϑὶγ το [υἀδῃ; 50 
(δῖ Αςδίοῦ δηά [5 ἔο]ονγεῦβ ἀγὲ οοηϊοσῃρ- 
τυου 5} ς4]]οἀ [οὐνῖ58 Εἰγο ἢ ρ5 (οΥ ἀσγυη καγ5). 
Βυΐῖ [}6 Ατοτηοηϊοβ σεσα ποῖ πΊοσο ἔΠΘΏΟΙΪΥ ἴο 
[Π6 τεβϊογοα σοπηπιυηΥ οὗ [οτυβαϊοιι [μΔη (ἢ 6 
Μολδθϊεβ (εξ Νεῆ. ἵν. 3, 7). [ἴῃ Ὁ. ς Δ. ίοσ 5 
δαάτεβϑε 498 "δὴ δίσεϊϊηρ οὗ “γρηποη,7 δηὰ 
Οοαά. 19, 1οβ τεδά 50 ἤεσο Τὸ ϑγσγίδς 88: 
“Ὅηο ατγὲ δου, Δοδίοσ, δηὰ 41} [ῃς βοῃβ οὗ 
Μοδὺ δηὰ {πὲ Ὠἰγοϊηρβ οὗ Ασησηοη "ἢ Οἵ (οά. 
58, καὶ τί σὺ ᾿Αχιὼρ καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Μωὰβ 
καὶ οἱ μισθωτοί σου νίῶν ᾿Αμμών. 8 πι|]2τὶγ Νεῖ, 
1.2ῖ. Ἐρδιγδίπι, {πεσεΐοσο, ᾽5 ΡγοῦδΌ]υ Δἢ Ἕἰτοῦ 
οὗ ἐγδηβογρίοη. ὍΤδὲ Νυϊγαῖα οὐδ. 

ἔδοι δαεὶ ῥγοβῥειῖοά.] ΔῊ ἰτοηΪςΟ Δ] Ἔοχργοϑ- 
βίο : “ μαϑὲ ρίαγοά (ῃ8 ργορβεῖ." (ε 2 Ὁβγοη. 
ΧΙ. 2 σεᾳ.; ΧΙ, 4 “ἐᾳ.; ΧΥ.Ι “64. 

4: 1ο-ἀ47.}ὺ καθὼς σήμερον. Ἡεὃ. ὉΪ)3. 

"πῶξέ αὐαγ' «υἱϑ᾽ ἐδεὲ ῥεορίφ.} τὸ γένος. . . 
πολεμῆσαι. ὙΠ6 υ80.2] δῖα σοῃεδιγυοίίοη :-Ξ 
ἴο πιᾶϊκὸ νγὰγ ὕροη, δεβίερὸ. ῬοΪγΌ. χὶ. 19. 2. 
Αἰλββιοδὶ, ἐπί τινα, πρός τινα. [πϑίεδά οἵ τὸ 
έγος Ἰσραὴλ, ἴῃς σοτημηοη οχργοβϑϑίοη ψου]ὰ 
ὔε υἱοὺς Ἰσραήλ. Βυΐ ἴδε Ψυΐ;. 48 χεπε 
Τγαεὶ, ἀρὰ ἰῃ6 ὅγυ. “16 ρεορὶς οὗ [53:26] 
(ὙΤἹοΏΣΥ τοηδογοὰ ἴῃ Ὁ δἴοη “οὐαὶ ἡ 
ἴ5ταςὶ"". 

απά αὐδο ἱς Οοά δωὲ Νιαδωοδοάοποσον ἢ ΤῊς 
ΟΚ, μι45 ἴῃς δύίοἶς, ὁ Θεὸς, Βο [δὲ (Π6 86η586 
6: Αῃὰ Ψ0 15 ἐδε γμς χοὰ, ἄς. ὙΒῈ Ηδῦ. 

ὈΣΡΝΠ: οὗ τ Κίηρβ χυἱῇ 39. ““ Ϊεβονδῆ 

5 ἴἴ6 τὰς Οοὐ !" (Ηε.) Το ϑγτγίδας δά, 
“(δος Κιίηρ οὗ 411 [ἢ φατ. 80 Οοά, 58, δΔηά 
νεῖ. 1[,.Αἵ. (ςοὐά, Βδρ. δηὰ Οεγ.). 

8. δὲς ῥοᾳφυθν.} τὸ κράτος αὐτοῦ :--Ξ δύναμις. 

Ηεδ. 5) (80 ὅγγ.). 
ἀπά ἐῤεὶν Οοὐ ῥα} ποὲ ἀείδυεν ἐδέηι.} 

Οὗ 2 Κίηρβ χυ! ὲ, 22-35; ΧΙΧ. 12, 12 (ἴδε 
βἰ γα ῖδν ἰδησυᾶσε οὗ ϑοπηδοοῦ 5 ΘΏγΟΥΒ ἴο 
Ἡδζεϊῖ}). ΟΣ, Αἷδο ᾿ Μάδοςς. υἱῖ. 34; 2 Μδοο. 
Χν. 12. 

«οἱ! ἀδσῖγο ἔδενε ας ὁπ για Οἷκ. πατά- 

ξομεν, “ ΜΠ1Π δια. 866 Νυχα, χίν, τς: “1 
ἴδου ΚΙ] {8158 Ῥεορὶα ἃ5 οὔθ τρδη." ΕΥ̓ ΖΘΟΒΘ 
8,Υ5 ἴΠ6 ἰά68 15, “80 ρονόῦ 685 ὙΝ}}} [ΠῈῪ δ6." 
Βυΐ [6 Ρῆγαδϑε 966 Π|8 ἴο ΘΟΠΥΕΥ͂ ΓΑῖΠοΓ ἴδ 6 
ποϊΐζου οἵ 2ο2α] ἐχέεγηίπαϊοη. ΝΕΙῸ 15 8αϊὰ ἴο 
διδνὸ τϊβμοὰ τὲ [Π6 Ρθορὶβα οἵ Ἐοπα δὰ Ὀυῖ 
ΟἿδ ὩΘΟΚ, [παὶ ἢδ τηῖραΐς Ὀομοδα (ῃσπὶ 4]1 δ 
Οὔ δίγοκο. Ψυϊξ. εἰορ ῥεΓΟ ΘΓ ἐ0Σ 
07,125: “ἰοῦ θο»εΣ2677ε {712,77 

Ὁ" ἐδεῦ γε ποὶ αδἰε 10 σιἰσἱαὶμ ἐδε ῥοαυξγ' ο 
δ ὐβόω ΤὨε ϑυγίδς 88: “ δηᾶά Π6Υ Μη 
ῃοΐ δἰδηά ΓΟ 2δὲ πεὶρ δίηρ οὗ ΟΣ ΒοΙδ65,᾽" 

ἴοι: εἶ, 7εγ. ν.ἕ 8; ψεῖ, 1.28, ἔοαπιίηρ (εῥω- 
"12;), ΟΥ ἴοτος (υρηδ); [6τ. Ὑἱ]. τό, ΠΡΠΣ, 

ΤὨΐδ νογάὰ, ΟΥ̓ ἃ οοφηδίθ [ΌΣΤΩ, ΣΩΔΥ δᾶνα 
δἰοοὰ ἰη [6 Ηοῦ. ἰοχί, ΤΕ ὑσγορδεῖβ οὗ [86 
Ο. Τ᾿. οἴτδη 4]1υὰδ ἴο ΒοΊϑοβ 25 16 βίτεηρί 
οὗ ἱηνδάϊηρ δγιγϊθβ. ΕΟ 158. νυ. 28: ΗδΌ. ἱ. 8. 

4, ον «υἱὲόὸ ἐδρρ» «υε «υἱ]] ἐγεαά ἐδερε ἩΠΩΡ 
͵,,οο1.) ΤΙ 5 15 [ῃ6 τεδάϊηρ οἵ οάά, 52, 64, ὶ. 
(καταπατήσομεν). ὙὍὙΒε οομηπιοῦ ἴεχι [8 
κατακαύσομεν, “ΜΔΘΔ 11 Ὀυγη [ποῖ ὑρ;,᾿" 
τυ! ἢ 15 υῃϑυλ0]6, Εσ[Ζβοδε δάορίβ κατα- 
κλύσομεν, “ΜΛ Ὑ{ ἀλϑῃ οὐδσ, οὐ ἀεϊυρε, 
οΥ᾽ ονεγινβεῖμι ἔβεπλ:" εἴ, ννιβάοτῃ χΧ, 4,).19 ; 
Ηεῦ. πϑΦ, δη. χὶ, 26. 80 Οοάά. 19, 55, 

44, ἃ. Το ϑυγίας υ868 ἃ ΒΕΏΘΓΑΙ ἜΧΡΥ ΞΒΙΟΏ : 
“Ῥεοδιϑε νγὲ Μ1}} ἀεβσΟΥ ἴμεπι " (,99.3), ἀπὰ 
οταϊῖβ “ τὰ (Ποπ. 80 ἀοἀὐά. χ,, ς8, νεῖ, 
1,3ι. (ἀεἰεὐέ»εμ). 

ἐρεῖν »ιομρέαίη, “δα}} δὲ ἀγωρξο «υἱὲ δεῖν 
ὀΙ!οοά. ΤὨΪΒ ἤξυτε 5 υϑεὰ ἷπ 138, χχχὶν. 7: 
“ΤΏΡ ἰδηὰ 5841} Ὀ6ς ἀσιηκ (ΑΟΓ. δοδκοά) 
νὰ Ὀ]οοά, ὩΠῸ ὈΥνὲ ΠΙΪῚ: οΕ [εγ. 
χὶνΐ, το; Ὠουΐ, χχχὶϊ, 42. 

ΤἼα ϑγτίδο βθθπὶβ ἴὸ δᾶῦα τεδὰ τὰ ὅρια, 
“Φμοῖγ Ὀογάογβ," ἰηϑίεδά οἵ τὰ ὄρη. 

αμά ἐῤδεὶν 7οοΐσ!εῤ: “6ὁα]] ποὲ δὲ αδὶς ἐο «ἰαπδ 
δεζογε 5. καὶ οὐκ ἀντιστήσεται τὸ ἴχνος τῶν 

ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν. ΩΣ 

ἌΣ» ὈΡΔῚ ἢ3 ἽΨΠ. ΟΕ [οββ.. , ς: ]υάρ, 
ἷϊ. 14, “ ΤΒ6 5016 οὗ [πεῖν ἴοοξ 5881] ηοῖ βἰδπὰ 
ἔλϑϊ Ὀοΐοσο 8, 2.6. ΤΕΥ 5818}} τη ἀννᾶῦ. ΟΥ, 

ΡοΥΠΔΡ5 ὉΠ ἌΡ᾿, “τς μοο]8 οὗ {δεὶγ 
ἔδει. ὙὍλε ὅγγ. 885 ἰλδ:ωως. Οἱ Γήδρῃ, 

295 
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ἘΠΕΥ 582}} υκίογ ρογ 5}, 54 Κίηρ 
ΝΕ ας ποδοήσιον Ιογά οὗ 411 ἐῆε Ἄγ: 
ἔογ πε 8414, Νοης οὗ τὴγ νγογάβ 8881] 
θα ἴῃ νδίῃ. 

ς Απά δου, ΑςΒίοτ, Δη Πἰτγεϊηρ' οὗ 
Απλπιοπ, τ ῖο ἢ μιδϑῖ ϑροΐζεπ [688 
γνογάβ ἰῃ τ[ῃὲ ἀΔΥ οὗ. τὨης ἱπίαυγ, 
8[12]} 866 ΠΥ ἴδε ΠΟ πιοῦε ἔοι [ἢ]18 
ἄλγ, ὑπ|} 1 τκεὲ νεπρϑδηςα οὗ (ἢ 18 
πδίίοη τδδῖ σᾶπιε οὐκ οὗ Βργρί. 
6 Απά τπεῃ 514}} τῆς εννογά οὗ 

Ῥᾳ. Ἰχχνυίϊ. 19, τὰ ἴχνη σον. ἘΤΙ[ΖΒΟδ 6 Ἔχρ ἰδ ἢ8 
[86 ρῬῆγαϑθο 45 ροειίςδὴν βαϊὰ ἔογ “ΠΟΥ νν}}} 
Υυἱ Πδιδηὰ ὃ «ὐὐήῷ πο 7οοίπερ, ποῖ αἱ 8]}.; 
Ἄν» 4}} : “80 {π||6 νν}}} {86} 5βιυιίδίη οὐγ οηϑβεῖ, 
(Παῖ ποῖ δυθη {ποῖσ ἰοοίργὶπίβ τὰ} γοσηδίῃ ;᾽ 
ἐνε. ΤΒΕΥ 11} ΚΟ ἴο ΠΙρ ἴῃ συ ς ἢ μαδίο ἤθη 
[ΠΟΥ ἀθβοῦγ υ8, [παί γου τνουϊὰ ποΐ Ὀεϊϊενα 
τιδῖ [ΠΟῪ δὰ οὐοσ βίοοά ἴῃ οὐῦ ννῶγ. Οδυσίοη 
δυξροβίβ [παῖ 6 ρΡἢΓΑ56 ΤΑΥ͂ ΟΧΡΓ658 οοηΐοτηρί 
ἴοῦ ἃ ρεορὶς ψῇο ἔουγῃξς οὐ ἕοοϊ, ψίουΐ 
σαγοῖβ ΟΥ ΠοΥβο5. ὙΤῃ6 56 η86 ΔΥ δε: ΤῊΣ 
ἴγας68 οὗ [Πεὶν ἔδεϊ 5}4]}} ηοΐῖ γεπιαὶη Ὀοίοσο 8: 
ν 6 1] σγεορ ΑΥΥΑΥ ΟΥΕΤῪ νοβίὶρε οἵ [Πδπὶ 
ἔτοπι ἴδ ἕδος οὗ [ῃς οασίῃ. ὙΤΠ6 ποσὰ 8 Ὠ]οἢ 
ἴοϊον,, “ Εογ (ταΐδιεγ, Ὀυῖ: ἀλλὰ) (ΠΟΥ 588}} 
ὙΠΕΡ Υ Ρογίβ, ἕδλνουγ τἢ]|5 ἱπιογργοίδίοη. 
Β 5561} γοηάεγβ: “ Απά ποῖ ΟΥ̓ οῃς 5βῖδρ 5841} 
(ΠΟΥ νυ βίαπά υ5,᾿ νι ῃοἢ ἀ065 ποῖ τεργοβοηΐ 
16 Οστεεκ. 

“ ΤΙ ΟΥΙΥ ΡΕΓΙΒὮ ἢ 15 ἀπωλείᾳ ἀπολδυνται, 80 

ἱπαϊδιίοη οὗ Ηεδ. Ὁ 12 δ Ἴδε, 80 δγτῖδο. 

ὃν δὲ «“αἰά, 'Νοπε ς᾽ »ν «υογάς “ρα1}} δὲ ἐπ 
«ταἱπ.] ΤΒ18 ἰ8 ἴα τεδάϊηρ οὗ σοάά. 64, 243, 
248, ἅζο. (μου ἴογΓ αὐτοῦ). ἘχΖϑοδε 6αϊ5: 
εἶπε γὰρ, οὐ ματαιωθήσεται τὰ ρήματα τῶν 
ἐραξα αὐτοῦ ((οὐά. χ. 19, 1ο8 τοδά τοῦ 
στόματος αὐτοῦ); 1... ΕΟΥ ;δ β8ρᾶκε; [ἢς 
Ψψοσαβ οὗ ᾿ἰ95 ϑαυηρθ (ΟΥ̓ ποῦ ἢ) ΜΜ11} οί 
6 δηηυ δά. Ὑα ὅγγ. μᾶς: “8414 Ν. [ἢ6 
Ἰοτὰ οὗ 41} ([Π6 οδγίῃ, οβο νγογὰὰβ 5}4}} ποῖ 
τεῖυτηῃ δαςοκιναγά," Τῆς Ηεθ. ΤΔῪ μᾶνε θεθη 

ὨΡΥῚ ἨῈ ΥἸΔῚ δὲ ἸΔῚΣΡ ΝΟΥ, οἴ [58. 
ν. 11. 

δ. “πώά ἐδομ.] Ἀδίδον, Βυξ ἴδοι; σὺ δὲ. 
ὅ5Υ7. «οἱ 

απ ῥίγει ΟΥ ρενιοπ] 866 οὨ Ὁ. 2 “εγα. 
“ Απηπχοηϊζε Ὠἰγοιης ! ἢ ἃ ἴοσστη οὗ δθιι5ς, 'π|- 
ἰγίηρ [δὲ Αςμῖογβ ροοά οὔῆςεβ δὰ ὕδθεῃ 
βόδι ΌΥ ἴδοθε ΨΟΘα οᾶυϑα 6 δὲ 80 
ΘΑΓΏΘΒΕΪ ρῥἰοδάσα, 

ἐδὶς παίίοη ἀν εαγμθ οἱ φΓ Ἐργρ] ΟἷΚ. 
τὸ γένος τῶν ἐξ Αἰγύπτου Γ΄ ἽΠε6 ϑγτγίας 
οὐδε [6 νετ : “" εἶς ρεοτὶὲ ἐδαΐ ἘΣ 
ἤτοι ΕΣΥΡΌ" 80 Οοά. ς8, τῶν ἀναβεβηκότων, 
δηά νεῖ. 1,4ἴ, [τ 15 ποῖ ἢ ἴο [η5]5ἴ 
οὔ το οτης γένος, “ τὰς " (Βί55611), ἴοσ ἰΐ 

ΨΌθΙΤΗ. ΓΥἹἱ. ἷν. 5-9. 

ταῖς Ἀγαγ, ἀπ {πε ανυϊτ τυὰς οὗἩ {πεπὶ 
τἢδξ β6εγνε Π16, ρ488 ΤὨγοιρΡἢ ΤὨΥ 5[ 465, 
ἀπά ἴδοι 5ιαἷς (2}} δηλοηρ' {ΠεῚΓ 8ἰλ!η, 
ψν Πεη [1 στεΐυγῃ. 

7 Νοῦν τβογδίογε ΓᾺῪ ϑεγνδ πη 5841] 
δυίπρ τῆς θάςῖς ἱπῖο τῆς 1] σουπίγ, 
Δηἀ 5}]] 3εῖ {δες ἴῃ οης οὗ ἴδε οἰ[ε5 
οὗ [6 ῥΡ4538Δρ68 : 

8 Απά τοι 8ῃ41: ποῖ ρεγί88, 1}}} 
(που Ὀς ἀεβιγογοά νι ΓΒεηι. 

9 Αμπά [1 τῆου ρεγβυδάς τὰ γβε} ἰῃ 

ῬΓΟΘΔΟΪ τεργεβοηῖβ ἴδε Ηοῦ. ὮΪ),, “ ρεορὶε ἢ 
90 ϑγγίδο). ο]οΐοσῃεβ τηἍδηβ ἴο (11 86 
ΕὟΒ ἃ παίίοῃ οὗ «“«ἰσυδι; δηᾶ, ρουθαρ8, 843 
ΟἸΕ ϑιιρι;οβίβ, ἴο ςοηίγονετί {πεῖς Οδμδιάθδη 

ἀοβοεηῖΐ (ςἢ. ν. 6). 

6. ἐδὲ “«υογ.1 ΟΚ. ὁ σίδηρος. Ὑτοπηηυ 
εἶνοβ ἴ γος ρϑϑδᾶροβ οὗ [οὗ ἰὴ ψὨςἢ ἴῃς ΗδΘὉ. 
4Π| “ ϑνοσα," 185 80 γτεπάογεὰ ὑγ (δε υχχΧ, 

ΤὨε ϑγγίδο μᾶ5 ἴσχ, ο», " 5βνογά." 

ἐδε »ππἐμάφ.) ὁ λαὸς, τἰῃς τεδάϊηρ οἵ ἴδ 6 
Μϑ55., ἰ8 ΡγοΟΌΔΟΙΥ ἃ οοτταυρίίοη οὗ ἡ λόγχη, 
“16 βρεᾶγ:" νεῖ. 1,4ἴ. ἑαποεα. ϑγτῖδς ᾿ομν 
ἴαπεεα; ἴἰε ΗςὃὉ. ΠΟ, Νεῖι. 'ν. 12. ΕΣ ΖΦΟΠΘ 
οὐ 5 ὁ χαλκὸς ἰῃ ἴῃς 54Π|6 8686. 

964: ἐῤὀγοι». διελεύσεται. (οά. 58, εἶσε- 
λεύσεται. 80 δγτίᾶςε. Τῆς Ηεῦ. 29) τηρεῖ 
ες τεηάδογοά ὉΥ οἰἴμεσ. ασξ Ῥϑ. οσχί!. 4, ς, 
διὰ Γκὸ 1ἰ. 1ς (5 γτγ.). 

«αὐδὲη 1 γείμγη. ΜΝ ΆΘΠονεσ 1 σχεΐζυγῃ, 
ὨΔΙΏΕΪΥ, ἔγοπι (Π6 Θχροαϊ οῃ δραϊηβὶ [ἢς [ἐνν8. 
Ἡοϊοΐογηοβ (ἢγεαΐθῃβ νυν μδῖ ἢς ν}1}} ἀο νῇθη 
Β6 τεϊυγῃβ νἱοϊογίουβΒ. Οἔ [υὰξ. υἱῖ!. 7, 9: 
1 Κίῃρβ χχὶϊ. 27, 28. 

7. Νόοευ ἐδεγεζογε.} ϑΌΩΘΡΙΥ, καὶ, “ δῃηά," 
“δα]] ὀγίπιρ 1δές δαεξ.} ἀποκαταστήσουσί σε. 

ΕΤΙΈΖΘΟΒ6 δᾶγ5 1818 ἴογηὶ 18. ποῖα υϑοὰ ἱηοΧΔΟΙΪΥ 
ἴον ἴ!α βἰτηρὶς ἰάθδ οἵ φβεϊπᾳ, ΟΥ̓ οαΡΤ έν ἈΝΤΑΥ͂ 
(δέμσεείεν, ζογέδγίηρεπ); οἴ, ο. το ἀπά 2 Μδςς. 
χΥ. 2.οθ. Βιυῖ ΠΔΥ ἴπεγα ηοΐ Ὀς 4 οονοσὲ ᾿ῃ» 
δἰηυδίίοη [πδὶ ΑΟΡΐοΣ μι845 δἰγεδαῦ Ὀδθθη ἴῃ [86 
ΘΠΟΙΏΥ 5 οαηρὶ ΤὉΤῃε ϑγτίδς, πονγευοσ, ἢ88: 
“ΑΠά ΠΥ 56 .ΥΔη5 5}8}} ἰολὰ ἴΠθς το-ἀδγ, δηά 
Ἰοανα [Π66 ἰῃ οὔθ οὗ [ῃς οἰ[ε5 οἵ [5γδο]." 

ἐπ οη6 Γ᾽ ἐδε εἰδίο Γ᾽ ἐδὲ ρασασε:. τῶν 
ἀναβάσεων, ἐ.6. ἴῃ ΟΥ̓́ΏΘΑΓ ΟἿδ οὗ ἴδε δϑοθηῖβ 
ΟΥ Ῥᾶ55865 ᾿οδαϊηρ ὕὑΡ ἰηῖο (ἢ6 ἀριπθμ μον δ, 
δα δοςογάϊηρ! οὔς οὔ δα ἠραγοϑί οἰτ65 οὗ [ἢ 6 
ΘΏΘΙΩΥ. Οἔ, οἷ, ἵν. 8 “εὗγα. ΟἸΠοΓΒ Ἔχρίδίη 
1658 5.2 0]}}, οης οὗ ἴῃ οἰ[[ε5 ἴο νοὶ γου 
ἢαγο ἴο δϑοθηά, ἐ.ς. δἰυδἱοα οἡ [86 811]5. 

8. “Ἵπὦ4 ἐδοιι «δαΐὲ ποὶ ῥεγίὁ, ἢ ἩοΪϊος 
ἴΈΓΠ68 8 ἷπλ [μὲ ἢδ ΤΏΔῪ δε Ὀγουρῆξ το 
Το Δ 1156 {}}Ὺ ἴῃ 6 ἴον οὗ 8 νγογάβ, ἤθη ἀθ- 
βισυςοἢ [4118 ἘΡΟῚ 15 ἀβϑυμηθα ἐγ πά5. 

9. “πώ ᾧ ἐδομ βεγεμαάε ἐδ γε ἐπὶ δν νιϊμδ.} 



γ. 10----13.} 

ΤΥ πϊπά τῆλ ἘΠΕΥ 3}|8}} ποῖ θὲ τἌκθη, 
ἰδεῖ ποῖ ΤᾺγ Ἴσουπίεπδληςς [8]]: [ Βᾶνε 
Βροίκθη ἴἴ, δηἀ ποης οὗ ΤΥ ὑγογάϑβ 8}4] 
δε ἰῃ ναΐη. 

10 ΤΒεη Ηοϊοίξγμεβ Ἴοπηπιδηδεά 
᾿ϊ8. βεγνδηΐβ, [ἢδῖ νναϊϊεὰ ἴῃ [18 τεηῖ, 
ἴο (Δἴζα Αςῆῃίοσ, δπά Ὀγηρ πἰπι ἴο 
Βειῆυϊδ. ἀπά ἀεῖνοεγ ἢἰπὶ ἱπῖο τῃ6 
Βιδηάβ οἵ τε “ΝΜ ] άγεη οὗ [5γδεῖ. 

11 80 8 βεγνδηΐῖβ ἴοῸΚ δἷπι, δηά 
Ὀγουρῆξ ἢΐπι ουξ οὗ {Π6 σλρ ἰηΐο τῃς 
Ρἰδίη, δηά τΠ6Υ σεῖς ποπι τς πιάϑὶ 
οὔ (δΒ6 ρἰδίῃ ἱπῖο ἐῃ6 Ε1}] σουπέγγ, δηά 

ΦΌΌΙΤΗ. ΡΥ]. 

οᾶπ6 ὑπίο τῆς ἰουηίαϊπβ (ἢδί ὙγΕΓδ 
πη άογ Βειλυ δ. 

12 Απά Ψβεη ἴῃς πηδη οὗ (πε οἰΥ 
δῶν ἴὨεπι, ΠΟΥ ἴοοκ τὃρ {μεὶγ τνϑᾶ- 
ΡΟΠ8, Δπα νγεηΐ οὐκ οὗ τῃς οἰἐγ ἴο τς 
ἴορ οὗ τῆ6 Ἀ1]} : ἀπά δνεγὺ πιδη [ἢδῖ 
ιι864 ἃ 8ἰ'πρ' Κερὲ τῆθπὶ ἤτοι σομηΐϊηρ; 
ὉΡ Ὀγ Τδϑβίηρ οὗ βἴοῃμεβ δραϊηϑὲ [ἢ 6η]. 

12 Νενεγμεῖεθϑθ πᾶνηρ ροίζεη 
ΡΠ υπάογ τὰς 1], ἘΠῈΥ Ὀουπά 
Αςῇἢίογ, δπὰ ςδϑὲ πἰπὶ ἄοννη, ἀπά ]εΐς 
Βίτπη δὲ {πε ίοοϊ οὗ τῃς Ἀ}}}, δῃὰ τὲ - 
τυγΓπ6α ἴο {Πεὶγ ἰογά. 

11|.: Απά 1ὗ ἱπάδοά, του Βορεβὲ ἴῃ ἰῆϊπα 
Βεοατί, ὅγγ.: “ΒεεσιμἊ ἴοι μαϑῖ ἰβουρῆξ (ΟΓ 
Βοροά) ἴῃ (πίης μεατί." 80 Οοά, ς8, ἐπεί. 

ἰεέ πο ἐδν εοὠμπέοπαηπες 7617 12. Βε ποῖ 
ἀἰδεουγαροα ; ἀσθραὶγ ποῖ. αἵ. θη. ἵν. ς, 6: 
1 84). ΧΥ͂Ι. 3122. Τῇ ΟΚ, 15 συμπίπτειν, 
ἃπά (Βὲ τννοσγὰ τεΐοσβ ἴο (86 οἰδηρε οὗ ἴδοϊδὶ 
οχργοβϑίοη, ΤῈ ὅ50Γ. [45 : “ δηὰ (Ὦγ ἕδος 5112}} 
ποῖ ἰοοῖκ ὑροῇ ροοά (Πϊηρ5.; Βυΐῖ ἴῃς Οἷ. ἰ5 
Ρτγείεγαθϊα, Ἡοἱοΐεγηεϑβ 15 80 βιχε οἱ υἱσίοσυ, 
ταῖ 6 ἱπίεγργεῖϑ ΔΌλιοσ 8 Υἱδι0]6 αἰἰϑτηδΥ ἴῃ 
(Π6 84Π|6 5ΘεΏ56. 90 [86 Ψ υἱραίς, ἴον ἴἴ δά 8: 
εἰ ραΐζον φμὲ 7αεΐόηε ἡμαηε οὐἐίπεὶ αδεςεάαὲ ὦ ἐξ, 
“ἱ σεγδα πιο ῥαες ῥμΐας ἐγιρίογὲ ποῦ ῥο156. 

“δα]]} δὲ ἐπ υαἱπ.] ΟἿ. διαπεσεῖται, "' 8}18]}] [4] 

ἴο {με «αὐτί. Ηςδ. 58), “το [8]}.ΑΦὄ ἔφυτε 
ἀετγίνεὰ ἔτοτι ἴῃς [Δ]]ΠἸηρ οὗὁἨ ἀοδλά [(Ὠϊηρβ ἴο [86 
ὅτουῃά, Οἔ 2 Κίηῃξϑβ χ. το. 80 ϑγγίδο. 

10. ἐῤῥαὶ «υαἰϊεδ ἐπ δὶς 1επ|.}ἢ οἱ ἦσαν 
παρεστηκότες. Ηεῦ. ὨΣΘΊ"Π, “ἦ8ὸ ννογε 
δβίδηάϊηρ (Ὀγ)." 80 ὅγυύ. Νοῖ “" βιοοά δτουῃηά " 
(Β|5356}}}) Οἱ 2 Κίῃηρβ νυ. τό. 

ἐο Βεϊδωδα.}) εἰς Βετυλούα. Οοά. ς8, Βα- 
τυλωα; 44,) ἐν Βαιτηλονα; 64, 243, (ο. ΑΪά. 
Βετουλονα; 74, ἐν Βαιτυλουα ; τοό, εἰς Βαιτη- 
λονα; 1ο8, Βαιτουλιαν. ΟΥ. ηοῖς οη οἢ. [ν, 
6 «ὥὄὅ γα. 

11. 80 δὲ: σεγυαπς ἑοοῖ δί».)} ϑγτίδς, “" Απά" 
ἃ πιδῃ ἴοοῖκς Ὠΐτη, 

ἐδε ρ᾽α!π.1] τῆς πεδινῆς, ἴῃ Ἰεν6] στοιυηά. 
δωργα, τὸ πεδίον. 801. οὔμϊῖβ. ὙΝΟΪΗ͂ 58γ5 
τῆς ρἱαίῃ 186 τῆς γαών Βαί:ἄπ, νῆϊοῦ τδς 
Αϑϑυγδὴβ δηΐογεὰ ἤο (6 ΟΠ ηδγ, δῇεσ 
οτοϑϑηρ ἴπΠ6 ἰοσάδη, Ὅο “ἔοιηΐδίη5 ὑηάογ 
Βειμυ} 4" 6 ἰἀδηῖβοβ ἢ “425: ψάμά, τθ6 
δησίοηΐ ἐουηίδίη οὗὨ [εΖγεεὶ (1 858π|. χχίχ. 1), 
5.5... οὗ ψ ΐοῖ ἀτὲ (ὨῈ τυ ΐϊηβ5 οὗ Βεὶ 7.4. 
(ΓΕ, «δαρ. ἱν. 7. 

«υεη].} ἀπῆραν. Ἡοῦ. Ἰ9)Ό"), Νυπι. χΧΧΙΊ. 
7) σὲ “σερξ. Ἐ1556}1 ᾿ΥΤΟΏΡΙΥ τοηάοιβ, “ δηὰ 
δογε ὀὲρε ἔσοτα 86 τηϊάϑι," ἄς. Ὑδ νεσζῦ 15 
ἸηΓΓΔΏΒΙΕΥΘ, 

12. ,δὲ νιθῃ 97 ἐδὲ εἰν. Αἴεγ [ἢ686 ννογἀ8 

ἴῃς ΟΚ. δἀάβ, ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους. 
ἘΣ ΖΒΟ 6 ἀ5ϑι165 [153 ἴο θ6 “4 Πδᾶσοσ ἀθῆ- 
ὨΙΌΟη οὗ πόλεως," 2. ἃ ἀεδοτρίίοη οὗ [118 
Ροβίθοη. Βυξ ἴῃ [πδῖ οδϑὲ ποῖ οὐἱδὺ νουϊά 
[86 οχηϊϑϑίοῃ οὗ ἴ86 ἀγίϊοϊα Ὀ6 Βαγβῇ, θυΐ [6 
ςοῃδίσαςοη νου Ἱὰ Ὀς αὐϑο  αἰοἷγ ἱποοτγτοςῖ, 85 
να μοι] οἐχρεςΐ ἃ ἀδίνε ἐπὶ τῇ κορυφῇ, Ὁοΐ 
Δἢ δοουβδῖνθ. ὙΒ6 ννογὰβ ἃτὲ εὐ θη] 
δοςουηίοά ἔογ ΟΥ̓͂ [86 νναπάετϊηρ οὗ ἃ σοργιίδβι 8 
ΟΥ̓́Θ ἴο ἴῃ ποχί 6, Ποσα (ΠΟΥ͂ ΡΓΟΡΕΤΙΥ͂ ΟσςὺΓ 
αἴϊεσ τῆς πόλεως. Ηδφεῖο {ΠΟΥ δ᾽ἵὲ σὑἱρ}γ 
οἴητεά ΟΥ̓ (οά. ς8, ὅγγ., νεῖ. [,41. 

απ δε πεαρ ἐδαὶ με α σης... ἢ ὍΤΠΘ᾽ 
ΑΟΨ. ραγαρηγαβοθϑ ἴμε βοοοηά ΠΑ] οὗ [ἢ 6 νϑῦβθ. 
ΛΈΓΟΙ 1 5: “Απά εὐεσυ ϑἰΐηρεγ (ἀνὴρ᾽ 
σφενδονητὴς) Βεϊὶά ἴαοῖ {πεῖν δϑοθηὶ ({.2. {ΠΕΙΓ 
ὙΑΥ͂ ὉΡ), δηὰ 8δῃοῖ νὰ βἴοποβ δἱ τδοηϊ.᾽ 
ΤτοΙΏΠλ8 ρίνοβ δυῖ οὔθ οΟἴδπου ἱπβίδηςς οὗ 
διακρατέω, “ ἴο ΠοΙ]ά ἃ ῥἷδοε,᾽ ΥἱΖ. 3 Ε54. ἷν, 5ο. 
ἘΠ ΊΖβοδο 6115 διεκράτησαν. (οὐ. 58,23, 44, 
ὅζς., τεδὰ ἴΠ6 οἰηρυϊασ. ὙὌΠε δγγίδο σοηῃοςοῖβ 
“ἐς ΟΥΟΥῪ 5]1προγ ἢ ψ [6 ἔοσιηοσ οἴδυϑε, δηά 
ΠΟ η1165 : “4η4 ἴδΠΕΥ ἰοοῖς με δϑοθηΐξ." 

18. Νευεγίῤείσς ῥαυΐϊηῦ ροδίεη ῥγίυΐ.} 
ΤῊΣ ϑυδ]εςξ ἰ8Β ομδηροὰ ἔγοσῃ (δ6 ἀοέοηάεγβ οὗ 
ἴ8ε ρ858 ἴο ἴδια σοῆνου οὗ Αοδίοσ, Τῆς ΟΚ, 15 καὶ 
ὑποδύσαντες ὑποκάτω τοῦ ὅρους. Εἴ. Ηάϊ. ἱν. 
γ5, “ἴο 5110 ἴῃ υηᾶϑν; "ἢ 450 Ηαάϊ. 1. 31, “" ἴο 
ξο υπάον;" Ατίβι, "ναβρϑ,᾽ 2ος, “ ἴο Ἵυύὔδορ 
υπάογ." ὙὍδὲ Ψυϊραῖς [δ5: {1} φωΐερε ἀξοε7).- 
ἱεηΐες ἃ ἰαίεγε "πο. Τθο ϑγγίας, “ Απὰ 
ΠΟΥ σχοῖ ἴδε ἀνὰ ἤοπὶ (δεηςς "ἢ (Μαῖϊ.. 
ἵν, 12), ΡΓΕΒΌΡροϑεβ ἀποχωρήσαντες, ἴδε τελὰ- 
ἴῃς οὗ (οά. 58. 

απδ εαε δίηι ἄοτυπ, από ἴον δίνει δὲ ἐδὲ 7ῶοὲ 
9 δὲ δὶ] [τἰ5 ἠοῖ αυϊΐε σογτοςῖ ἴο 547 [Πδὲ 
“(δ6 ΟΚ. ἴοχὶ ἀθβοῦῖθε8 1ἴ 45 1 [6 νγὰ8 Ὀουηά 
Δηἃ τῃθη το] ἄοννῃ ἃ κῖθερ ρ͵δος δῖ [πὸ ἴοοϊ 
οὗ [πὸ τηουηίδίη  ((βδυτίοη). ΤῈ ννοσάϑ 
ΔΓΕ, ἔδησαν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἀφῆκαν ἐῤῥιμένον 
ὑπὸ τὴν ῥίζαν τοῦ ὄρους---ἰ.ε. “ἼἽΠΠΕΥ Ὀουηὰ Α. 
δηὰ ᾿εΐ πὶ σαϑὲ πάθον (ἢ6 τοοῖ (2.6. δ [Π6 
ἔοοῦ οὗ ἴῃ πιουηίαϊη." ὙὍΠὸ ποσζὰ ῥίπτω 18 
᾿ιϑοὰ ἤοῦθ 85 ἴῃ Οδξη. χχὶ. 15, “" Δηὰᾶ 886 οδϑεί 
1)6 οὨΠ] ἃ υπάογ ομς οὗ [86 βῃσυδϑ." δηά ἰ8 
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14 Βυῖϊ τῆε [Ιδβγδοῖεβ ἀεβοεηάεά 
ἔἴτοτῃ τῆεῖν οἰγ, ἀπὰ σδῆηθ πηῖο Ἀἰΐπι, 
Δηα Ἰοοβεά Πίπ, ΔηἋἀ δγουρῃς ᾿ἷπὶ ἰηῖο 
Βειδυ 2, ἀπά ργεβεηῖεά ᾿ΐπὶ ἴο τῆς 
βονεῦποῖβ οἵ τῆς ς[Ὁ : 

ις ΉΙΟΝ ψγεῖα ἴῃ ἴῆοβε ἀδγ8 
ΟΖὶδ5 τε βοη οἵ Μίςδα, οὗ τῆς τῷ 
οὗ δίμμεοη, δπὰ (μδογίβ τῆς δοὴ οἵ 
ΟοΥδοηίεὶ, ἀπά ΟΠιδγπ)ῖβ (ῃς 8οη οὗ 
Μεϊὶςβιεὶ, 

16 Απά {ΠῈγ οΔ]]16ἀ τορεῖμογ 1} ἐῃ 6 
Δης]οηἴβ οὗ τῆς οἰ. Ὧπά Ἶ τΠεῖγ γουῖῃ 

ΨΌΘΙΤΗ, ΥΙ. 

ΓΔ τοροῖποτ, δηἀ τΠεῖγ ὑγοπιθῃ, ἴο τς 
4386 1 Ὁ}γ. Δηὰ {ΠΕΥ 8εῖ Ας ΐογ ἴπ τῃ6 
τηϊάϑι οὗ 411 τμεὶγ ρεορῖε. Ὑμεη ΟΖίδβ 
Δϑκεά δίπι οὗ τδε νυν ἢ νγὰβ ἀοηα. 

17 Απὰά ἢε δηβϑνεγεά δηὰ ἀδοϊαγοά 
πηΐο ἴπεπὶ ἴῃς νγογὰβ οἵ ἴῃῆε ςουπο! 
οἵ Ηοϊοίεγηεβ, δηά 411] τὴς νγογάβ τηδίὲ 
ἢς ΒΔ βροκεη ἰῇ τῆς πχίάξε οὗ τῆς 
ΡΓΠΟΟΒ. οὗ Αβϑυῦ, δῃηά τυ δδίβοονοῦ 
Ηοϊοΐεγῃε8 δά βϑροκβϑη ργουάϊγ δραίηβὲ 
τῆς Βοιιβε οὗ [5γδεὶ. 

18 ἼΤΒεη τῃς ρεορὶε 6]1] ἀονῃ απ 

[ν. 14-.-ὕ18ὲ 

[Π6 τΐοσγε δρριοργίαϊθ, 488 Δοδίοσ ψγᾶ8 Ὀουπὰ 
᾿δηά δηά ἴοοίΐ, ἴο ῥγευδηξ ἢἷ8 ἐεβοᾶρε. Οἱ [Ὡς 
ϑγτίδο: “Αηὰ ΠῸῪ Ὀουηάὰ Α., «δηὰ ἰεῆ Ηΐπι 
οαϑὲ υηάοῦ ἴα τιοιπίδίη,; ΤῈ Μυϊραῖα 
84γ5: “ἸΙρανοσυηῖ Αςῇΐοῦ σά αγδογενε τηδηϊθ5 
εἴ ρεάϊρυ5." ΟΥ̓ ]οὉ χχυ], 9, ἕο ἴς Η ὃ. 
δ, “τοοῖ;" οἵ ἃ τηουπίδίη, 

14. αν» πο δμ Τῆς Οτοοῖκ ἰ5 ἐπέ- 
στησαν αὐτῷ (οΥ ἐπ᾽ αὐτὸν, 85 ἴῃ (οάά, {ϊ]. 64, 
4]., Δηά Επςοίυ. Χ]Ϊ, 22), “5βίοοά οὐδσ ἢϊπὶ .᾽ δηὰ 
80 [8 ϑγτίδο σε άθβ. Τῆς Μίάγαβῃ ( [6]]ἰποῖ 
1, 12) ᾶ5: “Απά (δ6 Κίηρ οἄτη6 ἰηῖο [86 
μὲ τρλτα οὗ [ογυβαΐϊεῃ, Ὀουηδ νὰ ἐδεζουβ 

σοῦ, πὰ πε Ἰουπά ἴδετε (8 οσρέαξης οΚ 
1 δοτῖ οΓ εγαεί, Ὁ δὴ θη ΜΙοδὰ δηά 

ἌΓΤΩΪ. 

16. Οχία: ἐδε “οὐ οΥἡΓἹ Μίεδα.] 1.ε. Ὁ ΖεἰΔἢ, 
[δὲ δοὴ οἵ Μίοδῃ; Ηδῦ. ΠΘ 3 ΠΗ, 

ΜΟΙ Κυηαγ ἰὰνϑ ἢθθ 1658 βίγεϑϑ οὐ (πε ἕδςί (δὲ 
ἴΠε586 σοπηηο Ὠδηλ65 ἀδηοίς “ ΜΥ 5ίσοηρίῃ 
5. [4},᾿ δηά “ ὟΝ Βο 15 ᾿ἶἴκε [δ} }" σεβρεςξίνυεϊΝ. 
{1κ6 Τυά Βογβοὶ δ, ΟΖΙ48 ἰ5 οὗ ἴῃς {πε οὗ 
δέισοη, ἍὮΟ 8 ρου ποὰ 85 δὴ ἀγεηροῦ οὗ 
[5:86], ἢ. ἰχ. 2. ῬΥΟΌΔΌΪ, (ες ψψῃοὶς ρορυ- 
Ἰαϊίοη οὗ ΒείΒι114 15 ἀηἀδεγϑιοοά ἴο θα) ϑτηθοη- 
ἴῖο. ὙΠΟΙΟ ΈΓῸ ϑιγηθοηϊζοβ ἰῃ [π6 Ὡοσί 845 
Ὑ06}} 85 ἱπ ἴδε δου (2 (ἶνγ. χν. 9, χχχῖίν. 6: 
ςἴ. Οεη. χ ῖχ. γ). ΤῊ 5 πιϊηπῖο τους ἰηαἰςαῖο5 
[86 δυΐμοτ᾽ 5 ἰθαγηΐηρ ἴῃ [6 δηθ!αυϊῖε5 οὗὨ ἢ15 
ΡεΟρΙς (8ς0]Ζ). 

Οδαδνὴς ἐῤε “ο5 ΓΚ Οοἰδοπῖο!  ὙὨΘ Ὠδπο 
ΟὨΔΌΓΙΒ ΓΘΟΙΓ5, σὮΔΡ. Υἱῖ. το; χ 6. Τἢα 
ςομηοη ΣΓοδϊηρ μεγα 8 ΑὈτῖβ; δὰὲ (ἢ ϑγγίας 
ζῶ.» ΟΙδΌσ,, ἰηἀ!ςαῖοβ 4 Ηςῦ. Ἴ2Π, (δΒδ- 

Ὀγὶ οὐ Ὁπεῦτ (Νυπι. χχνὶ. 45), ψῃϊοἢ τα πμά 
ἴῃ ἴῃς Μιάγαβῃ, 8δὸ (οά, ςβ8, χαβρὶς ; νεῖ, 
1,Αῖ., Οδαόγῃ. Ἐν Ζβοῆς αἰ χαβρεὶς, αἴτον 
(οάά, ἰϊ. χ, ς 5. 

ΟΒαῦτί ταὶρῃξς 6 4 οοπίγδοίίζοη οὗ (βεῦ- 
τ]ἢ, “οὐ γος οὶ ζαδ, οὐ ζκαὁ ει} σ“οείμ. 
Δ ΟἸκπλαΓ 8εὲ8 ἰῃ {818 πᾶτῖῈ ἴς ΠῊ2Π, [ἢς 
βϑοσγεῖ βοςίοιγ οἔπονν Ζϑδὶοίβ οδ]ηρ ἐποηβοῖνεϑ 
Οδαδεγῖρε (Ὠοῖ Οδαῤγί»), ἴ.6. “οοἶδ, “οὐαΐεε, νυῦο 
δΔοοοσάϊηρ ἴο μἷπι νγοσο (ἢ 6 ᾿ἰξ6 δηὰ 8οὺϊ] οἵ [ῃ6 
ὨΘΝ σευοὶὶ οὗ ἰυἀε8. Εοσ (5 βεοῖΐ οσ οἱιῦὺ 

οὗ μοΐ ραϊτοῖβ, Βα φυοΐε5 ΟταϊΖ, ’ Οεϑον. [5:.᾿ 
ἵν. 85, ΨὯο ὑΔ965 ἠϊ]8 δοζοουπῖ οὐ “ Τοκδ 
Τοῖηδὶ,᾽ 3,4, δὰ “ Βοοδογοίι, 32.ο. Οοίδοηῖϊεὶ 
ἰα πῃ ἴπ6 ΠΧΧ. δαυϊναϊεηξ ἴο ΟἰδΒηϊεὶ, ΗεὉ. 

ὈΈΡΓΙ ([0β|ι. χν. 17), Οοδ᾽ ἤοπ. ὙΒὲ Ηεδ. 
ἕδυςδὶ δουπὰ “αγὶπ ἰ5 ἰοὰ ὃγ ἴδε ΟΚ. 
ξδιωσηᾷ, ἃ5 ἰῃ ἴπ6 ὑογάβ ΟδΖᾷ, Οοιηοιτδῇ, 
ἃη ΤΏΔΩΥ Οἴδιεῦϑθ. ὅυζσ. Αηδιμηδ᾽ εἰ---ἃ οοῦ 
τυρίεα ἴοτῃ. 

Οδαγη"ὴς 1δὲ τοπ 9 Μεϊοδὶο! ΑἸ ιαττηῖβ 5 
(6 Ηεῦτον ὌἽἼΞ, ἀαγην (Οδεη. χὶνὶ. 9). 
ΜΟΙ παν οδ᾽οςῖβ ἰο (8 45 Ἰοανίησ [86 πδπὶς 
συ ουΐ σγγηθο ϊς ἔοσος, ἀπ Ργόροϑεβ ΠΡΊΝ, 
ἀευοίεά ἐο ὕ.ὁ, ἃ πᾶτὰθ ὑηκποόονῃ ἴο ΗθΘΌ. [[ἴ6- 
ταῖυτο, δηὰ δῖον ψου]ὰ ταῖθεσ συρρεβί [86 
ΤΘΔΠΙης 25} εδεγοηε ἐς ὕαῤ, ἴλη 1 ἀνε ἀδοοίεα 
ἰο αὁ. Μοτεϑουοσ, ἴμς Οδεὲῤ 15 βοῖ, δηὰ πε 
ῬτοΡροσ ΟΚ, δαυϊναϊεηί τνου]ὰ ὕε Ἑρμίας, ποῖ 
Χαρμείς. Οἔ Νυμπι, χίν. 45 ; [οϑἢ. χὶϊ, 5, 14) 
ΧΥ, 0. Σ ΟΒγοη. ἷν. 3.ο. 1 ἀο ποῖ υηάετ- 
δίδηὰ Ψ ΟΪ Κπλαγ 5 δϑϑογίίοη, “ Ὠ16 οάά, ΙΒ γθη 
νἱ εἰ Ποῦ δυὲῦ ΠΘἽΠ. ὙὡΒε Οοὐἀά. Βδνὲ 

Χαρμεὶς (ἴΐ.) χ»); Χαλμεὶς (111.); Χαρμὶ (44,81.); 
νυΐρο, Χαρμίς. Μεὶοδεὶ, [6 Ηοδ. εΣΌ, 
Μη» ἀϊηφ ἐξ Εἰ (Ο ει. χινὶ. 17). ὙΒε ϑγγίᾶς 
[45 : Μδῃβ854᾽ εῖ. Οοά, ς8, Μοχισὴλ; Χ. ὁ τοῦ 
Σελλὴμ,---τατληῖβ ΒΊΟΝ Π]υδίταϊο ἴα Ῥτοϊεδῃ 
σμαπρα5 ἴο ἡν ΒΊΟΝ ὈΓΌΡΕΥ Ὠᾶπ65 ἃγα δι]εςὶ ἴῃ 
δηοίοης Μ598. 

16. α"ὦ δεῖν «υο»65.7 Οοάἄ. 58 δ 8 καὶ τὰ 
παιδία. 80 ἴδε ϑγτίας, “"δηὰ {δβεῖγ ᾿ψοϊθῃ 
δηᾷὰ {ΠΕΡ 5008 ; δηά Ψεῖ, 1,δἵ. 

αεξεά δὶ»ε ΟἿ 1δαὶ «υδίοδ᾽ «υα:ς ἄοπ6.)ὺ Ἱ, 1ῖ6- 
ΤΑΊ, Αδἰκοὰ εἰπὶ ἴῃς ονοηῖ, τὸ συμβεβηκός. 
80 [ἢς ϑγτγίδς : “δεκοὰ ἢΐῃ ψῆδὲ δὰ ἢδρ-» 
Ῥοποα "ἢ (ὑκὸ χχίν. 14). 

17. δὲ ῥγίμες οΚὶ ““ωγ ἘτΈΖΒΟΒο οὐ 8 
“Πὲ ῥσίποοϑ οὗ ἴπῸ 8οηὴ5 οἵ Αβϑιν" υἱῶν 15 
ὙΠ Πρ ἰη Οοὐά. ςβ8, 64, α]., ϑγτῖδε ; δαΐ ἴἴ 15 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ οὐ ξῖπαὶ. Αββϑυσγθδηΐραὶ 08115 5 δυὺ- 
16οςοἰ8 “ 80η8 οὗ Α58ι..." 

σροζεη ῥγομάΐν.] ἐμεγαλορρημόνησεν. ἘΪΘὉ. 

λπ; ἘΖεκ, χχχυ. 13. ϑγτίδο, χυοὶ ΖἾ»᾽ 
“ἐγηδρηβοα πἰπγ56 1}. 



ν. 19---21.} 

νγοϑ ἢ ρρεᾶὰ (σοά, δηὰ οτθά ὑπῖο (οί, 
ΒΑΥΠΡ. 

19 Ο Ιογὰ (σά οὗ Βεᾶνεη, βεμο]ά 
{πεῖ ῥγίάβ, δηά ρὶΕγ τῇς Ἰἰονν εβίδῖε 
οἵ οὖς παιίοη, δηὰ ἰοοῖς τροη πε ἴβες 
οὔ ἔδοβε τῃδὲ δε βδηςτβὰ ὑπῖο τῃεα 
τῃϊ5 ἀδᾶγ. 

ΌΘΙΤΗ. ΓΥἱ. 

20 Ἴδη τῆ 6Υ ςοπιίοτιεά ΑΟςβΒίογ, 
Δηἀ ρῥγαϊβεὰ ἢΐπη ργεδίϊγ. 

21 Απά ΟΖίδβ ἴοοϊς Ηίηι ουξ οἔ τ! ς 
ΔΒΒΘΙΊΘΙΥ υπΐο ἷ8 ἢοιιβ6, δηά πγδάςε 
ἃ [ελϑῖ ἴο {86 εἰάετβ ; δηὰ ἐδεγ ςΔ]]6ἀ 
οἡ ἴδε (ἀὐοά οὗ ἴβγϑεὶ }1 τῆδι πίρῃι 
ἴον Βεῖρ. 

----ς-οωθ. ς-..τπτσσορρρρρορορορρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρΨἘὁΠΡῸ02| |΄λΤτΤὯτὯὩὯὮὯὮῤὩῤῸῤῤ᾽᾽Ν᾽᾽Ν᾽Ν᾽᾽᾽᾽᾽᾽᾽͵͵᾽᾽᾽᾽᾽᾽ΝΝΝΝΝΝϑϑῬ᾽ϑῬῬ 

18. εγίεά μπίο Οο47 Ἐτι[Ζβοδο οπιίβ “πἴο 
Οοά ;᾽" «πὰ 30 [δε ϑγτγίας, νος [25 : “Απά 
αὐ [86 Ῥεορῖὶὸ {8611 ὡροη ἐδεὶγ ζαεξι, ἀηὰ νχοῦ- 
βῃϊρρεά Οοά, δὰ δηβνγεγοὰ δηὰ ςδἱά," Οἱ, 
ἴδε ψυϊραίε: Ονιπὲς ροῤμίμς ἐροῤξ ἐπὶ Καείροε, 
τ βινοθίς Μορεπιη, εἰ εογερππὶ ἰρμεπίαλίορε 
εἰ ὩΝ ΩΡ 16: ἤσϑοες πῶς Τογηΐηο εὐ μάεγερ, 
ἄμεεδξες. Ὑδε ϑγσγίας Ἰοοῖζβ οὐ ρίῃδὶ, 

19. δεδοίά ἐδεὶν ῥγὶά.. ΟΚ. κάτιδε τὰς 
ὑπερηφανίας αὐτῶν, “ Ἰοοῖς ἄονγῃ ἀροη {δεῖν 
αἰβαδίῃ 1} ἀφδ] ἢ 5" οὐ “ ἀἴβρίδγβξ οἵ ἀϊϑάδίη. 
ΤῊΪ5 ρίυγαὶ οσοὺχβ ἰη Ῥ5. ἰχχῖν.  (υΧΧ.). Το 
δΥΤΙΔς Βᾶ8 [86 βἰπρΌϊδν, τυ μῖο ἢ τΔῪ δὲ τὶ ζῆ, 
850 ἴδε Μυϊξαῖε: πῆγε σωρεγδίαηε δον. 
ἴη Ηοῦ. [δ ρ]υτ. οὗ Δ αρϑίγαςϊ πουῃ '5 οἥξεη 
υβεα ἴῃ 5 (ἢ ἃ 56η56 ; 6.9. ῬΒ. χί. 7, “ σρῃϊθου5- 
ΠΕ88ὔ 15 ΠΊΡῚΨ, “Ὑἱρῃΐεοιιβ ἀδαϊίηρε Ὁ ΧΧ. 
δικαιοσύνας. Ἰηβίεδά οὗ κάτιδε (Π ευΐ. χχνὶ. 
Ι ἣν ἴῃς (οάά. χ. 19, 1τοδ γεδά ἐπίβλεψον. 
ΟΕ Πλπ|.ν. 1; ΗΔ8. 1, Σ2; 1 58πι. 1. 11 ; οΠΔΡ. 
ἾΧ. ο ἐπῇῆα. Βῖ556}} 18 συτοηρ ἴῃ τοποηρ 
κάτιδε “ ὈεμοΪά," δηὰ ἐπίβλεψον ““ὈοΒοΙ]ά ἴο 
Ρυηίδι." Ὅλο ἰάοα οἵ ρυπίβῃϊης 15 οοηίαϊποὰ 
ποῖ ἴῃ ἴδε νεγῦ Ὀυϊ ἴῃ (δ ςοηίεχί, (Ης 
ΘΕΈ [0 δᾶγε τηϊϑυπάεγθίοοά ΕΥ̓ ΖΘΟἢ6.) 
Μογσεονεσ, ἐπίβλεψον οσουγβ ἴῃ ἔδα ποχὲ 1ἰπὸ 
ἴῃ ἴα ϑεῆβε οὗ “"Ἰκοοῖς ἴῃ ὈΣ ὑροη .. .;" ςξ, 
ΓΒ, ΧΙ, 4. 

ἰοτυ ε5: 5.1] ΟΚ, ταπείνωσιν. 
ΡΆγᾶβα σευ 5 οὮ, χΙΐ, 20. 

ὙΠ6 τησδηΐῃρ 8 ἀεργε σε εοπάϊείοη. ΟἿ, 
[κὐκεΐϊ. 48, ὙὨῈ ΗςΌ. 15 Ὁ; δὲεὲ 1 881). ἱ αὶ 
δὰ 1 ΧΧ, ᾿ 

δος ἐδαὲ αγὸ «αποίῤβοά ὠπῖο ἐδεε} τῶν 
ἡγιασμένων σοι. Ηεῦ. ἯΊΡΌ, 58. χίν 3; 
2 Οἤσοῃ. χχυΐ. 1:8. Οοὐδβ Βα!]ουσοὰ οὨ65 τνεσὸ 
Ὡοΐ ΟὨἿΪΥ͂ ἴῆς βασοσγάοίδὶ οἶδϑβοβ δηὰ ρεοιϑουβ 
ὉΠ6ῈΣ ΒΡ6ΟΙΔ] σε] ρίοιιϑ οὐ] ραίοηϑ, βυςἣ 45 [ἢ ς 
Ναζασῖο8 (Οτοίξίι5), δας [π6 ςοἸ]οςενα 7ουνί ἢ 
ΡεΟρΪε 88 ἴμε Ἵοβοβεῃ οὗ Οοά, ὙΤῊὸ Ψψυϊκαῖς 
δα8: δὲ ὕαείονε “αποίονεῖε ἐμογεωε αἰλοπάο. 
ὙΤὨΙ8 βυρρεβίβ ([ὩὨ6 Ηεὺ. ἼΨΊΡ, “1ὴγ βαίη(β :᾽ 
«(. εαξ, χχχίῖ!, 3; 5, χυὶ. 2. Βαξ ἴμὲ ϑυτίας 
Τεδάβ: “φηὰ Ἰοοῖκ ὕροπ (ΠΥ ϑαποίυαιγ ἢ 
(.α,οδσλ ΟΝ οἰ. ἵν. 3, 12. ὙΪ5 ΠΊΑΥ Ὀ6 

Τρμῖ. ΙΕ ΟἿΪΥ ἴηνοῖνεβ ἀἰεγθηῖ νονσεὶ-ροϊπίϑ 
ἴῃ [Βα ἕοσῃιεσ Ηεῦ. ψοσά. 

δὲς 447. ΟΚ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 1. 
Ἰοοκ ὑροη ὃ ἰῃ ἴῃς ῥγεβθηΐ {ἰπ|6ὸ οὗ ρετῆ]. 
3561} ὙΤΟΏΡΙΥ Τοοπηροῖβ ἴπ6 ρῆγαθεα ψΠῈ 

ΤὮΘ βατὴσ 

ΈΒο56 ἴπδξ ἅτε βδδηςτοὰ υηΐο {μ6ς,7 258 ἴξ 
ΒΟΠῚ6 δρεςῖδὶ δεῖ οὗ βδηοβοδοω δὰ Ὀδθθη 
ἄοπο ἴπδὲ ἀδγ. 
ΤΗο Ψυϊκχαίς δάβ: “" Απά βῆονν [δὲ ἴπου 

ἔοτϑλϊκεσῖ ποῖ (ἤὨδῶλ [Πδὲ ἰγυϑέ ἴῃ [66 (2γαε- 
σμρριοηίες ὧδ 16); δορὰ {οπὶ (δὲ ἔτυπὲ ἴῃ 
[ποτ δεῖνα, δηά Ὀοαϑὲ οὗ πεῖς οὐ ὈΓΆΥΟΓΙΎ, 
ἴδου ἀοϑβῖ 40456.ἢ 

20. ἐδεγ ον ογίε4.1 παρεκάλεσαν, 2 ϑϑΆτη. 
ΧΙ, 24; σύ} 11. 13; ΞΞ ὯΠ). 80 πε ϑγτγίας 
δῃά Μυϊχαῖο: εομοίαϊέ σμπί «εδίογ. ΑΓΕ. 
Παράκλητος, [πἴογοσβϑοσ, οὐ Οοπιξογίοσ, 85 ἃ 
ἀεβίξηδίοη οἵ [με Ηοἷγ Ομοβέ. ἴῃ ἴδε υ!]- 
ξαῖς (Δἴεσ ἴ86 (μδιάθθ) 1}}1}8 βῃογί σὑϑῦβθ 15 
εχραπάφὰ ἴδυ5: “ὙμῈ ψεερίηρ, (δεγείογε, 
Ὀείηρ εηδοά, δηὰ τς ΒΓΥ͂ΕΙ οἵ [μ6 ρεορίεβ 4}} 
ἀΔγ ἰοηρ θεΐπρ; Πηϊβμθά, [ΕΥ̓ οοτηξοτίεἀ Αὐμίοσ, 
βαυϊηρ : ΤῊ Οοά οὗ οὖν δίβετιβ, σβοβα τηϊρῆϊ 
ἴδου Παβὲ ἀδεϊαγοά, τν}}} Ηἰπιβοὶῇ ψίνα [66 1η 15 
ΤΕΟΟΙΊΡΘΏ56, ἴδ ἴμου ΓΑΓΠΟΓ 50δ᾽ 5866 δεῖν 
ἀεϑίσυςοη (ἀπά ἠοῖ {ΠΥ τιϊπο). Βυῖ ἤθη 
ουὖῦ Οοὐ 5|4}} αν ρίνεη [8 ἐδ] σοσγδῆςο 
(δενέαέορε) ἴο Ἀ 15 ϑεσυδηΐβ, δ Οοὰ θὲ ἢ 
ἴδ «ἰϑο ἰῃ [ἢ σηϊάϑδι οὗ 8; τπδὲ ἴπου δηά 
41} τὰγ ἔθη 5 ΤΑΥ͂ ᾿ἷνε τ] υ.5, 45 1 ΡΙΘδβοίμ 
[μ66. σε ἴδε ΟἹὰ 1,4: ίεοπεει, φωο- 
γοΐο ουἱρ ΚΡ το ἀ[ὲ ποδὲι, ΦΓΙΣ εἰ 
ἐδοιη ; ἴ.6, ΤΒοι. 5[|84] βῆδσε οὔὐῦ ἰοΐ νυ μδῖ- 
δνοῦ ἢ 6. 

21. »ηαὐξ ἃ ὥα:.}1] ΟΚ, ἐποίησε πότον. 

Ηδεδ. ΠΡ ων, Οεπ. χίχ. 3, δῃὰ εἰβϑγβοσα. 
Α δαπφωε οὐ ἀγιπάϊηρ ἔδαβι 15 ἴῃ βίσίςϊ τηϑδῃ- 
ἴῃν. 6 πυυδῖ ποΐ πεγο {πϊηκ οὗ ἃ σάτοι 58), 
Ὀυξ ΟὨΪΥ οὗ ἃ τἰρίρροι τΩθ8], αίνθη ὉΥ͂ ννΑΥ οὗ 
δοςοχάϊηρ ἃ Βοβριίδῦ]α σεοερέοη ἴο Αςδίοσ. 
σξ εἷ. ΧΙ, το. 

απ δε εαἰϊεά οπ δε Οοά 97) Ἰεγαοί ] ΤΒἊ 
ΜΝυϊκαῖε 15 τῆοσα ἱπίς 10 ]6 : Ῥουζεα (αἴτοῦ (δες 
ἔεδϑῦ) ὑεγο εοπυοοαΐμς ἐαὲ ογιμῖς ῥοβμίμσ, δἰ 
2ὲΓ ἰοίαγε ποοΐξηε ἐπέσγα ἐοοίρο αὯεέ ὈΓΩΌΦΓΜΩΙ, 
βείεπεε; αμκί δ α .ο Ἰεραοὶ. Ὅς ϑγσίας 
15: “" Απά ἢ (ἐ.6. ΟΖ[Δ5 }) οδ]]δὰ υπΐο ἴπε Οοὰ 
οὗ βγδοὶ 411} τῃ6 “πὶ, [84ὲ 6 ταϊρῆϊ Βοῖρ 
{δεπι." ὍΠπΠε Ηοῦ. ΤΑῚ δᾶνα θη ἴδε ἴη- 
ἀεβηϊίς δὲ"), “Δη4 οπε ἿδἹ]βᾶ ; ἡ.2. (ἢ Ῥθορὶὸ 
οὗ Βεΐγ]υδ ἴῃ χεηεγαὶ οδ] δὰ ἕοσ Βεὶρ. 
ΤΠῈ ὙΑΥ͂ ἰῃ ΒΙΟΝ ΑΟΒΙΟΣ 15 Ἰες ἴο [21] ἰηἴο 

[δε μδηάϑβ οὗ ἴδε [ετνγϑ Ταπηηάβ υ5 οὗ ΥΊΓρ 1} 8 
δοοουηΐ οὗ ϑίποη δηά ἴῃς Τ σοΐδηϑ, Κ Αθη.ἢ ἃ. 
57 4εᾳ. . ΒΪ55611 τεπίασκβ ἴπδὲέ “[Π6 υη5υ5- 
ῬΡεςης σοηδάεξηςες τς 15 Βοσγὸ δοοοσγάρα ἴο 
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ΟΗΑΡΤῈΒΕ ΓΥἹΙ. 
Ἧτο δεείεσείδ Βεέλειὴ τὰ 

᾿ ἐε ἐἰφῥνοα ̓Αϑοκιμν ἴῳ ΚΣ 
Ξ2Μ77227 ἀραΐ»εί {66 ρονέγμοῦ:, 30 τυήο 270- 
ἰρββιμοξ τ λλκκήὰ τ ἀμ διραόρ, 

ἤ δὰ πεχὶ ἀδὺ Ηοϊοΐδγηεβ Ἵοπ- 
τηδηἀ θα 411 ἢἰ8. ἀγπιγ, δηἀ 8]] 

ἢϊ8 ρεορὶς ψῃῖς ἢ σγεγα σοηγα ἴο ἴδκε 
ἢϊ8 ραγῖ, τῆδλς ΠῸῚ βδουϊὰ τεπιονα 
τΠοῖΓ σᾶ δραίηϑὲ Βεῖδυ] 8. ἴο ἴαΐκε 
Δίογεμαπδ [(ἢὰὲ δϑοεηῖβ οὔ τῆς δ}]} 

ΦΌΘΙΤΗ. ΥἹΙΙ. ν. :--- 3. 

ςουπίΓγγ. Δηἀ ἴο πιᾶίε νγᾶῦ δραϊπβὶ ἴῃς 
σὨΠ] άγεη οὗ 1βγδεὶ. 

2 ΤΏςεη {Πεὶγ ϑ:Γοηρ᾽ πηεη γεηχονεά 
{ΠΕ ῖΓ σδῃρ5 ἰῃ [δῖ ἀδγ, δῃά τῆς ΔΓΙΩΥ͂ 
οὗ τῆς πιδη οὗ νγᾶγ νγὰ8 δὴ δυπάτεά 
ΔηΔ βδνε ΠΥ τῃουβαηά ἰοοίπηεη, ἀπά 
χεῖνα τῃουβαηά Πογβείηδη. δεβίαε τὰς 
Ὀαρραρθ, δηῃά οἵπεογ πῆδη τῆδλι νγεγε 
δίοος δπχοηρ; [ἢ 6π|.9 ἃ ΕΓ ργελΐ τη}}}-- 
κιάς. 

2 Απά τΠὲγ οαπιρεὰ ἴῃ τς νδ] 6 Ὺ 

{π1|85 ΟοπΈ]6 Αςμΐοτ---ἂβ αἴεγιναγὰβ οὐ ἴδα 
Ῥατὶ οἵἩ ἴδε Αβδγγίδῃβ ἴο [υ1Ἡ---᾿ἰβ βολεῖ 
πάϊυγα!. (ὐοχηῃ. ἃ 1. ὯΡ. ψτιῖε5, τ Ὡ γεΐογεηςα 
ἴο [5 ροΐπξ : “ ΝΟἢ ἴδιηθ δὰ πὶ σΟὨ31}115 διυιῖ5 
αὐ ηρυεγυηῖ, νοὶ Ὀε]ο ργδοίδθοεγυηῖ, αυΐὰ 
γδηςἤιράγυπὶ διιβροςία 681 δά6β, 'ς δηϊτῃ 
]υά ἢ} Ποῖα ἱδηϑδιρίεηβ δὰ Αϑδγγίοβ, διαὶ 
δ Αὐβδϊοπμθῃῃ 2 ϑάπ). χυΐϊἹϊ. ϑίηοη δὰ ὙΤτο- 
ἾΆπο5, Ζοργτυβ [αὶ Η 5 ἀυχ δὰ Βαδγ- 
Ἰοπίοϑ, 608 ποβιίθιιβ 8.18 ἰγδάϊδογιηῖ." Απά 
οἰ Κηλαγ σοηϑίογβ ἴπ6 ψΒοΪ6 ερίϑοάς δάσηϊγ- 
80]ς (ἐγ ),ε6). 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΓΙ. 

1. αἱἱ δίς ῥεορίο «υδίορ «ὐϑῦὸ οογδ ἐο ἐαξε 
δίς ραγ!.}] ΟΚ. παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ οἵ 
παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ. ΤΕ 
δυσγίδο δδ5: “ 4}} χῖο οάπιὸ ΜῈ δἰπὶ (σι. 
ἴο δεῖὶρ πἰπι." [τ ἰβ8 ὑγοῦδδῦϊα τὲ τπ6 Οἱ. 
ἰγδηβίδῖου πιίβϑίοοκ ἾΦ.), “ὙἱἘἢ δΐπι,᾽ ἔον ἾΘΨ, 
“Ἠϊς ΡεορΪθ." Ἐογ (86 δυχί!ασίθβ ἰηϊοηάδοά, 
866 (ἢ. ΚΤ. 2 σωῦγα. 

ἐδαὶ 16 εῈ7 «δοιία γερο ἐδεὶγ ἄρ ἀραϊπεὲ 
Βειϊδιιία.)] ΟΚ. ἀναζενγνύειν ἐπὶ Βετυλούα, 
“[ο 58εῖ οιέ ἀραῖηδὶ Βείγυδ ;" “ἴο Ὀγοὰκ ὕὑΡ 
ΟΔΙΏΡ, δηὰ τηδγοῖ ὕροη Β." Τῆο ποζὰ δη- 
ΒΕΙ͂Β ἴο ἴῃ Η οὐ. "52, Εχοά. χῖν. 15. 

ο Ἰαἦς αὐόογεδαπά.ἢ [Ι͂ἢ 6 ΟΚ. [ἢ]15 15. σο- 
ογάϊπαϊο στ (ἢς ἔοστμον οἴδυβο: “Δπά ἴο 
ΡΓΘ- ΟΟΟΌΡΥ ἴδε ρ435.5. Τῆς Ψυϊχαῖα αδῦγε- 
νἱδῖοβ {Π6 νϑῦϑο: Ἡοίογπες σμΐεηε αἰογα αἰϊδ 
2γαφορὴ ἐχεγοϊ δι σὰ, ὦ ἀὐπεεπάεγεμί ἐ0᾽1- 
ἐγα Βειῤῥιμίαρι. (Οοαά. 19, 1τοβ δά καὶ ποιεῖν 
προφύλακας, “διὰ ἴο δ8εῖ 4 νναἴς. ΟὟ. 
Νοῆ, ἵν. 9. 

Ὡ. Τδοη Ἐδοῖῦ “ἼΓΟΗ ἩΙΘΗ γοριουε ἐδεὶν' 
εα»ρ..} 1. “ Απά [Πόγὰ δεῖ ουΐ ἴῃ ἴπᾶΐ ἀδΥ 
ΘΥΕΙῪ τ τδη οὗ {πο πὶ." Τῆς δγτγίας [85 
(86 ΡΪυγαὶ; Νυϊς. οαν8. ΟΕ 1 ϑᾶπι. χὶν. ς 2. 

ἀπά ἐδὲ αν» 97 ἐδ πιῆ 9 εὐαγ.)] ΟΚ. καὶ 
ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν, “ δηὰ 
ἴδε ἔογοε οὗ [Βδη], ΠαπΊοΪν, οὗ {με τηθη οὗἉ ννδγ." 

ΤΕο Ηεῦ. ΠΊΔΥ μάνα Ὀθθη ΠΌΠΡΟ κι Ζρ; ὈΡΠὴ, 

πὰ {Ποῖ ἔοσοθ, τηθῇ οὗ νατ. Βιιῖ {ῃς 
δγτγίὴς [25 5 ΠΊΡΙΥ, “πὰ 411] (μεὶγ ἕοσοε ;᾽ 

Ὁ Γ5). Οοάά. 58, 249, ἀπά [με ΟἹά 1,2 Πἢ 
αἷ95ο οχἶῖξ "τϑῃ οὗ ννᾶγ. 

απ διπάνεά απά “φυεπὴν ἐδοισαπά 7οέπιοη.} 
ΤΙς ϑγγίας μῖνεϑ 172,οοο, δηά οὔμϑβ “οοξν»ιεῃ. 
ΤΠὨε ΟἹά 1,Αϊ., ἀεοογάϊηρ ἴο αοά. σεπῃ. τς, 
εἶνεβ ἴπ6 δδῖης Ὠυπιῦοῦ; δυῖ οά, Οοτῦ. δηὰ 
[δε Ψυϊγξαῖς ρῖνα τ 2ο,οοο, 85 'π οἢ. 11. 15. [Ιῃ 
Ἰκα πιδπηοσ, ἴῃ ϑγτγίας, ΟἹά 1,Αἴϊη, ἀαηὰ Νυ!]- 
ξαΐα ρυΐῖ ἴπε6 Βογβοιηθῃ ἂὲ 22ιοοο ἰπηϑοϊοδά σὲ 
12,)0ο0,--[6 πυστηθοῦ είνεη δἷἵ οἷ. ἴἰ. 15, 85 νὰ }]} 
ἃ58 ὈΥ͂ ἴΠ6 σοτηπιο ἰεχὶ Βογο. Οοά. χ. 
“ οἰρμί πουβαηά ἐοοΐπιοη, δηὰ ἔννεῖνε (πουβληά 
Βογβοηθη. ΜΟΙ ΚπΊΑσ 70.5{1Π65 ἴῃ 6 ΘΟ ΟΣ 
ἰοχὲ ὈγΥ 186 τεπιαστκ μὴ {πΠ6 ἑοοϊμεη δὰ 
σΟΠ ΠΌΔΙ ἰποσγοδϑθά κἰηοα ἴδε ουὐΐδεῖ : οἷ. 
οὗ. 1. 6. ΤῊς τοίδ] οὗ ἴῃς Βογϑβειηθῃ σὲ 
ταδλϊηοὰ πηαφἰϊογοά, τΠ6 ἱππεῖς τοξόται Ὀεΐηνς 
18ε ΡΓΌΡΕΓ φυτά οὗ ἴα Μοοεγῖββ ργοζοῃβυὶ 
1,υ5105 Ουἱεῖιι5, Ψῃοπὶ 6 ᾿ἀοπι1ῆε5 ἢ 
Ηοϊοΐξτγηςς (Ρ. 241). ὍΝ οΙΗΓ ϑιρροβϑεβ ἴμαῖ 
ξο,οοο ἸΓΌΟΡΒ, ΟΠΙΘΗΥ ἰΠΕΔΠΙΓΥ, πδα σοπις ἴῃ 
ἃ3 Ἑφοητηροηΐβ ἔγοτῃ ἴπ6 ϑεδδοαζγὰ οἰ 68, δπά 
τοι Μοδῦ, Αιηπιοη, δὰ Εάομι. ΤΕ νᾶσὶδ- 
(ἰοΠ8 ἅγθ, ΒΟΥΥΘΥΘσ, ΠΊΟΓΕ ΘΑΚΙΪγ δοοουηΐοα ἔοὸγ 
ΕΥ̓͂ ἰῆς Πγροϊοβὶβ [μὲ ὨυποΓγα] 5:55 ΒαΥς 
Ὀδοη σοττυρίοά ἴῃ [ἢς οουγδε οὗ ἰγδηξπβϑίοῃ. 

δειίάε δὲ δασψαρε. ΟΚ,. χωρὶς τῆς 
ἀποσκευῆς. ΤΕ ϑγτίδς τεπάετβ ἰΖ: ὦ ἷ, 85 ἱπ 
1 Μδος. ν. 13, 20; ἃ ψοσγὰ ψ δ ἢ ΓΟΡΓεβεπῖβ 
(δε Ηεδ. ΠΏ, “1116 οὔαβ," ἴῃ Οδη. χχχῖν. 29, 
ΧΙ, 8, ὅζο,, δηὰ ΡΓΟΌΔΟΌΪ Ποῖα 4150. 

απά οὐδέ νη ἐδαΐ «υεγε αγόοΐ αρτορρ 1δεν.} 
“ ΟΥΠΟΥ ἢ 186 ποῖ ἴῃ τὸ Οτοοῖς, ΠΟ 15: καὶ 
τῶν ἀνδρῶν οἱ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς. [πεοϊεδά 
οὔ πεζοὶ (οαά. 19, τοβ τεδά πολλοί ; δηὰ (οα. 
58 τοδάβ παρεξοδευταί, ἰ.ε. “ {τάν ε!]ΠἸὩρ οΟπι- 

ἰοη8,᾽ ἃ ψοσά ηοΐ φίνεη ἰη ΤΥΟΠΊΤΏ5 ΠΟΥ 
ἴῃ 1,14.6.61} δΔηὰ ϑοοῖϊ, θυ βυρροτίεαὰ ὈΥ [16 
ΟΙἹὰ 1,21. εἴπ εἰς εογἑαπίεΣ. Ἔν αὐτοῖς, 
“ δηοηρ ἴβοτῺ,᾽" ΓΔΔῪ τεΐον τὸ τῆς ἀποσκευῆς, 
ὈΥ 4 οοῃϑίγυςτίοη κατὰ σύνεσιν. ὙΏεη .“1ΠῈ 
τ ΜΠῸ ψογα οὐ ἔοοιῖ " ἀσηοίεβ. ἴ86 Ρεδορὶα 
ψΠ0 δοοοπιραηϊοὰ ἴῃ6 “ Ὀαρχαξε᾽" οἡ ἴοοϊ. 
Βυϊῖ [ἴ ΠΙΑΥ 8150 σοῖεσ ἴο [6 ΔΊ ΤΩ ὑγορεσ, ἀπά 
(Βοη 186 τηϊχοά τηυἹτυάς οὗ οἰ. 11. 20 Ψ11] Ὀς 
ἰηἰεῃάοα, Μυϊγαῖς: φγαείεν ῥγαεῤῥαγαίίοπες 



ΖΦΌΒΘΙΤΗ. ΥἹ]. 

τηεη ᾿ς Κὰρ τῆε δες οὗ τῆς εἀγῆ ; 
ἴογ ποῖ μοῦ τὰς διρῃ τηουηίδίηδ, ΟΣ 
(ἢς ν}]16γ8,) Ποὺ τῆς 1115, ἄγε δὺ]ϊβ ἴὸ 
θεδγ {πεῖν ννεῖρ ἢ. 
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ΠΟΔΓ ὑπο Βειδι}14. ΌῪ τῆς ἰουμπίδίη, 
δηἀ {ΠῸῈῪ βργεδά τῃεπηβέϊνοϑ ἴῃ Ὀγεδάτἢ 

ον  ΟΥΟΥ Ποῖ δαῖηι ἐνεη ἴο Βεἰπηδῖπι, δπά 
7παῖας. Ιη Ιεηρτῃ ἤομι Βεῖμυ] ὑπίο ! Ογα- 

4 Νον ἴδε ΓΒ] άτεηῃ οὗἉ ἰϑγδεὶ, στ ἤδη 
ΠΟΥ 8ᾳνν (Π6 τηιϊττιάς οὗ τἢ6η], 
ΕΓ σγΈΔΓΥ (του δ]6 4. ἀπά 85] 4 ἐνεῖγ 
ΟΠΕ ἴο ἢϊ5 πεῖρῃθουτ, “ἸΙΝονν νν}}} Π68ὲ 

οἱγογιρη ἰδογη, φμος οεεμῤαυεγαὲ εαρένυϊίας, 
εὲ αδάμειξ Κμεγαηὶ ἀφ ῥγουϊποεϊδε σὲ ὠγόίδιω 
μπυεγσας ἡμυεπ. Ὰ5 18 ἢοΐ ΥΟΓῪ Οἶθαῦ 
1 αἴη, Ὀυΐϊ 1ἴ 56 οῃ8 ἴο πιθδῃ [δὲ Η οἹοΐδθσῃρϑβ 
Πδά ϑυνο θὰ ἢἷ5 γα κα ΟΥ̓ Τδιτγίηρ οὔ 411} [6 
ὙΨΑΤΤΊΟΙΒ οὗ [Π6 Ῥγονΐηςοβ Τσουρ ἢ] ἢ ἢ6 
Βαὰ τηλγομοῶ, ΟΣ, [ἢς ϑγτίδς: “ δηὰ δεϑί 68 
[Π)6 τηθῃ γγ80 σδτὴς οὔ υηΐο {Πετη." 

8. ὁν δὲ 7)οιπεαὶμ.) ἐπὶ τῆς πηγῆς. Ἡεῦ. 

ὉΠ γῦν, “ὃγ {Πε ουηίδίη οὗ ἴπ6 νγαΐογβ.ἢ 
σῇ. σϑυ. χυὶ. 7γ. Το ϑγγίας 48 ἰξ 80 Ποῖα. 

ἐδεγ “ῤγεαάδ λχἑῥεγημείυες ἱπ ὀγεαάίθ οὐεν 
Ῥοϊδαΐηι οσυεη ἐο Βείριαί»»". ΤῊΣ ϑγτγίας [48 : 
“πά ἐδὲ ὀγεαδέδ 9. ἐδὲ εαρῺρ «υὐα΄Γ γον 
Καμυέδὶνι (Δ ΟΥ̓ΤΟΓ ἴογ [δι Π1Π|})ὺ δύ τσιΐο 
“4δεϊν»ιεδῶ!δο (Ὧῃι οττοῦ ἴοσ Αδο] στο ]ο, τῃς 

Ηεδ. ΠΡ ΠΌ 3 Ν, 1: Κίηρβ χίχ τό. Τἀραγὰθ 

εὐϊ Αδὰ]-πιοβύϊο ἰῃ [86 ϑγγίας δοσζο). 
]αηΐυ5 οογτοοϊοα ἐπὶ ᾿πῖο ἀπὸ, 50 48 ἴο γοδὰ 
“το οΙΒδιπλ.ἢ 

Ϊ6 10:6 54Π|6 458 Βεϊπηθη, οἢ. ἱν. 4. ὝΟοά. χ. 
Βὰ5 ᾿Αβελβαίμ; (οάά, 19, τοϑ, ᾿Αβελμαείν ; 
44, 8]., Βελμέν. Τε σομηθοη τοδάϊηρ 15 
Βελθέμ. 1 ἰευῖ. Οοηάες σομρατεβ ἤγδάν 
Βεϊα᾽»ιοῷ ὭΘΑΥ εμῖη. 

ευερ 10.1] 850 ἴδε σοπιπιοη ἰοχί (καὶ ἕω-). 
ἘΣ ΖΒΟἢο οἵη καὶ, αἴτεον (οάά, 1]. χ, το, 5 5, ἃ|. 
ΒυῖτΠε δγσίας 15 ἰη ἕδυουν οὗἉ 1ἴ, δῃὰ 1 δοοοσὰβ8 
νὰ Ηεῦ, ἰάϊοτῃ (ἽΝ). 

ἀπά πὶ ἱεηρε ἤγονι Βείδεδα ἐρϑο Οσαπιοη. 
ἀγαπιοῦ, ἴῃ ΟἷκΚ. Κυαμὼν, πιοᾶη5 ἃ “δοδη- 
Πεϊά, ε΄. Τπεορῆγ. “ Η. Ῥ. ἵν. 8. 8. ΤΣ 
ϑΥΤίΔο Π85: “154 15 ἱεηρτδ «υἷας ὠο Καώπῶη 
( ϑορῶ ᾿ς ἰλο. Δ) οῤῥουέϊε εκγεεί, “Ἐτοτὰ 

ΒεΙΣ Δ᾽" (ὅγγ. Βεῖ ἢ - ρα] [45 ον θην (Δ ]Π]Θὴ 
ουἱ οἔδείεχί. Το ΟἹὰ [,δ«ἵ. τοδάς (βοϊ πηοῆδ, 
ἴθ νυ ]ρ. Ομεϊπιοη; (οά. ς8, Κελμὼν, ἰηϑιοδὰ οὗ 
ἀγδίθοη. ΤῊΣ ρυζα ΟΥεοῖκ πᾶπια οδη ΠΑΓΑΪΥ͂ 
δὲ τίρῃ, Μονεῖβ οοπ)εοϊαγοά [οΚηηθδπι, 
1 Κίηρβ ἷν. 12 (Ηεῦ. ὈΨΡΌΡ"), ἴδε ργεβεηῖ 

Εἰ- Καϊνιδη, οὐ ἴῃ οαϑζοσῃ 51ορο οὔτε (δστηοὶ 
ΤΑΏξο, ἀδουΐ 15 τηῖ]658 ΝΌΝΝ οἵ [6Ζγϑοὶ (Ζοσίη). 
Ἐαβοῦὶι5 ἴξ Καμμωνά; Ϊετγοπια, Οἰπηδηᾶ. 

"ον. τηοῃ, ΨΈΪΟΙ ἰ8 οΥαΓ δρδίηϑὲ Εβάγα το’ 5 ἽΒΕη ἜΥΕΓΥ πιᾶη ἴοοῖϊς Ὁρ ἢί8 
Μεά. εἴοῃι. ΜΕΔΡΟΠ8 οὗ ννδϊ, δηά ψ θη {πὰ 

δὰ Κιηά᾽εά ἢἤγεβ ὕὑροη {μαῖγ τοννοῦϑ, 
{ΠΕΥ τειηδλίπεὰ δηά νγαῖο με 411} τἢδί 
ηἱρῆς. 

6 Βυῖίῃ (᾿ς ξεςοηᾷ ἀλγ Ἡο]οΐεγῃββ 

1 τσᾶβ ποῖ ἴθ βαίηδ 845 διηοη, [πάρε8 Χ, ς 
(Η εὐ. ἡ), τίς νγὰ8. Ῥυ δ ἴῃ Οἰϊεαά. 
ΝΟ δῇονρ ϑδοδυϊζ δηὰ Ἀπίοσγ, ἰάθη! ῆο8 
Ογαποη ἢ τἢς ῥγεϑεπίὶ Χὔνιλοῦ, οὐ (ὃς 
δουΐμοσῃ βἷορε οὗ 1,{{|| Ηετηοη, δρουΐ [γος 
τ}165 ΝΎ. οἵ Βεΐ 11.α. 

ΤὮς γυϊραῖς ἀοῆηοβ [Π6 ἸΟΓΔΙ ΠΥ ἰῃ ἃ ἀϊ- 
ἴεγοπί στηδΏποῦ: “ Εἰ πεπεγμη ὲν ἙΥΟβἐ Δ ερθη 
πορς σφι αὐ αρίοενι, αὶ τεβρίοῖς ΒΌΡΕΓ 
Βοιμαίη, ἃ Ιοσο ὺυὶ ἀϊεϊξυν Βεῖίτηδ, υϑαυς δὰ 
ΟΠεϊθοη 41] ο5ῖ οοηΐγὰ Ἐϑάτγεϊοη." ΤῬὍΤΠα 
[14]1οἰχοὰ νογὰβ βυρρεϑῖ [εγυϑδίθπὶ, ἃ5 Α. 
ὅθ Π01Ζ τοιλασκϑ: οἷ 188. Χχχνυ!. 24, δηά υ. 7 
θεῖον. ΤὍΤῇο οχργεβϑίοη “ ]οἢ ΙΟΟΚ8 οὐοῦ 
Ὁ οἴδπιδη ἢ πιΔΥ Ὀὲ ςοπιρατοὰ ψῖ Νιιηι, ΧΧΙΝ. 
28, “ΤΠ ΠΕ ἴορ οἵ Ροοσ νδὶςῇ ἰοοϊκεῖἢ ἰονναγά 
7εβηϊιοη." Τῆς ΧΧ. ἔδογα τεηάετβ Ηθῦ. 
ἘΡΟ91, “ νυ οι Ἰοοϊκοῖ ἐοΒ,᾿ ΕΥ̓͂ τὸ παρα- 
τεῖνον, ἴῃ6 νετῦ οὗ ἴῃς ργεϑεηΐ υεῦβα (παρέ- 
τειναν, “ [ΠΟΥ βργεδὰ {ποπιβοῖνεβ ἢ). 

4. Νοαυ «υἱ!! δε ε νιεκ ἰδξ εὖ. δὲ ἥαεε Ὁ 
ἐδε ἐαγίδ.] Α τετηἰηίβοεηος οὗ ἴῃς ψογὰβ οὗ 
ἴῃς Μοδθιΐϊοβ. ψβθη αδἰαιτηθὰ αἱ [6 δάνδηοεθβ 
οἵ βγᾶθὶ ἴῃ [πο οἷά {ἰπι65 οὗ [6 ςοῃηφυσβῖ οὗ 
(δηδδῃ, Νυπι. χχὶὶ. 4. “ὍΤὴοὸ δαγίῃ "ἢ 5ῃου]ά 
6 ““4}} [ῃῆ6 φανῆ οὗ ταΐβεοσ “ ἰδηά." ΤῈΘ 
ϑυγίδο οὐγήἶβ (ἢς τησίδρθοσ : “Νον,, ποι ΒΓ 
Αἷ] τς ἕδος οὗ ἴδ ἰδηά, ον ἴπ6 Ὠΐρἢ τηουῃ-" 
(Δῖη5, ποῦ ἴ6 νυδάγϑ , ῃοσ [86 Ποὶρἢ5 νν1}} θδᾶγ 
(Ποῦ ψοῖρῃς. Ὅς Νυϊραῖο ἀΐνεγροβ 4 ροοά 
ἀδαὶ δσίμεν ἔτοπι (ἢ ς Οτεεὶς ἴοχί : “ΝΟΥ [Π6 
σμΠ]άγοη οὗ [ϑγδοὶ, βοὴ ΠΟΥ βὰν ἴπ6 πλ0}}- 
τυάς οὔ ἔποπα, [ἄγονν 1Ποσηϑεῖνοβ ἀονν ΡΟ 
τῆς φαγί, ρυτηρ 48:65 ὑροὴ ἴπεὶγ μοδάς, 
ΜΠ οπα πιίηα ργαγίηρ (δδῖ (ἢς Οοά οὗἉ [κἜγλεἰ 
ὑν οὐ] βθονν 15 ΤΘΓΟΥ͂ ἸΡοη ἢἶ5 Ρεορὶθ." (Ε. 
εἰ. ἷν. ΣΣ. ΕῸΣ ἴῃ6 οχργεβϑϑίοη “'ὍθΑσ 1μεὶγ 
νεῖς ει," 58ε6 Οεη. χΧΙΪ,, 6. 

δ. ᾿ῤοη δεῖν ἐοευεγ:.] ϑυτίδᾶς Ἰ,ο9 
«σινοδν ρῃ πα ἴονγεῖβ οὗ ποὶν νγα]]5," 

1.6. ἴδε νν}15 οὗ ΒείγϊυΔ. ΤΙνβ 18 ὈργοΌΔΟΙΥ 
οτίρίηδ]. 80 {τὸ ΟἹὰ 1,2 δηὰ Οοά, 58. ΤΕ 
Ψψυϊγαῖς εχρδίηβ ἴδυ8: “πὰ (δἰκίηρ {πεῖν 
ὙΥΘΔΡΟΠΒ ΟὗἁἉ ΨΆΓ, {ΠΕΥ 5αῖ διλοης; Ρίδοςβ ἡ ῃϊοΣ 
Ἰοδά ἴο δε ἰγαςοῖκ οὗ ἃ ΠΑΥΤΟΥ Ραϊῇ 
ΠῚ ρίδοαβ, πὰ ψγεγε οὐ βυδγὰ 41} [μδὲ ἀδΥ 
δηά πιρῃι," 
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δγουρῆς ἔτ 41] 8 Βογβεπηθη ἴῃ τῆς 
βίσς οἵ τἢε ἙςὨΠ] ἄγε οὗ [βγδεὶ ἢ ῖς ἢ 
ὙεΓα ἱπ Βεοῖμι]18. 

7 Απά νἱενγεὰ [ἢ6 ραβϑαρεβ ὕρ ἴο 
τῆς οἰγ, Δηὰ ολπ|ε ἴο ἴῃς ἰουηζλίη8 οὗ 
τῆο!Γ νγδῖθγβθ. δηά ἴοοΐς {Πθ, δηά εῖ 

150η8 ΟὗὁἨ 6 οὗ νυᾶγ ονεσ {Π6 πη. 
δῃὰ πε Ἠϊηγβεῖῇ τεπηονεὰ τονναγά ἢ18 
Ρθορὶε. 

8 ΤΒεη οδηδ τηο ἢΐπὶ 4} τΠ6 

ΦΌΌΙΤΗ. ΓΥἹΙ]. ἰν. 7- 10. 

οἢϊεῖ οἵ τῆς “μι! άγεη οὗ ἔβδυ, δπά 4]} 
τΠ6 ρονεγποῖβ οὗ τῃε ρεορὶε οἵ Μοδῦ., 
δηά τπε ςλρίλίηβ οὗ τῆς 864 ςολϑῖ, δηά 
8δϊά, 

9 Ἰ,εἴ οὖ ἰογὰ ποὺῦ ἤθᾶγ ἃ ὑγοσά, 
(δὲ τπεῖὲ Ὀ6 ποῖ δῃ ονογίῆγονν ἰῃ 
τῆϊη6 ΔΓΙΏΥ. 

10 ἔογ τἢϊβ ρεορὶε οἵ (ἢ Ἑ“ΒΠ] άγεη 
οἵ Ιβγδεὶ ἀο ποῖ γιβὲ ἴῃ τπεῖγ ΒρΘΆΓβ, 
δυῖ ἴῃ τΠ6 Βεῖρῃς οὗ τῆ6 τηουπίλιηβ 

ἙἘοὸγν ἴῃς τνυαῖς ) -ῆγο5, οἷ, τ Μᾷδος. χὶϊ, 28, 29. 

7. 1. ογ.1] 80. Οοά. ς8, δηὰ [Π6 δγτίδς, 
δηὰ ΡῬγΟΌΔΟΪΝ ἴπῸ Ηςῦ. οτσίηδὶ. ΕΣ Ζβομα 
εἀ 8 “ (πεῖν οἰἴγ." Ηο]οΐετῃ 65 πιᾶκο5 ἃ σΑυ ΔΙ ΓῪ 
ΤἝΟΟὨΔίβδβδδηςα οὗ [6 ἸΟΟΔΙ ΠΥ. 

“Ω7.6 10 δὲ ουπίαίπ ἢ Ἀδίδοσ, “ βρίεἀ ουΐ 
ἴδε Ἰουηίϊδίης." Ἐ ω ΞΞ ἽΒΠ, “δεαγοπεᾶ 
ουῖ, Δουΐ. 1. 22. Τῆς βγεῖ ἔουσ τογῦβ ἰῃ 
[Π18 γεσδα ἀτὸ ρὶυγαὶ ἰη [ἢ ς ϑγτίδς. 

“εἶ ΖΟΥΓΜΟΗΣ ΟΥἹ γον ΟἹ «ὐαὐῪ΄ οὐδ δε". 
ΤΒε νοσά σοηδογοὰ “ ψαστιβοηβ᾽ Παρδαν ἐμαὶ 
ἷδ υδεὰ ΌΥ Ροϊγθῖυβ δηὰ οἴβεσ ἰδίς Οτεοῖκ 
ὙΤΙΙΟΙΒ ἴῃ ἴΠ6 56η86 οὗ οὔ. [ἢ Αςίβ χχίι. 
34 ἴξ τηϑδῃ8 δαγγαςξε, ἐεγ οὗ ἴτζοορβ. 1 
15 [δε ὑδυ8] τεπάετίηρ οἵ με Η ὃ. ΠΣΠΌ, εα»πρ, 
ἐν". αρβ»ιδηΐ, αγν (ςἔ, στρατόπεδον), ἴῃ ἴῃς 
.ΧΧ. νμαῖ τς Οτεοκ ἰεχί, τῃογεΐοσο, 
δίδίοβ ἤοσὸ 15 [δὲ Ἡο]οΐεγῃοβ ροβίεα ἴγσοορβ 
οἵ 50] 1ογ5 ὈΥ ἴπ6 ἔουηίδίηβ ἴο συαγὰ ἴΠ6π]. 

ἴῃ (6 Νυΐϊξ. νὰ τοδᾶ: ῥογσγο Ηοίρζζγηες 
ἄμ» εἰγῖξ ῥθγ Κ,ΓΩηι, ΓΕΡΕΡῚΣ σωοά 795: σε 
ἐηδωεδαὶ ἀφμαεάμεΐωρε ἐἰδογ ὦ βαγίε σίγα 
ἐχίγα εδυΐαΐενι αἰὐγίρεγει; εἰ ἱπεὶάδ! ῥγαεοερίὲ 
σαφμαεάμεμοη ἐδϊογιη. ΤῊῺΘ Ῥαββθᾶρδ 15. τ ρογ- 
ἰδηῖ, 45 Ἴσοῃβιτηίΐην 5. [ΘΓΟπΊο 8 ϑἰδίοπηθηΐβ 
(δῖ Βα υϑοεὰ ἃ Ομλϊάεε ἴεχῖ, οπα οδῃ 
ΒΑΤΑΙγ σοηῃοεῖνε οὗ Ὠΐ5 σοΐπρ ουὔἱξ οὗ ἢ)]5 ὙΥΑΥ͂ 
ἴο ἑπυεηὶ βυςἢ ἀεῖα1]5 45 ἴπε86. Νοεϊζποῦ (ἢ 
Οτεοκ ὑὸν ἴπε ΟἹ [1,Αἴη ἴοχέ τηθηξοηβ ἴῃ 6 
βργίηρ δηὰ [15 δαυεάδιςῖ. ὙΝΟ ΙΗ ἸΔεπαβεβ ἰὲ 
ν ἢ «“4:π εἰ Χωδεάεδ, οὐ ἴῃε τί ἀχὸ δδονς δεῖ 
Ια. Βυῖ «οἴ ἴῃε Μιάγαβιι (6 ]ΠἸηοκ, 11. 1.2-- 
22),) ῬΏΪΟΙΒ τοϊαῖθϑα (5: “Απάὰ ΟἸἹοΐογηθ5 ἰπ 
ἢ18 σοίῃς τουπά (ῃ6 Βιουηίδίη ἔουπὰά (δ 

ςΔ8]5 ΟΥΡ᾽Ὁ) οὗ ναῖον παῖ γγεσὲ ουΐϊϑίἀε οὗ 
τὰς εἰἴγ, δῃὰ οοτηπιδηάεοα ἴο “ τοοῖ ουζ, δηὰ ἴο 
Ῥ0υΠ ἀονη;, ἄς. ([6ΓὙ. 1. τοΞ. ΤῈ Νυ]ε. 
ΠοΟη πι685: Ἐγαημὶ ἐαμε πολ ἰοηφε ὦ γπΏΓΙς 
πε, ἐκ φιάδις Ἀσεῖρε οἱδεῤαπέμ δαιγίγε 
ἀφμαῦι, αὐ γεζοοϊ  απάμε ῥοΐίμς φμαπι αὐ 9ο- 
ἑαπάρη. ὙΒοθη ἴοϊίονν ἴῆγοα νϑῦϑθβ Ἷοστὸ- 
ϑροπάϊης ἴο νυ. 8-1ό ἴῃ ἴδς6 Οτθοκ. ΤῸ 
Νυϊγαῖς οὐ ηΕ ἰπρ]ϊ65 ἴΠ6 οχίβίθηςς οὗ ἃ 
ΒρΓΩς οἡ ἴΠ6 ΠῚ] ον [ἢ6 ἔονχῃ, 85 ψγῈ}} 45 
οὗ οἴβοσβ ἴῃ ἴΠ6 υδι]εὺ ὑθῖονν (866 συ. 7, 12, 
17 οὗ [86 Οτεεκ). ὙΠ Ἰαϊίεν ἮΝ οἰ (ΠηκΚς 
ἄγε ἴ86 ΒΡΓΪΏΡΒ ἰ5ϑυΐηρ τοτη [Π6 σοηρίοπηογαῖδ 
οἰ δῃὰ τηοοηρ ἴῃ (6 {1{||6Ὺ ῥσοὶ οδ]οὰ 

ΟοἸ δι ὟΝ Ι,, θεῖον Βεϊ Π8. Ὧγ. Α. 
56Π0]12 [Ὠΐηκα [δὲ (ες Οτεοκ ἰοχὶ θείγαυβ ἴΠ6 
δδηὰ οἵ δὴ εὐϊῖζος. Ης 58γΥ8 ἴμδῖ [Ἐγυβαίθπι 
15 (86 ΟἿΪΥ ἱπϑίδηοσθ ἴῃ 4}} Ῥαιοϑέςε οὗ ἃ τηου-"» 
ἰλίη ἔοσ 58 ρεϊρ [5 νναῖοσ ΕΥ͂ δὴ δαυσάυςϊ 
ἴῃ [δ πηδηποῦ ἀοϑοσ θεὰ ; δηὰ ἴπδὶ (ἢ δαυδ- 
ἀυςὶ ἔγοπι [6 Ροο]β οἵ δοϊοπιοη σοπθ8 770» 
ἐῤε ϑοιάό. ὙΒὺυ5 (Π6 ποῖος οὗ ἴῃς Ψυϊχαῖς 
Ἰεδλάς ἴο [Π6 βυρροδίοη (δαὶ ἴῃ 6 οὐξίηδὶ 
ἴοχὲ [6 ρίδος δοβίερεὰ ὈΥ Ηοϊοίοτηεβ τνγᾶ3 
οδ]]οὰ Βείγίυδ, δυΐϊ ῥ᾽ ἀοβοσ θεὰ 85 [οτὰ- 
88] εη. 80 ἔὰγ ἃ5 ἴδε ΟὔἊεῖκ ἴοχὶ δοῃς 15 σοῦ - 
Ἄςεγηεά, [6 βΒἰαϊετηθηῖ οὗἁὨ συ. 7 ΤΏΔΥ 6 5:0 ]}Ὺ 
ἃ ΒυΠΊΠΊΔΙΎ δηςοἰραοη οὗ ννηδί 15 αἴοσγιχαγάβ 
το] δ Ἰεηρί ἴῃ υν΄. 8-17. 

απά δὲ δἰ» εἰ γεηισυεά ἐοαυαγα δὲς ῥεοῤ[ε.} 
ΤὮ νοσὺ 15 16 βᾶπ)6 ἃ5 ἴῃ σ΄. 1, 2, ΥἹΖ. 
ἀνέζευξε, ἀῃηὰ ἴῃς τηοδηΐης 15 ΠΟΙΤΕΟΙΥ είνοπ 
ΕΥ ἴῃς ϑγτῖας : “δηὰ ἢε ἢΐπι5εὶῇ τεζυγης ἴο 
ἢϊ5 ρδθορῖς," ἀἼ ψεηῖ δδοὶς ἴο [Π6 Ὅστηγ, ἰοαυϊης 
τὰς συαγάβ δὲ ἴδε βρυηξ8. 

8. ἐδε εὐ! ΟΥ δε εὐ ἰάγεη ἡ σαι. Ἀλδίδοσ, 
[6 οδίοῖβ, οΥΥ̓ Ργίποθϑ. ΤῈ “ΤΠ ἄγε οὗ 
Ἐ534᾽ ἂἵο ἴῃς Ἑδοχηϊοβ, [ἢ Ὡδᾶσ Κἰπάγοά 
δηά Ὀἰτίογοβὶ ἔοεβ οὗ [6 [5γ861165, δηὰ {πεν 
Ρτοπιίηθηοα δοῦο, τυ ἤοσα ἴπ6 ὈΒοβθη ῬΘΟΡΪΩΟ ἰδ 
φαίη {δγοαϊοηθὰ τὰ ἀεδιτυςτοη, ἀοροηάξ 
ΟὮ δι. οἢ ρΑβϑᾶροϑ 85 Ε'ΖΕΚ, ΧΧΧΥ. 5 σ04.; ΧΧΧΥΪ. 
5. Ηετε [δεὶσ πιδ]ϊοῖουβ ὀχρθοϊδ ἢ} ἃΤα ἴο 
Ὅς υεῦ!γ ἰτυβίταῖοά. Οὗ «4150 Νυπι. χχ. 
14: οι. 1, 3; χχῆϊ, γ, 8; ΟὐδΔαϊ Δ} 8 ὕχοὸ- 
ΡΒΘΟΥ͂; ΑΙΏΟΒ 1. 11,12; 8. ΟΧΧΧΥΪΪ. 7. ΤΒΘ 
ἀεϑχηδίοη “ΟΠ σε οὐ Εϑδι." οσουγβ ἴῃ 
Ὠουῖ, 11. λλ: σ᾿ Μδοο. ν. 3, 65. Τα 57Γ. 8858 
“186 Βουδο οὗ 5811. 

9. απ οσυεγίόγοαυ.} ἘτΊΊΖΒΟΒε εὐϊ5 θραῦσμα, 
1, “4 ἔτασιηοηῖ," “ρίδοε; ςἔ ςἢ. χίϊὶ, ἢ» 
(οάά. 19, 1τοϑ, 64, ὅζς., τεδὰ θραῦσις, “ἃ 
Ὀγολκίηρ," νμῖοἢ δυϊῖϊ5 Ὀεϊίεγ. Οὗ, Μν:5α. 
ΧΥΪΙ. 20, μοῦ ἴῃς νοσγὰ ἰ8 σοπάογεα “ ἀθ- 
βιγσυςίοη, μὲ Ηδῦ. ΤΑΥ͂ μάνα θεέ ΠΡΌ, 

(ἰ βῃἰὩν,᾿} “ ρίαγυς," “ 5βἰδυρδίεν,", τ ΒΙΟΒ 15 
πο οὐκίθὶ θραῦσις ἰὼ Νυπι. χνί. 48--50; 2 8541]. 

χυΐι!.7. Βυαΐ ποτε ργουδ οὶ ἰξ νγαβ ἽΞ᾽ ; οἔ, ἴῃς 
ϑγτίας Ϊ; 9.2. ἀπά [εγ. ἵν. ό, Υἱ, σ. 

10. »ιοερ απ... (ΟΕ ΕΖεῖκ. χκχν. 12, " ΤῊΥ 
(Εἀοαι 8) ὈΪΔβρμειηῖθδ... δραίϊηδι [δε τπλουη- 



Υ, 11---τθ.} 

ν Βαγείη ΠΥ ἄννε]]!, Ὀεσδιβε ἰς 18 ποῖ 
ΘΑΒΥ͂ ἴο ζοπ]Β ὑρ ἴο ἴῃς ἴορβ οὗ {δεῖν 
Του 2:8. 

11 Νοῦν τδεγείογα, πιγ ἰογά, ἤρῃῖ 
ποῖ δρδίηβι [ῃθπὰ ἴῃ δαῖτα ἀῖτᾶγ, πὰ 
ἘΠοΓΘ 5}.41}} ποῖ 80 τῦυςἢ 88 ομδ πηδῃ 
οὗ ΤᾺΥ Ρθορ]ε ρεγβἢ. 

12 Ἐδηχαίη ἴῃ ΤΠΥ σδιηρΡ. δῃηά Κβϑερ 
411 τὴς. τῇδ οὗ τπϊης δγπὶγ. δηά ἰεῖ 
ΤΥ 8εγνδηΐβ σεῖ ἰηῖο [Ποῦ ἢδηάβ τῆς 
ἰουηζδίη οὗ ννδῖοσ, ΒΓ ἢ ἰδϑυθίῃ ἔογτἢ 
οὗ τῆς ἔοοξ οὗ τῆς τπηουηίδίῃ : 

132 Εογ 11] τῆς ἱπηῃδθιϊδηῖβ οὗ Βε- 
τυ} ἢᾶνα Ποῦ νγδῖοῦ ἔἤδηςα ; 80 
8811 τΠϊγϑὲ [011] τῆεπι, δηἀ ΠΕῪ 5821" 
δῖνα ὕΡ {μεῖγ οἰἴγ, ἀπά τχὲ δηὰ οὖζσ 

ΌΌΙΤΗ. 
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Ρδορὶςα 5}8}1} ρὸ ὑρ ἴο τῃἢς ἴορϑβ οὗ {πε 
τλουηίδίη8 ἴπδξ ἅτε ἤθᾶσγ, ἀπά ν]]}} 
σδρ ὕροη τπεπ), ἴο νναῖς ἢ (ἢδλξ ποης 
8ο οιὲ οἴ τῃε εἰ. 

14. ὃο {ΠΕΥ πὰ {πεῖὶγ νγῖνεβ δηά 
ἘΠ εῖγ σΒΠάγεη 5.41} θα σοπβυηχοά ἢ 
[λιϊὴθ.) δπὰ Ὀείογα [ῃῈ βυνογά σοπὶα 
ἀραϊηϑὲ (Πθλ, ΠΕΥ 58} δὲ ονεῖ- 
γον ἴῃ τῃ6 βίγεεῖβ Ψἤογα ΤΠΕΥ 
ἀνεὶ.. 

1ς ΤΉ 5ῃλς ἴῆου τεπάεγ [ἤδη δῇ 
ΕΝ] τενγαγά ; θεσδιβα {ποὺ τερε]]εά, 
Δ ἀ πχεῖ ποῖ [ΠΥ ρεΐβοῃ ρεδοςδῦϊγυ. 

16 Απά τ{ἢε8ε νγνογάβ ρἰεδλϑεὰ ΗἩοΐο- 
ἴεσγῃεβ δηά 41] [8 βεγνδηΐῖβ, ἀπά ἢς 
Δρροϊηϊθα ἴο ἀο 85 {Π6 Ὺ ;᾽Δ4 βροκβη. 

ἰλῖη5 οὗ 15γδε] :" δηὰ ΧΧΧΥΪ. ἵ, 2, 4, ἄἅο. Αἶβο 
Ρβ. οχχν, 1, 2. 

αυδεγεὶπ δὲ} ἀ«υε] ΟΚ. ἐν οἷς αὐτοὶ 
ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς. ὙὮΙ5 της ]455108] ἔοττη οὗ 
ϑρεδοῖ 18 51Π1ΡῚΥ̓ 8ῃ ἱτηϊδίίοη οὗ [ῃ6 ΟΥΔΙΠΔΤΎ 
Ηςῦ. πιοάς οὗ εχργεββίηρ ἴδε σγεϊδῦνε: ὝΕΣ 
ΣῈ} Δ" ΠΘΠ. Οε οἷ. ν. 19: Χ, 2: ΧΥΪ. 4. 

11. ἥχδὲ ποῖ αφαΐποὶ ἐδερι ἐπ δαΐἶε ἀγγαᾳ7.} 
Ἀο ποῖ ρῥγοςθθα ΟΥ̓ ριζομοὰ δαΐ]ε, θυ ὉΥ͂ 
Ὀϊοοκδάθ. Ὑπα ΟΙκ. 15 μὴ πολέμει (ῃοῖς ἴδ 6 
ἰφη86; ἀο ποῖ “"ΟΔΙΤΥ οὐ ἴτε ΜΑΣ) πρὸς 
αὐτοὺς καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, “΄ 88 
ἃ νγχὰγ οὗ δαἴ16-1-11π6 σοοϑ οἡὐ." ὍΤῆδ ϑγσγίδς 
[48 5 ΠΡῚῪ : “ο ποῖ νψγαῦ στ [Βοτὴ 848 νγαῦ 
18 (υ508}}}γ)}ὺ τιδάθ." Οἵ. ἴδε ΟἸἹὰ [,21. “ἐρεΐξ 
υσπαῖμν ἐπ δεϊο; ἀπὰ (οά. ς8, καθὼς πόλεμος 
πολεμεῖται. “ῬοΥ 5}. 15 "" {21} ἴη {δ6 Οτεοῖκ 
δηά δγτίδς. 

15. Κεριαΐπ.) ᾿Ανάμεινον. ΤΏΘ τίρδῖ τοδά- 
ἴῃς 18 Ῥγοῦδο ἀλλὰ μεῖνον, δοσογάϊης ἴο 
(οά. ς8, ϑγτίδς, Δηά Ο]Ἱὰ [1,Αἵ. 

απ ἤθε αἱ᾿ ἐδὲ »"εη.} 1{λ{ γΆ ]}}γ, ““ Κοορίῃς 
ΟΥΟΣΥ͂ ΠΔΔῊ ;7 ὁ.6. ποῖ 5δοτ βοίης ΔηγΥ. διαφυ- 
λάσσειν ΒΟΙΘ τηδΔη5 ηοΐ 20 σμαγά, ῥγχγοϊεεί, ἃ5 
ἴῃ οἷ. ΧΙ. 16, Τυκο ἵν. το, ΠΟΥ 20 [47 μῷ ἐπ 
“1076, 85 ἴῃ (ἢ, ΧΙ, 11; Ὀυϊ 20 γείαίη. 

οι] Τ1ϊ. τοοὲ (ὅγτ. “ἴγομι υπάθσ ἴδε 
τοοῖβ ἢ: ςξ «ἢ. νἱ. 12. 

18. ῥάυε ἐῤεῖν" «υαἱεγ. ὑδρεύονται; ΒΟᾺ 
αφώαηε αι, Οθη. Χχῖν. ΣΙ, 19, ὅζο. 

ἐδε 1οβ οΥ 1δεὲ »πομηδαῖπς ἐδαὶ ἄγό ἤδαγ. 
ΟΚ. τὰς πλησίον κορυφὰς τ. ὀρέων. Οοά. 58 
Οὔβ πλησίον ; ἐπε 80 ΟἹὰ 1,«ῖ, Βυΐ ὅγτ. 
[ια5: “ Αηὰ νγ6, εὐδο ἀγε τυΐ!δ᾽ ἐδεε, νΥ1}}} ξο ὺρ 
ἴο {6 ἐοῤ οὗ [6 τηουηίδίπϑ τυ] οἢ ἀγα πρατ.ἢ 

ο αυαίο}.}1] Τδθ ΟΚ. 15 εἰς προφυλακὴν 
ςξ εἢ. χ. Α Χῖν. 2), “ΤῸΣ δὴ διἰροτεν οΥ̓ 
δάνδηςοα ρσυιδγὰ." Οἔ, ΤὨιυςγά,. ἵν. 30. ὅτ. 

“ ῃὰ χε Μ1}} ταῖς." 

14, εοπεριεί «τυ )ανιῖπε.} 118 58}4]} 
το οὶ ΔΌΝΑΥ ἴῃ (Π6 ἔδπιίης τακήσονται ἐν τῷ 
λιμῷ. ΤΒε Ηδοὗ. 15 ποῖ ᾿᾿ἰκεῖγ ἴο αν θδθθῃ 
Δ» ἾΦ, “ΠΑπαϊπε-ϑυςκεά,; ψ ΐομ ἴῃ Ὦεαυϊ. 
ΧΧΧΙΙΊ, 24 (06 ΓΧΧ, τοηάογβ : τηκόμενοι λιμῷ, 
δηᾶ ἴο ἢ ὶςἢ ΕΣ  Ζϑοδ γοΐοσβ. [{ννὰ8 ῬΙΟΒΔΒΙΥ 
ἌΡ ὉΌ), 2 88π). χυϊ!. το, οὗ ΡΙ3), [μον. Χχυὶῖ. 

49. ὙΠΟ ᾿αἴΐοσ τνοσὰ σϊρῆξ νγο]] ἀσβοσῖρε ἐπα 
ετηδοϊδίοη οὗ νυδηῖ, 45 ἰἴξ ἀδϑουῖθοβ [ῃς ΚΔΠηΣ 
ο΄ οὗ ἤε5 (Ὡσουρ ρίαρις (Ζεςἢ. χίν. 12). 

5ΥΧ. «ῷ «αϑοὺ, “ ΒΕΥ 584}} ΡῈ οοπβυπιοὰ 
νὰ... .»ἢ 

ουεριῤγοαυη ἐπ 186 “ἰγεείς «ὐδέγε ἐδὲγ ἀςυε]}.} 
111. Ἰαϊά Ἰονν ἴῃ ἴδε 5Ξίγεείβ οὗ {μεῖνγ ἀνε ηρ, 
καταστρώννυμι ἔογ ΓΦ), ῥτορ. ἔσφαξεν, Νυῃι. 
χίν. τό (Α. . “Ηςε μιδῖ «ἐαἰκ ἴ6πὶ᾿. [ἐ 
8 ζάγα ἴ 186 ΓΧΧ. ὙΤὨς ὅγγ. μδὲ5 χη), 
ὙΓΒΙΟΒ ΤΔΔΥ ὃς οτὶρίπαὶ ; οἔ, [6γ. χὶίχ. δό. 1 
οσηἶίβ “ οὗ {πεῖν ἀνε! Ἰηρ." 

16. γεπάεν ἐδοηι απ ουΐ γεαυαγά. ΟἿ, ΤΆτη. 

ἢ, 64, ὉΥΟλ ὮΠΡ ΘΙ; ἀπά Τακο χίν. 
12, 14. 

ὁ) έεγοθ] Ἐαΐδεσ, ἐὺ ἅμ. Το 

ἩδὉ. νγᾶ8 Ῥγοῦδοὶγ ΟἿΟΣ ΕΥΡΗ δεν δ: 
οὗ τ ΟΒγοῦ. χίὶϊ. 17, καὶ Δαβὶδ ἐξῆλθεν εἰς 
ἀπάντησιν αὐτῶν; δῃὰ ἴῃς ϑγτγίας, “Απὰ 
εαρὲ ποῖ ὕογὶθ ἐο γπεεὶ {δὲς ἴῃ Ῥϑᾶςβ." [Ι͂ὲῃ 

ας Ηεὕτενν ΒΡ 15 αυνα]οηΐ ἴο ΠΙΣΊΡΟ. ΤΕ 
τελαϊηρ οὐχ ὑπήκουσαν ((οὐά. 52, 69, 41.) οΔῃ 
Βαγάϊγ ὃς στρ ἢ. 

16. ἐδειε «υογ.1]ὺ ΟΚ, ἐῤεὶγ νγοτάϑ. 

δὲ αῤῥοϊμίεά. “ΤῊΪ5 15 ἴῃς τεδάϊηρ οὗ (οάά. 
Ἰ]. Χ. 55, 58, {πε ϑγτίας δηά Ο]ἀ 1.«ἴ. [πϑίεδὰ 
οὗ καθὼς (οάά. 111, Χ, 55, 58, 4]. ᾶνε καθὰ, 
ὙΠ μΙς ἢ 15 ἃ οἴοβογ ἱπυϊδέοη οὗ ἴῃς Ηδδ. ἼΦΣΣ, 

συνέταξαν (ΟΥ -εν) ἰ8 ποῖ “ γτεβοϊνθα "" 
(Βί385911), δυξ “ σοπηπιδηδεά," “ ογάοθεεά, [π 
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[χα 

17 80 τῆς Τληρ οὗ ἴδε ΤΠ] ἄγε οὗ 
Απιηιοη ἀερατγῖεά, δηὰ ἢ τπεπὶ ἢνςα 
τῃουξαηά οὗ τῆς Αϑϑγτγίδηβ, ἀπά (ΠΥ 
ΡΠ ΟΠΘά ἴῃ (Πα νδ]]εγ, δηά τοοῖὶς τὰς 
ὑνδλῖογθ, δηὰ τῆς ἰουπίδλίπβ8 οὗ τῆς 
τυδίεγβ οὗ τῆς σμ]άγεη οὗἉ [βγδεὶ. 

18 ἼΠΠεη τῆς ΓΒ] άγεη οὗ ἔβαυ ψεηὶ 
ὉΡ στ τὴς ΤΠ άγεη οὗ Ατηπιοη, δπά 
ολιηρεά ἴῃ ἴπε Ἀ1]}] σουμπίγΥ ονεγ 
δρδίηβεὲ [οιηλδίτη : δηὰ {Π 6 γῪ 8επῖ. 50ΠΊ6 
οἵ (δι τονναγά τῆς βου. δηἀ τονναγὰ 

ἴδε ΥΧΧ, [1 ἰδοοτηπιοη ἔον Πν, σσἱ, ἘτιτΖ- 
806 ἰ5 τος ἰῃ οχρίδἰπίηρ 6 δ᾽ ρΊΪΑΓ 85 
ἰηάοβηῖῖο: “ Μά» Ὀοβι το." 

17. “»ι»ιοη.} Οοάάᾷ, 19, 1τοϑ, ΟἹὰ [,4ἱ, 
δηά ϑγτγίας γεδὰ “Μοαὸ: ςεΐ. νυ. 8, 13, 18; 
δΔηά ςἢ. ν. 2, 5; ΥἹ͵Ἱ. 1, 54. Οοιηρατίηρ σν. 17, 
18, ὙΠ «. 8, ἰξ ΓσΟΥΊΔΙΠΪΥ ΙοΟΚ5 45 1ξ δα 
ΤΕΥ οοπίυμποά οὐ ἰάἀοηβεάὰ Μοαὺ δηὰ 
Αἰπιοη νν ἢ} οΔο ἢ οἴδετ. ΤῊ ΟΚ. παρεμβολὴ 
υἱῶν ᾿Αμμὼν ἀο68 ποῖ πιόλῃ, 43 Β|596]} Δ55οσίϑ, 
ἐᾷ ἀεϊδομηηοηΐς οὗ ἴῃς οἰ] άγοη οὗἨ Απημοη : 
ἱξ τεργεβεηίβ ς Ηθδ. ἦὉ9 2,3 Π)ΠΌ, ἀπά [6 
Δ. . 5 οοττεςῖ: ςἔ, νδῦϑε 13, οπὶ ψὨΙΟΣ ἴἰ 
ΔΡΡοαᾶγβ [δὶ (ἢς «υδοΐρ ὈΟΑΥ͂ οἵ ἴδ διιχη!αγὶ 5 
ἴῃ αυοϑὕοη 18 ᾿ητοπάοά. 

ἐπ ἐδε ααἱογ.}] Ἡδετα δηὰ εἰβεννβογα τῃς 
δγτίδς τείδίπβ ἴῃς ΟΚ. ἴετα: ἰϑαδοὶ, ἐς. 
αὐλώνι. 

φ, 1δε «υαἱοεν..1] Οοά, ς8 δηά ὅγγ. οὐ. 

18. Τῥεη δε ἐριἰάγεη οΥΓ σαι «υεπὲ ερ «υἱέ 
ἐδε εδὶ άγεη οΥ “»ινιοη) «(πᾶ ἐδε σοπ: 9. σας 
απά {δὲ :οπ5 ΟΥΓἹ “νινιοῦ «ὐτηΐ τῷ. Οοἀά. 1]. 
Χ. 44, 8]. τοδά οἱ υἱοὶ Ἡσαῦ. ΕΤΙΓΖΒΟΠε οὔ8 
[6 γε οῖς δηά σεπάογβϑ : “τορι ο77 δε “0η: Ὁ 
τα απ ἐδε γοσὶ ΟΣ δὲ τοπς οὶ “Αγνινιοα. ἘΒιι 
ἴῃ πδῖ σᾶ5ε νγὲ δῃουϊὰ πᾶνε ὀχρεοῖβά ἃ ργερο- 
βἰοῃ, ἴο τεργεβεηῖ [86 Ηεὃ. ἸΖ}) 39. ΤΒε 

Δζοἷς ἴῃ οἱ υἱοὶ ᾿ μ ὼν τοῖεγβ ἴο [6 ργονυΐουβ 
ΤΩΘΏΠΟη οὗἁ [Π6 υἱοὶ ᾿Αμμὼν ἰπ ν. 17. ΤΠ 
Ηερ. ψνουϊὰ δε δπδγίπγουβ ἰῃ ὈΟΓΠ (8565. 
(οά, 58 δηά {με ΟΪά [,«ἴ. τεδά : ἐδε “οπ: οὶ 
“νιον απά ἐδε :οης 977 ἔσαμ (υἱοὶ ᾿Αμμὼν καὶ 
υἱοὶ ᾿Ησαῦ) ; δηὰ (με Ἰαίίεγ δαάβ: δὲ εωρε εἰς 
2.εὐῤ “γγίογιρη «μοάεοὶνε ταὶ δα. 80 τὰς 
51. : “ δηὰ ΠΗ (Π6π 8005 οὗ Αϑβϑῆμσ ἔγεῖνα 
(Πουϑαηὰ,᾽ 

᾿ ζ2δγγ “επ|. ὅ8ϑγυ. “6 βοηῖϊ. 

Ἐξνεδεϊ. ΤὩς οοτηπηοη τοδάϊηρ 18 ἘΜΕΕῚΝ 
Ἐτ. οἀϊ 15 ̓ Ἐγρεβὴλ αἴτεον (οἀά.11.χ. 234]. (οάά, 

ν γ 
19, 1οϑ8 ἢᾶγε ᾿Ακραβὴλ ; ἴ6 ϑγτίας Δώ;ολ. 

“- 

ΤῊΐβ ροϊπίβ ἴο [ἢς Ταϊπιυάϊς ΠᾺΡ ν, [8 ᾽ Ακρα- 

βαττὰ οὗ πθ (( ΒΕΙ͂]. Τυἀ.᾽ 11,3, 4), ἴδε 
Αςγαὺϊ οἵ Εὐϑεῦϊυ8 δηὰ Ἐγοπηθ, ὩΟΝ [δ 6 
υἱ]ρε οὗὐ “άγαῤα, αὐουξζ ἴθη σηΐ]ο5 5.Ε. οἵ 

ΦΌΌΙΤΗ. ΥἹΙ]. ν. 17-- 19. 

1Πς εαϑ8ῖἴ, ονεὺ δραίηπϑὲ Ἐκγεθεὶ, νυ ἢ 
8 ΠδΑγ ὑπίο ΟἸδιυιὶς {παξ 15. ὕροη τῆ6 
Ὀγοοῖς Μοςπηλιγ; δηά [ἢ ταβὶ οὗ τὴς 
ΔΙΤΏΥ οὗ τῆς Αϑϑγγίδηβ Ἴσδιηρεά ἰη τἢς 
Ρἰδίῃ, ἀπά Ἴονεῖεά τῆς ἕδος οἵ τὰς 
ὅγΠο]ς ἰληὰ ; δηά τῆοὶγ τοη5 δηά 
σΑΓΓαρ 8 ΜΕΓΕ Ρ ΓΟΠΘα ἴο ἃ νΕΓΥ ρτεδί 
τυ τυ άο. 

Ι9 ΤΒεη τὲ ομάγεη οὐ [βγδεὶ 
οὔεά υπΐο {πε [,ογὰ τπεῖὶς (σοά, δε- 
οᾶι86 {πε ]γ Πεαγὶ ἔθ, ἕογ 81} {πεῖν 

ΝδδΙ8, [1 γκανὸ [15 ἤδπλε ἰὴ ἴῃς Ἐ οσηδῃ ἃδὲ ἴο 
ἴδε ἀϊςιτιςὶ οὗ Αογδθαδΐθηθ ἴῃ (δηίγαὶ Ρδοϑῦπο. 

δι. Ἐτιίζβοδο εὐ! χοὺς, Οἢυ5. Οοάά. 
19, 1ο8 τεδὰ Οὔζ. Τἢε δγτίας 885 .Φα7: 
Οὐ; ἴδε ΟἸἹὰ 1[.δἴ., Ου8. ὌὮα ἔοσῃ χουσὶ 
(εἰ) 18 ξεηῖς ; δηὰ ΜονΕΙΒ ΤΔΥ δὲ στ ρῶς ἴῃ 
οοηποοίίηρ ἃ νὰ ΣῊΣ, “αι ϊο,7 2.6. ἴῃς 
ϑδιηδτιίδηβ. Τῆς Ἰοίίοσ ἐσῃ τγᾶ8 ργοῃουηςδὰ 
{ἶἰκο « ΕΥ̓͂ 186 Ἰαίογ [εννα; δῃά {86 ϑαπιδσείίδηβ 
ἅτε ΤΟΡΌΪΑΓΪΥ ϑἰγίοὰ ΟΥ̓ (6 οοπίειηρίυουϑ 
Ὠδῖηθ οὗ Οὐ 165 οὐ Οὐ λοδηβ ἰπ ἴῃ ΤΑ]- 
τηυά. Οἔ 2 Κιίηρϑβ χυῖϊ!. 24, 30, ἔογ (86 οὔἹρίῃ 
οὗ [Ππ ἴεστη. 

ἐδε ὀνγοοζ) Ἐδίδοῦ, δὲ «υαέογοοιγθέ, ΟΤ 

Τογγεηὶ ὀρά, οὐ φωὶγ; Αταῦ. ἤγάάγ, Ἠεδ. ὉΠ), 
ΟΚ. χείμαῤῥος. Τἢς παπιὸ “ Μοοϊμηυν᾽ ἰ5 
ΡῬτοῦ. οοττιρί. ὙΤΒα ϑγγίδς γεδὰβ θοῦ; [86 
ΟΙά 1,.δῖ,, Μδοδυγ; δηὰ ἢ (οὐ, Οέπ. Σ:ς, 
Ῥοςοδοῦ (ἐν. Ῥθοσ ; ςξ ρ ἢ ΓΧΧ. οἵ 
Νυμι. ΧΧΙ. 28). ϑοδυ]Ζ, τὸ ἰάεπεβοβ 
αδυ5ὶ νὰ ἴῃς ἴ “ζωγίεδ, βυρρεβῖα [86 
,δάν Μακραγίγορ, τς Β ὙΝ ΟΕ δοοερίβ. Α. 
δ.Π0]12Ζ, Μιομηδϑῖ, δυοιιξ 8 τη1165 Ν. οὗ [ἐγὰ" 
54 161}. ΕἸ 7Θγυβαίετλ (ΟΙΚ πίπρα ἴῃ ἐπ 
Ρυγϑυὶϊξ 6 Αϑϑυγδη5 (ΧΥ. 5),  Ὡ]Οἢ ΒΟΥ 
οουἹὰ ΒαΡΩΪΥ ἤανε ἄοπο, μαὰ μὲ Ρ]λίη οὗ 
Ἐϑβάγδοϊοῃ θθεη {86 βοθηα οἵ ἴῃς σουΐ. 

αηπδ ἐδεὶγ ἐσπς απά εαγγίαρες αὐεγό ῥιξερεά 
ἰο ἃ ὉΦῪ φγεέαὶ η»μ μά.) Ἐαῖποσ, “ Απὰ 
18εῖγ ἴθηϊβ δηὰ θασραρο (αἱ ἀπαρτίαι: οἷ. ςἢ. 
ἰϊ. 17; 11, το) ννεῦα ριτοποὰ ἴῃ (ἐ.. διηοηρ, 
ψ10}}} ἃ σγοδὶ (σοηρ (2.6. οὗ Ἑςδηλρ- ΤΟ] ον γ2), 
δηᾶ [ΠΟΥ (ἐε. 6 ΘΏΓΓΟ ΔΙΤΩΥ͂, σΔ1Ρ- Ο] οντα 8 
δῃηά 411) σᾶπὶα ἰο ἃ ΥΕΙῪ δτοαΐῖ τυ τυ.» 
δγτίδο: “ Αηὰ {δεῖν ἴθ δηὰ {πο ῖγ θαρπαρς 
ὙΟΓΘ ΘΠΟΔΙΡίηρ ἀπλοηρ ποτ, ἀπ ΨΕΓα. 
ΤΏΔΏΥ." ΕῸΣ ὄχλος οὗ Τλπρ- Ὁ] ΤΕΙ5, 
Χο, “ Αῃδθ.᾽ 111. 4, 26. 

19. 1δε Ζιογά δεῖν Οοά}] Ἐτιίζϑοδο οἱ 5 
κύριον Θεὸν αὑτῶν, ἀπατίῃγουβ, ἃ5 ἰη Η Ὁ. 

υϑᾶρο: ὈΓΟΤΡΕΣ ΓῊΠ, “ἸΔμνγεὰ ἐμεῖς Οοά,» 
Βυῖ (οάά. χ. 58,23, 44.) 41.ἢν6 κυρίον τὸν Θεὸν 
αὐτῶν. ἴἰ15 ψ6}1] κπονση (παῖ κύριος σπουϊ 
[6 ἀγίεἰς, ἰπ {86 1, ΧΧ. δηά Ν. Τ΄., τεργοβεηῖ 
τῆς Ξδογοά ΝΑΜΕ οὗ ἴῃς Οοὰ οὗ ἴβγδεὶ, κὸ 
ἴῃς ϑγτίας ἰωςλον ἀονγείπι. 



ΣΝ αὐ πυμανϑλ,ν ων. ἐὰμα 

ν. 20---22. 

δ παι ε8 Πδά Τςοπιηραββεα τπδπὶ τουπὰ 
δῦοιιϊ, Δηἀ {Π6Γα νγᾶ5 Ω0 ὙΨὙΑΥ͂ ἴο Ἔβϑοᾶρδ 
ουξκ ἔτοπὶ ἀπιοπρ ἴβεη. 

20 ἢ 4}} τῇς σοηρδηΥ οὗ Αβϑιγ 
Γειηδλίηπεά δῦους {πεπὶ. ὈοΓδ {ἢοῖγ 
[οοΐϊπηεη. σΠατγίοῖβ9 ἀπά Ποιβεπηεη, ἔοι Γ 
ἃπὰ {ΠΓΥ ἀδγβ8, 80 ἴμδὲ 411 τῃεὶγ 

7 ΌΌΙΤΗ. ΥἹΙ. 

γ65586}158 οὗ γνναῖος (δι ἶεὰ 4.1} τὴ6 ἰῃ- 
Βαδιτδηῖβ οὗ Βεοιλυ δ. 

21 Απά τε ! εἰβίεγῃβ νγεῦς ἐπιρτεα, " τ, “ἰὴ. 
Δηά {ΠῈΥ Πδά ποῖ νγδίῖεγ ἴο ἀγίηϊς {πε γ 
Π]1] (Ὁγ ομὲ ἀδὺ ; ἔογ τῇ εγ ψᾶνε {πδπὶ 
ἀππηκ ΟΥ̓ πχελϑιγε. 

22 1 πογείογε τ εὶγ γουπρ ΓΒ] άγεη 

ἐδεῖρ δεαγὶ ,αἡ τε. Οτ, “' 1βεὶγ ερίσίς ννᾶβ 
ΚαϊηἐΠολτιοα,᾽ ἃ ρῆγαβε οσουγτίηρ ἰῃ 5. ἸΧχυἱ!. 
3 (ΧΧ.: Ηεδ. δὴ ΒΏΡΓΣΙ, “ΤΥ 5ρί γι 

Ταϊηῖοῖι " (Α. Υ,, 18. ονεσβεϊηθ). Οὗ Εο- 
οἰυ.5. ἶν. 9. 

ῥαά εο»ρα “4 ἐδ] ΟΣ, (Πς βίου ἴῃ 
]οδερᾶ. “ Βε]}. [υἀ.᾽ 111,. 7.32, σοηςεγηΐης [πο 
δδιιδγίδηβ, νῆο, θη νεβραβίδη ννᾶ5 πλΆσΟἢ- 
Ἰὼ ᾿πγου ἢ ΓΠΕοΙ͂Γ ΤΟΥΓΙΌΤΥ Οοἡ 8 ΨΑΥ ἴο |ε- 
τυ βδίοη, οσσυρίςα [ἢ ἴον οὗ ΟετγζΖίηι ἴο ἴδ 6 
Ὠυτηδεῖῦ οὗ 11,6οο δίτοηρ, δηὰ ψοτα Ὀεβεῖ ὉΥ 
τῆς Ἀοπηδηβ ἃ νΠοἷο ἀδΥ ; δηά, ᾿μΒουρὴ βυ ες 
ἴῃς [οΥΤΊ]Υ ἤγουν ποδί, ἢπηροῦ, δπὰ τἰγϑῖ, ἴοσ 
[Π τηοβὶ ραγί ῥγείεσγοα ἀθδίῃ ἴο βυ χη ϊββίοῃ. 

ἐδεγε αὐα: πο «υαγ.}. ΤΈς ΟΚ. ἰβ οὐκ ἦν, “ἰἴ 
“88 ποῖ ροβϑβίῦ]8. 80 [δε ὅγτζ. ἰοσιλαίο. 

40. εο»"βαη57.}1 Τῆς γεηδεγίηρ οὐ συναγωγὴ, 
τ ΠΙΓἢ 8 ἴΠ6 τοδάϊηρ οὗ (οάά, 13, 44, 64, «αἷ. 
ΒτιίΖεοδε εβἀϊ5 παρεμβολὴ, “ἰ ΠΔΠῚΡ :᾽) 50 (οά, 
58 ; 50Γ. “ σληρ5.᾽ 

αδοιὲ 1δε».}ὺ ὙὍΤῆε ΟΚ, ἰ5 κύκλῳ αὐτῶν, 
Δηδυγειΐῃς ἴο ἰῇς Ηεῦ. ὈΓἾΔ2Ό ; ϑ8γζ. 

ἘΠΡΩΣ 
7 οω" ἀπά ἐδίγέγ 44γ..1 Οοάὐά. 19, ΤῈΣ Τεδά; 

ἡμ. δεκατέσσ καὶ μῆνα ἕνα. ΤὮ6 ὅϑγτίδς 
ἢν, “ἔνο πποηέπς δηῃὰ ἴουγ ἀΔγ5 :᾽ νὰ ξἐλῥααν 
ΟἹὰ 1,.41., Οοά. Οεῖπι. 15, ἄρτοεβ: δέοδιω 
φμαΐμον" εἰ "πεποίδις ἀμοδι. ὝΠΟ Ψυϊκχαῖε 
ΒΆΥ5: ““ουπιαυε ἰΞῖδ ουδίοαϊα μὴ ἀϊδ υἱρίκ 
ξαιϑϑεῖ εχρὶείδ. Ψ ΙΪΚπιᾶσ ἤπάβ ἴῃ ἴδε οζγαϊ- 
ὨΔΙῪ τοδάϊηρ δὴ ἱπροσζίδηϊ ςογγοδοσζδίίοη οὗ 
᾿εἷἰ5 Ῥϑου ας ΓΠΘΟΣΥ δυουϊ {πε 5υδ)εςῖ οἵ [6 
θοοκ. ὙΠῸ 34 ἐδλγ8 οὗ τῆς 5ἰορε, ἰορείποῦ 
στ [86 ς ἀδγβ οὗ ἐχρεςϊδίοη (νυ. 30 ἐη77γ4), 
δά [Π6 2 ἀδγβ ἱπηπιθϊδίεῖγ Ργεσεαάϊηρ [86 
Ὀϊοοκαάδ, πηᾶκθ 41 ἀδγβ, ΟΥ̓͂Σ πιοηῖῃ δηά 
11: ἀλγβ; δηὰ (ΐὸ ἱηνδάθσβ ἤδὰ είοσε εῃ- 
ςαπηροὰ 4 ννῆοϊς τπιοηῖβ Ὀεΐϊνεοη σοῦ δηά 
ϑογίβορο  ἶβ, οι. 111. το. Τα σεβυὶῖ 5 δδουῖ 
2ὲ Το [ἢ 5 ἴογ (ἢ 6 τ Π᾿Ο]6 νγαγ, τυ ἢ ἢ Π6 4ϑϑογ5 
ψνὰ5 ἴπ6 ἀυγλίοη οὗ ἴδε [ἀδδη ολπηραίρη οὗἁ 
1,υδῖυ5 Οὐυἱεῖυβ, τ μἰϊςἢ Ὀεραη φαγὶ ἴῃ [πὸ οὗἉ 
ὙΤτγαΐδη 5 τοί Αβε (ςξ εἢ. ἱν. 5), επάοὰ 
ὙΠ} Ὑ τα δηβ ἀθδῖ 9-|ὸ Δυγψιὶ οὗὨ [Π6 5416 
γεᾶγ. Βαυΐ 566 (πε [ηἰγτοάυςτίοη. 

ΤῊΘ ἱπιργοθδ ! γ (πλὲ 80 φτεαῖ ἃ ἴογοε 
ψουϊά ᾿ἰ6 1Ἰά]6Ὲ τουηὰ βυςἢ ἃ ἔογίγεϑϑ ἴῖῸΓ 39 
ἀλγ8 15 οὐἱάθηῖ. Μογεονυεῦ, 45 γ οἸ κᾶν οὔ- 
δεῖνεϑ, 18 16 ΑΞϑυτίδηβ ψεγα 0 ]ε ἴο ὈΪοςΚαάς 
ἔδιο Ρἷδος 80 ςοιῃρ εἰοὶΥ 45 ἴο οὐ οὔ 41} εχίξ, 

“420οε.---- ἸΚγοί, 1. 

(15 15 Παγα ἱγ σοηϑίϑίθης νυ} [86 Ξἰλϊοπιεηξ οὗ 
εἰ. ἵν. 6, γ, ΜΒ ῖοΝ ἱπρ] 165 τμδὶ Βοίγ δ σοτι- 
ταδηδεά [86 ΔρΡργόδοβοβ ἴο [υάεὰ, ΨΨῊΥ ἀϊὰ 
ποῖ Ηοϊοίογηοθβ ἀείϊδοῦ ἃ βυδίοείοπξ ἔογος ἴο 
ἰηνεϑὶ (ἢε οἷδε, δηὰ ρα88 οἡ τ} {ἰπ ταδὶ οὗ 
15 ἈΣΤῚΥ ἴο [ογυβαϊοῖα ἢ ΟὈν ΟΙ}Υ 86 5ἴουῦ 
οοπορηίγαΐοβ. 1:56} ὉΡοη 8 βίηρία ἔοσγίγοδβ ἴῸγ 
[ὸ 8αἴκα οὗ ἀγαπιδίς οεἴδςς, Οξ οἷ. ἱν. 4 “90., 
ὙΠΟΓΟ Οἴδοσ ροϊη(βοῦ Γοδἰβίδηοθ ἀγο δηιπιοσγαιθα, 

αἱ] ἐδεὶν» υεησεῖς 9. «υαἱοῦ {αἰϊεά.} 1.2. ὉΥ͂ 
τυπηΐηρ αἴγ. ἘΕΥΖϑοῆς τοηλγκβ: “ Εἰηλ- 
οἤον βἰδηᾶάθ πάντα τὰ ὕδατα." Βιυῖ [πε ροϊηϊ 
οὗ [Ὠε Οτθοῖκ ἰ5 [πα ([Π6 ΤΟΙΏΡΟΓΑΓΥ͂ ΒΌΡΡ 65 
νυ ἢ ἸΠΕΥ δά ἴῃ ΤΠ εἶτ νοβϑ6}β ἡγνογο οχῃδυβίοα 
Ὀγ [Π6 ἐπά οὗ [πὸ ἔπιε βρεςεὰ. Εογ ἴδ γεσὺ 
(ἐξέλιπε, οὐπὶ ἀσοι!8, Ρ6Γ5.)} ςἔ. Ῥτον. ἷν. 21, 
πὼς μὴ ἐκλίπωσί σε αἱ πηγαὶ καλ. (ωΧΧ... 

Εἔ, αἷ5δο εἶ. χὶ, 121 ἐηῆγα. ϑγτίδο: “Απά [ἢς 
ἱπμδ] 2ηἴ8 οὗ ΒΕ -Ρ4]}ὺ οἰηρςα τΠοὶν νναΐοι- 

τ 5965" (. ὁσιδδὶον ); ςξ δίσδςβ χχί, 1ο, 

14, νὮετε [ἢ ς βδιης »" ννογὰ 5 υϑεά, [ἴ γσγο- 
Ἶγ ἸΠΕΙΓΕ δδ, «υεἰϊ, εἰσέεγη, Ὧ5 ἴῃ εἶν. ΥἹΙ. 11. 

ΑΥΏς δι τη τοηάοῦβ ἃ τὐδι, δγάγία, ἴῃ τῃς 
Ριοϑοηῖ ρᾶΆ55256. 

1. ἐδὲ εἰτίεγπα.] Οἷκ, οἱ λακκοί; ΗἩοῦ. 
ΤΥ, ΡΙ15 ἴῃ δῖοι ἴδε ταϊησνναῖεσ ννᾶ5 οο]- 
Ἰεοῖϊεά. Ὑῶε ϑγγίας μα5 ἃ ννοσὰ 5{ΓἸ Εν τηδδη- 
ἱπρ “ἀἰης (1 84πὶ. 1, 24); δυΐ 4150 υϑεὰ οὗὨ ΔηΥ 
Κιπὰ οὗ νε..ε] (ὑυκὲ χχίΐ. το). Οὐοά. 58 Δα ἀ5: 
καὶ οἱ λακκίσκοι αὐτῶν, ἃ ποτὰ ποῖ φίνεη ἴῃ 
11ἀἀ6}} ἀπὰ δοσῖῖ, δοὸ ἴ8ε ΟΚὶ [1.αἴ, “κεῖ σὲ 
εὐφἐογε. 

“δεῖν 5 1,1 υπίο ἔϊη686: εἰς πλησ- 

μονήν. Ηεν. "5. Ἐχοά. χυΐ. 3. 

ὁγ »πεασωγε.) Οἵ. ἘΖεκ, ἵν. τό,“ ΤΟΥ 5}|2]] 
ἀτίηκ ναῖε ΕΥ̓ πιθάβισγε"" (Ηεῦ. ΠΉΦΌ3); 

(πὲ ἰ5, ἰῃ τ ΒΟΥ ΔΟΪΥ 5141} φυδηι 165, ἴῃ ΟΥΘΥ 
ἴο τῆᾶκε [Πότ ᾿αϑὶ 85 ἰορ 435 ροβϑϑδίθϊθ. ΤὮς 
ϑγσγίας γυῃ5 [Π8 : “ Απά {Ππεὶγ βκίπ5 (οὐ νγαῖεσ- 
ΡοΙῖ5) ψεσε επγρίϊοά, ἀπά {ποῦ ψψὰ8 ποΐ ἰοῇ 
ὑπῖο ἴδεπὶ νναῖον ἴο ἀσίηκ, δηὰ ἴπεῖγ ὈΟΥ5 δηά 
τπεῖγ ϑγροπιθη αἰ πιθά (υγεγε δίσίοκεη, οὐ; 2], 
]υάξεβ ἰν. 21) Ὀδοδιι86 ἴΠοΓα νγᾶ8 ποῖ Ἰοΐ ὑπο 
[Ποῖ νγαῖοσ ἴο ἀγπκ δηὰ ἴο ΡῈ βαιϑβῆθα οὔθ 
ἀδγ ; Ὀεςδιβε ὈΥ̓͂ ζηδΆβιιγα ΤΏΕΥ υϑοά ἴο αἶγα 
ἴοπὶ νναΐεσ (εξ [οὔ 11|.34). Αῃά {πεῖν ὈΟΥ5 
δηᾷ (πεὶσ ψοπχθη δηά (πεῖγ γουῃδ δηθὰ (οΥ 
Μοῦ ἰγουδὶεὰ ; ςοἕ Οεη. Χ]]. 8) 5οσζθ, δηὰ 

Χ 
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δοό 

ὃ Ἐχοά. ς. 
ΩΣ. 

Ἅ ΕΓ οὐ οὗ Πολγῖ, ἀπά τῆ ε!γ νοιλεῃ 
ΔΠ4 γοιπρ' πιεη ἐλἰηϊεα ἔογ τἢϊγβῖ, δπά 
[6]1 ἀοτψῃ τῇ τῆς 8ιγΓθοῖβ οὗ ἴῃς οἰγ, Ὧπά 
Ὀγ τῆς ρά88ᾶρεβ οὗ τῇ6 ρσαῖε8, δΔηἀ {Π6Γ6 
"8 ΠΟ ἰοηροῦ ΔΠΥ͂ 81ΣΠρτἢ ἰπ {Παη]. 

23 ἼΠεη Δἃ]} τ[ἢε ρεορὶε 2856 π)}]6 ἃ 
το ΟΖίδλβ, ἀπά τὸ {πε ςἢϊεῖ οἵ τῆς οἰ, 
θοΟΙἢ γοιηρ πηθη, ἀπά ννοπεη, πὰ 
σἢ]άγθη, δπ4 ογιεά ἢ ἃ ἰουά νοῖςε, 
ΔΠὰ 5414 Ὀεΐογε 4}} τῆς εἰάεσβ, 

24 ἀοὐ δὲ ὁ]υάρε Ὀεΐνεεπ υ Δπά 
γου : ἔογ γε ἢᾶνε ἀοῃδ 8 ργαδῖ 1Π] ΌΓΥ, 
ἴῃ [πδῖ γε ἢδλνα ποῖ γεαυίγοά ρεᾶςς οὗ 
{Πα “μι άτγεπ οὗ Αββυγ. 

ΨΌυΌΙΤΗ. νἹΙ]. [ν. 23-2]. 

2ς Ἐογ πον 'ψγὲ ἢᾶνε πο Πεῖρεγ: δυῖ 
(Οὐοά Παῖῇ 8οΪά κι ἰηἴο {πεὶγ μδηάβ, τῃδῖ 
να 58ῃοιϊά δὲ τἄγοννη ἀονγῃ Ὀείοτε 
τἢεπὰ νεἢ ἘΠῖγϑῖ δηά ργοδῖ ἀςδϑιγισοη. 

26 Νον τδεγείογε ς4}} τῆδπὶ υπῖσ 
γοιι, δηὰ ἀεἰῖνεγ τῆς ννῆοΐα οἱ ἰοὺ 8 
ΒΡ01] ἴο ἴῆςε ρεορὶε οὗ Ηοϊοίεγηςβ, ἀπά 
ἴο 811 ἢΪ8 ΔΓΠΊΥ. 

27 Ἐογ ἰξ 18 Βεϊζεγ ἕοσγ υ5 ἴο δὲ 
πηδλάς ἃ 8001} απῖο τῆ θπι, τμδη τὸ ἀἴε 
ἴον τῆϊγβῖ : ἰοῦ νὰ νν}}} θὲ ἢ!15 βεγνδηΐβ,. 
τῆδξ οὐ 8011}5 πηᾶγῪ ᾿ἶνε, δηἀ ποῖ 866 ἔδε. 
ἀοδίῃ οὗ οὐ ἰπΐδηῖβ θείογε οὐγ 6γεβ, 
ΠΟΓ ΟἿΓ υγίνεβ ΠΟΥ οὐγ σὨ] άγεη ἴο ἀϊα. 

[αϊϊοὰ ἔγοπι (Ὠἰγϑί, δηὰ ζ6}} ἴῃ τῆς βἰτεοῖβ οὗ (ἢ6 
οἰἴγ, δηὰ ἴῃ ἔπε δηξγ68 οὗ ἔπε καΐε5, δῃά ἴποσα 
τγ85 ποῖ ἴῃ {πε ϑίγεηρίῃ.ἢ 

Δ. ΤῊΪ5 νεῦϑα σοηϑ,5[8 οἵ γε} βοθῆςοβ οὗ 
(6 [,ἀπιοηϊδίίοηβ, σὰ. 1.8π|. 1ἷ. 11, “ὙΒ6 
Ἑσμ]άγεη δηά {6 δι. κ]ὶην8 ϑνοου ἰῇ ἴδε 
δἰγοοῖβ οὗ ἴ:6 ΟΥ̓ ; 26. το, “ ΤῊΥ γουῃξ 
οἰ] άγοη (παῖ ἕλίηΐϊ ἴοσ υπροῦ ἴῃ ἴΠ6 ἴορ οὗ 
ΘΥΕΙΎ 5ίγεεῖ ὁ. 4ι, “" Ὑδε γουηρ ἀπά {Π6 οἷά 
Ἰῖδ ὁη [86 στουηά ἰη ἴδε 5ἰγοεῖβ; ΤΥ Υἱγρίη5 
Δ ΤᾺ γοιπρ' Πιδπ ἅΓῸ (Δ]]Θη ΟΥ̓ 6 βυνογὰ ;} 
ἐό. ἵν. 4, "ὙὝΠΕ ἴοηρο οἵ [πΠ6 5βυςκίην οἰ] ὰ 
εοἰοανθῖῃ ἴο {πε τοοῦ οὗ ἢ5 πιο ἔογ {Π|γϑι.᾽" 
Τῆς Νυϊγαῖς οπιῖῖϑ {πὸ νϑῦβα. 

φὐογε ομἕ οΥΓἹ δραγί ἢ ΤῊΐβ 15 στρ. ὙΠῸ 
γογὺ ἰδ ἀθυμέω: «εἴ (οἱ. [ἰ. 21. Νοῖ “ϑι'νοοηδά᾽; 
((δυτίοῃ), ἕο ννῃὶςἢ ἰπ [,4π|. 11. 11 (Ὡς νογά 
15 ἐκλείπειν, ἃ5 Ὦθτο, δηά ἰη [κὸ χνΐ. ο (ΒΓ ΠΥ, 
ἴο 311, δ6 νναπεϊπρ): 

ὁγ ἐδε ρῥασαρσες οΓ᾽ 1δὲ σαί. ἘἈΔῖΠοΓ, ἐπ 
ἐδε βασασες, ο. ὙΤῊς Ηδοδ. νν48 Υ, “ναν," 
ςἕ Ρχον. νἱϊ. 8; ογ ΠΙ͂Β, “ επί," ςοπιθϊηεά 

νὰ Ὁ, “ γαῖς,᾽ 85 ἴῃ [υὐξεϑ χυῖ!. 16, 17; 

οὐ ΠΡ δ Δ, Ῥχον. υἱῖὴ, 3. ΟΕ ἴα ϑγγίας 
αυοϊοά ἀθονα. 

48. “Ὅῆς σΒο οὔ ἢ ον " (τοὺς ἄρχοντας) 
ἅΤ6 [ἢ 5816 858 “(06 οἰετ8,᾽ 2.2. τῆς εἰ εθει, 
Τῆς Ψυϊραῖε οπῖβ ὈοίΝ. 

δοὶδ γομπῷ »ιοη.} Βδίδοῦ, [ἢ  γουης πιθὴ (οἱ 
νεανίσκοι)." 

44. Οοά δὲ ἡμάσε δείαυεεπ τῷ από γομ.} ΤῊΪ5 
ῬὮγαϑθ οσσιγα ἰῃ δῆ. χΥΪ. 5, χχχῖ. 53. 

7ε βαυε ἄοπε τ φγεαὶ ἐπηΐμγγ. 1ωἴϊ. γα αἱάὰ 
ἴῃ 0.5 στοαΐῖ νγοηρ, ΟΥ̓ Ποῖ βρθακίηρ ροδοθδῦϊα 
τηϊηρ8 ἢ [6 5οη5 οὗ Αβϑῆιυσ. ΤῊ]5 15 ΡΌΓΟ 
Ηδῦγον ἰάϊοπι. Εογ ἴδ6 Ἰἰαίϊεσς ρῆγαβοθ, ςοἔ 
7ογ. ἰχ. 8, “Οπε βρεᾶκϑίΐ ΡεΔΟΘΔΌΪΥ ἴο ἢ 5 
ποϊρῃθουγ νυ ἢϊ5. πιουῖ. Ηδςρ. «ῥεαζειδ 
ῥεαες αυὐἱδ. ὍΤΒΟ δγσίδς γεηάογβ 4υϊς τε γα ]γ. 
Αἴ, αἷϑο {6 Ψυϊχαῖς : «ωδίοοεέ ες ἱπίοῦ πο. 
εἰ ἐξ, φμοπίαηε ζει ἐπὶ ποι ὑπαΐα, ποίφης ἰοφμὶ 
ῥσείδκε εἴωρ ΔΉ ΡΗ. : 

25. ον ποαυ. Ἐδίπογ, “ Αηά πον." 

«υὸ ῥαυέε πὸ ῥείβρεγ ἢ Ἐτὶ[Ζϑοις δά 8 οὐκ 
ἔστι βοηθὸς ἡμῶν. Βιυῖ Οοά, χ, [ιᾶ8 βοηθῶν 
ἡμῖν; ἀπὰ (οαά, ς8, τοϑβ, ὁ βοηθῶν ἡμῖν. ΤῊΝ 

8. ΠΡΆΤΟΓ ἴθ. Ηοῦὗ. ἰάϊοπι : Ὁ ἦν γε. Οἱ 
4 Κίῃρϑβ χίν. 26; [οὔ χχχ. 11. 

Οοά δὲ4αϊδ «οἷά τ ἱπῖο ἐδεῖγ δαπά..} ἩἨεῦ. 
Ρῆγαθς. Οἱ. μυιάρεβ ἰϊ. τ4, χ᾿ 7:1 ΧΙ. 
9. Το ἰάρα 15: Οοά πδίὴῃ ἀεοϊινογεά υ.5 ἰηΐο 
{ΠΕΙ͂Γ ΡΟ ΘΓ, 25 ΤΠΓῸΪΥ 85 1 ἢὸ μὰ 5ο]ὰ υ8 ἴὸ 
ἢ θη ἔογ 5ἴανοβ.. ΟΕ πὸ ϑγτγίας, “Τῆς [μογὰ 
Ἰδῖἢ 4εἠοεγεά υβ ἰηΐο {μοῖγ δδηάς. 

ἐδγοτυπ ἀοαυπ. τοῦ καταστρωθῆγαι. ΚΟῚ 
Οΐε οὐ τ. 14 σωῦγα. ϑγτίδς, “τῃαὶ νὰ τϊρὰΐ 
Ὀ6 ςοπβυπιοα Ὀείοτε [Ποτη. 

26. εαἱ! τξερε ὠπίο γομ ἐπικαλέσασθε 
αὐτούς. Νοὶ “ επίγεαϊ τῃεπὶ " (6440). Τῇε 
ϑΥσΤίΔς 48 5 ΠΊΡΙΥ, ““ “411 ἐμαὶ .᾽ δυὲ ἴδε 
Μνυϊκαῖς, “ ΕΓ πυῆς σοηρτοραῖο Ὁ} νΟΓ805 ΦᾺ 
ἐπ εἰυἱἑαΐο σωπὲ υἱἵ ϑροηῖε ὐδάβιῃιβ Ὧ05 ΟΠΊΠΕ5 
Ρορυϊο Ηοϊοέδγηι5.᾽ 
να “ροἱ.} εἰς προνομήν. ϑγτῖας, “ ἴΟΓ Ωρ’ 

εἶἰνο5 δηά δοοίγ." 

47. α “οἰ. διαρπαγήν. “Ὕδδη ἴο ἀἰε 
ἴον τιἰγϑὶ "15 οπιϊττοὰ δγ ΕΠ Ζϑοδο. [{ἰ5 ἐουπά 
ἰη (οάά, ς2, 64, 4]. (ἢ ἀποθανεῖν ἐν δίψῃ)» 
θυ ἰδ ΠΊΟΤΕΪΥ 8η ὀχερείοδὶ δά ἀϊτίοηῃ, ΤΠ 5γΠ8ς 
εΕἶνεβ ἴδε νϑῦϑε ἔπι: “Βοϑοδυβο ἰξ ἰ8 [οτ 
1.5 ἴα τὸ Ὀεσοπια ὑπίο [Ποπὶ ϑογυδῃῖβ 
Πδηἀπηδ 8, [μδἴ ΟὟ 800} τδΥ Ἰΐνο, [μδὲ γε 58Ὲ 
ποῖ ν 1} ΟΌΓ οὐ εγοβ τῆς ἀδαίῃ οὗ ἴδε οἱ ]- 
ἄτγϑη δηά {πε ὑνοπῖθη δηά (πδ ϑοηϑβ, ᾿νδί]ς {ΠΕῚΓ 
80 ξδιηίείἢ." 

«ὐό «οἱ! δὲ δὲς τονυαπι.. Ἀδίμογ, “να 514} 
Ὀεσοπηθ 5ἴανοβ :" ἐσόμεθα εἰς δούλους ἱπι λἴο5 

6 Ητδ. Ὁ» ΤΠ, 
. 2δαΐ. ΟΝ “ομἶρ 1:47 ἰδ πᾶ ποὶ 26ε.} 110. 
“ ῃά Οἱγ ΒΟ}] νν}}} {|1ν6 (Ο6ῃ, χίϊ. 11; ΧΙχ. 20) 
Δηά νγὸ 53}|4}} ηοΐ 566," ἄς. 

ὀφίογε] ΜΙ ; ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Ἠεῦ. 
ἜΜ. 1 ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶ ᾿ 



γ. 28--- 22. 

28 Ὗνε τᾶκε ἴο νυζηα88 δρδίηβι γοι 
(ῃε Βεάνεη δηά τῆς εὐαγῆ, δηά ουζγ 
(ὐοά «ηά [,οτά οὗ ουγ ἔΔΒοῖβ. νος ῇ 
ΡυΠΙΒΠ6 ἢ υ ΔΟςσογαϊηρ; ἴο ΟἿ 51η5 δηά 
τῆς 518 οὗ οὐγ [Δ Πετβ, [δὲ ἢς ἀο ποῖ 
Δοςογαϊηρ, 88 γχὲ πᾶνε 5414 {Π8 ἀΔΥ. 

29 Ἴδη τΒογα νγᾶβ σγοδῖ ψψθορίηρ; 
ἢ οας σοηϑβεηΐ ἴῃ [ἢς πηϊάδς οὗ τῆς 
ἈΘΘΘΙΊΘΙΥ ; δηά {ΠΕΥ οτεα ππίο {ΠῈ 
Ι,οτά σοά ψπ ἢ 4 ἰουά νοῖςα. 

᾿ 0 ἀ{6.] ἐκλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν, 11. 
Αἰ Πρ, Οἱ ΠΠς ΔΥΝΑΥ 85 ἴο ἴποὶῦ βουΐἷβ (Δη 
ΔΕσυ ΒΔ γε οὗ “ ἤρᾶσοσ ἀςβηϊθοη ᾽). ΟΕ. Ὁ. 22 
“ΓΑ ; οἢ. νἱ}}. 2:1. 

28. »)ὙῺμι ταξε 10 αὐἱΐπες ἀσαϊπεὲ γομ ἐδ 
ῥεαυέεη ἀπά ἐδὲ εαγι. ΤὍΤὨ5 δάϊυγαίίοη [5 
ΟὈΥΟΙΒΙΥ Ὀοττονεὰ ἔοι ΤΠ ουῖ. ἱν. 26, “1 
6211] πεανθῆ δηά δαστὰ ἴο νυ ἱἴπ6855 ἀραϊηβί σοὺ 
(818 ἀδγ, [Πδξ γε 5}}4}} ϑοοὴ υἱίεσ]γ Ρεγ5ἢ.ἢ 

απ οἱ Οοά απά [ον οΥ οὠν 7 δεν. 80 
[86 Οτεεκ. Βυῖ κύριον τῶν πατέρων ἡμῶν 
Τορτοϑοηῖ πὸ Ηεῦγενν ρἧγαθθο. χοΟῦΌΔΟΙΥ 
(δογεΐοσε, (οάά. 19, 1οϑ, δηὰ ἴΠ6 ϑγγίας ἃσὲ 
τρις (τὴν γῆν καὶ κύριον τὸν θεὸν τῶν πατ. 
ἡμ.}, “ Απαά τδε 1,οτὰ (ΗθΡ. [ἐμόν }) ἴῃς Οοά 
οὗ οὖν δίπους. 

}ωπίσῥεῖδ 5 ἀκοογαδης 19 ομ σἰμα.ἢ ἐκδικεῖ 
ἡμᾶς κατὰ τὰς ἀμ. ΕῸΓ ἴδε οοποιΓγιςξίοη ςἕ. 
Ηο5. χὶϊ, 2. Το Ηθδ. νοι]ὰ 6 “ νἱϑι(οτἢ 
ὈΡΟΏ 1.8 ΟἿ 51Π5 ᾿᾽ οΥ̓ “ δοςοσγάϊηρ ἴο Οὐὔγ 5ἰη8.᾽ 
Τῆς ϑυτίδς Ομ δηδ [ἴΠ6 5ἷη5 οὗ οὖσ 
ἔα Βευβ." 80 (οὐ, 548. 

δὼ δὲ ἀο πο σεεογαϊπρ ας «ὐὑὐ ῥαυε “αἱά 
ἐδὶς 44ν.} 1.ἱἴ,, “ τὰ ογάεγ [Πδΐ Βα τηᾶῦ ποῖ ἀὁ 
δεοοοσαϊης ἴο ἴπεδε βδυύηρβ ΟἹ [ἢ]5.. ἀΔγ." 
ἘΣ Ζϑοθα {πη Κ8 (Π6 βυδ]οεςΐ 15 Οοὐ, ννῆο, 85 
ἴἰ ἀρρθαγεθά, ννγὰ8 γοϑοϊνδὰ ἴο ρίνε ποῖ ὕὑρ 
ἰηΐο [86 ΡΟΥΟΓ ΟΥὗἉΤΏ 6 Αϑϑυτδηβ (υ. 25). ΤῈΘ 
ΒΌΡΡ]ΙΔηΐβ8 β8γ, )Ὑ͵ε δάϊυγε γοὺ ὈΥ͂ 4}1} (πδὶ 15 
Βε]ὰ βδοσεὰ ἴο ῥγουθηΐ [6 γϑβϑι}}18 ννα πᾶν 
ἀεβοηθεὰ (τ. 27) ΟΥ̓ δη ἱπβϑίδηϊ β0ΓΓΘΏἀοΓ 
(υ. 216). Αποῖδβοῦ τηοάς οἵ υπάογϑίδησδιηρ [15 
ϑοη δὶ οὔδβουγο οἶδιιδ6 15 διισρεβίοα ΟΥ̓ {86 
ΤΩΔΥΡΊΏ, “ἰὴ οτάογ [4ῖ ΠΟοΙΪοΐδτηθ5 ΣΩΔΥ̓ Ὡοΐ 
ἀο," ἄς. 80 Οβυτίοη, “(δῖ Ηοἱ. ΚΙ] υ5 ποῖ 
ἢ (το δηά στοδί ἀσϑβιίγιςξίοη " (υ. 15). 

Ῥεγῆδρβ ἴδ βυδ]οςξ 15 ᾿Ἰηἀεβηϊο, ““ 'ῃ ογογῦ 
[δὶ ομε ἀο ποῖ," 2.4." 1ὴ ογάσγ [Πδὲ ἱξτηαγ ηοῖ 
ὕὈε ἄοπε "---ἃ οογηοῃ Η γον σοηβΓΠΙςΓΈΟΩ : 
οὗ 58. νἱ. το. [ἢ ΔΩΥ Ἷδδὲ ἔνα ἄρρϑᾶτβ ἴο ὃὈῊ 
υϑεα ΕἸ] ΡΌΓΔΙΥ, Κα ὅπως, ἢ ἃ ποϊΐοη οὗ 
ΑΓ ΠΡ, ὅρα οΥ βλέπε Ὀεϊηρ υῃηάογϑίοοά, 89 
ἴῃ Ματικ ν. 2. νῃαῖ ἴ6 Ηροῦτονν γνγᾶ8 ἰ5 
ΔΏΟΙΠΟΓ 4υοβιίίοη. Οοάά. χ. 23 οχηϊξ μή, δῃηὰ 
ἴῃ) ΟἹά 1,4. 45 εὐ 7 ιείαδε; ἴδ6 ΜΝυϊκαῖο, 
Ουπίε αν δοάϊο οαοίμῦε δὲ ἐεγγαῦι . .. τ 7 
ἐγαάαίδς εὐυξαΐεηε ἐπ απ τας Ηο ΓΗ, 
εἰ «ἱἢ μὲς πουίενῦ ὀγουὶς ἐπ ογὸ ρίαΠ φμὶ ἰομ ΟΣ 
ἐζείων ἐπ αγί δαί “ἰδἰς, 45. 1 41} [ΠΥ ἀδϑιγοά 

“ΨΌΒΘΙΤΗ. 1]. 

20 Τπεη 844 ΟζΖίδϑβ ἴο {πεηὶ, Βτε- 
(ἤγεης θὲ οὗ ροοά σουγᾶρα, ἰεῖ 5 γεῖ 
δηάμυγε ἤνα ἀδγ8, ἰῃ τὴς νυ ς ἢ 8ρᾶςα 
τε Τιογά ουῦ (σά πηᾶῪ ἴυγη ἢ18 
ΤΑΘΓΟΥ͂ ἴονναγά 8; ἔογ. ἢς 01} ποῖ 
ἔογβακε υ υκίογ]γ. 

231 Απάὰ 1Ε τῆθ86 ἀδγβ8 ρᾶ58, δηά 
{ποτα σός πο Βεΐρ υπῖο 8, 1 νι} ἀο 
δΔοςογάϊηρ ἴο γουγ Ψογά. 

22 Απά ἢς ἀἰδρεγβεά τῆς ρεορῖε, 

ννγὰ 8 [μδ΄ βῃογί του Κ πηῖρμΐ δε πιδάς ν118 (Πεπλ. 
ϑυσίδο, “ἴο ἀο (φεγιιηαῖαὶ ἱηβη.) δοςογάϊηρ ἴο 
ἴπε8εὲ οσάβ οὐ ἴδε ἀδγ οὗ (μῖ8 ἀλγ." ὍΤΠΐ8 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΟΥ̓ ΠγΔ]. 

4Θ. Τρεη ἐδέγε «ὐαΨ ργεαὶ «υφεῤίπρ, Φ"ε 
Ἀδίδοσ, “ Απῃά ἴπογα ἅγοβϑα ἃ στοαῖ νεερίης ἴῃ 
{Π6 πκϊάϑι οὗ ἴῃς 4556} ]γ---οὗ 41} ἰορείμοσ.ἢ 
(σε Εχοά. χίχ. 8, ᾿Ὁμοθυμαδὸν 8 1Ἴ71) τ ὡπᾶς 
Το ϑγίίδςο ρυϊβ [5 ρῇγαβο δὲ ἴῃ δηά οὗ ἴῃς 
ποχί εἴἶδυβο, “Απά ἴΠοΥ οτὶοὰ υηἴο πε [,οτὰ 
τῇ ἃ Ἰοιιά νοῖὶςς 411 οἵ ποιὰ τορεῖμβοσ." ΤΒῈ 
γυϊκαῖς, αἴἴεγ 115 ΟΠ δ] θα οτἱρίπαὶ, δἀ5 νυυδαδῖ 
[ΠΟΥ 541 ἀ---ἃ ςεηΐο οὗ δου ρἢ5 ἀηα ἘΧργοββίοῃβ 
ἔτοπι 8. ΟΥ̓]. 6; 2 84Ππ|. χχὶνυ. 14; 8. οχνύ. 2: 

ΟΟἹ] 11. 17, “(Νε μαᾶνὸ βἰηηθαὰ στ ΟὐΓ 
{πε Ὶ5, γα ἤαγα ἀθα]ῖ ψνγοη Ϊ, να Βαγο 

ἄοης ἱ᾿παυϊγ. ο μου Ὀεοδιβὸ που ἀτί 
ξοοά πᾶν τ ΥΟΥ προ 085, οΥὁἹ Ψ ΠῚ} τὨΐη6 οὐσῃ 
ΒΟΟΌΓΡΘ ΡιΠἰ5ἢ ΟΥ̓ Ἰηϊαυ 168, δΔηα ἀοἰ νοῦ ἠοῖ 
(ποπὶ τΠδὶ σοηΐε5β5 ἴἢ6 6 ΟΥ̓ΘΥ Ὀηΐο ἃ Ρεορΐίς 
14 Κπονγοῖῃ ἔδοο ποῖ; ἴπδΐ ΠΟΥ͂ 5ΑΥ ποῖ 
διηοης ἴδε παϊοηβ, νἤετα ἰ8 ἰδεῖς Οοά! 
Απάὰ ψβεθη, {ἰγοεὰ ἢ} ἴΒοθ6 οἰδληπλόυγβ, δπὰ 
νγελιϊοὰ τυ {μεθ6 Ἰαπηοπίδοηβ, με μδὰ 
Ὀεςοιὴβ 8|]επΐ, Οχίας τοβε, Ὀδίῃθὰ ἴῃ ἰθᾶγβ, 
δηά 5δἰὰ," ὅἄζε,, ἃ8 ἴῃ σ΄. 30. 

80. ἐπ 2δε «υδίερ “βραες ἐδε γα οἱν Οοά 
»π47 («υἱ ]) ἐμγη δὶ πιοῦν Ἰοαραγά τς.) ΤΏδΣ 15, 
ὉΥ 5εηαϊΐης ι.ι5 ταῖη, Οε. οἰ. Υἱδ, 21, ὙΠ ΠΟΓΟ 
ΟΖίας Ὀεχ8 [ἢ ἴο ὈΓΔῪ ἴῸΓ [Π|8 τ βυ]ς. 
Ἐδίη δηά ς ςοηβδοαιεδηΐ ἔοΓΈ ΠΥ οὗ {ΠῸ 5801] 
ΨΈΓΟ ΘΞΡΘΟΙΔΙΪΥ τοραγάθα 45 [ἢ 6 γῆ οὗ [οβονδῃ, 
ΟΣ, 7οεὶ 1, 23, 24; Ηοϑβ. 11. 21 “σᾳ.; [τ΄ χίν. 
12: 1 Κίηρβ χνὶὶ. (ΤὴῈ δγγίδο [δ5, “" Ῥεσ- 
οδδηςς ἴδε Γοτὰ οὐγ Οοά ψ1}} ἴυγη͵,᾽" ὅτε.) 
«Δεν. εἷς τέλος, ἃ ἰγαπϑϊατίοη οὗ ἴῃς Ἠδοδ. 

ἽΣ), “ἴον ἐνεγ. (τ Οβγοη. χχυῇ]. ο, θετα 
([ἢ6 1ΧΧ.. «4150 εἶνεβ καταλείψει, δ τ}... ΤῊ 
ἴον ΣΙ Π “ ᾿αδῖ οΒ, “ γεϊεςῖ 

851. απ ἰῥέγε ςΟὔὈ1δ πὸ δείρ 10110 ἢ νος 58: 
καὶ μὴ γενήται βοήθεια ἐφ᾽ ἡμῖν. ἴδε ΟἹά 
1,Δῖ. ποθ μερὶ Ἶγ πὸ, αὐῥμζογίρη; δὰ 
[π6 ϑγγίδς, " Απάὰ ἰΐ ἔνε ἀΔγ8 Ρα55, δηὰ ἴδετε 
ὈοοοπΊο ποῖ ἴο υ.5 Πεἰρ." Αἱ [ἢς εῃὰ ὅγτ. μ85: 
ἐγγε ΜΠ ἀο (50 ΝΡ.) δοοογαάΐϊηρς ἴο [π686 
νοτάς. ΑΟδι  ϑαπ). ΧΙ. 3. 

82. ῥὲ ἀμῥεγσε) ὍὙΠς ΟΚ. 8 ἐσκόρπισε. 
Οἵ. Ἰοδη ἐανάῤέ : ἀνε 8181} Ὀ6 Α τὶ υμηνυεῖνμε 
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ἜΝΘΙῪ οπε ἴο {ΠΕΓ οὐ σἤάᾶγρε; δηά 
{ΠΟΥ ψψεπῖ ὑπο τΠῈ ννγ8}}8 δῃα ἴονγοῖβ 
οὗ τπεῖγ οἰγ, δηὰ 8εης 186 ννοπθη δηά 
σἈΙΠ ἄγεπ ἱπῖο τπεῖγ Πουιβα8: δπά {πὲ 
ὙΕΓΕ ὙΟΓΥ ἰονν Ὀγουρῆς ἴῃ ἴῃς ςοἰτγ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΚΒ ΥΠΙ. 
1 72ε «αίε αμα δελαυΐοι» οὗἹἨ μάμλ α τοέάρτου. 

12 5.ε ὀδανείλ ἐλε φυυεγηο7.: 70» ἐλ εῖ} 270- 

ΌΌΙΤΗ. ΡΙΙ. [ν. 1:1 

γπῖ:ε 10 γέσίδ, 17 αμα σάνέσείλ ἰδέρε ἴο ἐγεμέ 
ἐπ Οοά, 28 7λεν ἐχωε ἐλεῖγ ῥγοριδέ. 342 
͵ϑ.ε Ξγονεεοίλ ἐο ὧο τορεοίλέηρ 70» ἑάέηι. 

Ν ΟΥΝ κἱἐ τδαῖ εἰπε [άπ Πεαγάὰ 
τπεγοοῖ, Ὡς ἢ νγα8 τῃς ἀδυρὶν- 

τεγ οὗ Μεγατγὶ, (ἂς βοὴ οἵ Οχ, τῆς 80η 
οὔ Τοβερῇ, {πε βοὴ οὗ ΟΖίεϊ, πε 80ῃ 
οἵ ΕἸςεΐ4., τὰς βοὴ οὗ Απδηΐλ8, τῆς 80 
οἵ (ὐεάεοη, τε 8οη οἵ Εδρδδίηι, ἴῃς 

τλῃ ἴο ᾿ἶ8 ον." ὙΤῆὸ Νυϊχαίε οπἱῖβ [815 
γεΥ56. 

δυε7 οπὲ ἐο {δεῖν οαὐη ἐδαγρ..} ἕκαστον 
(5ο (οά. ς8, ὅγτ., ἀπά Ο]ὰ [1,δϊ., δηά Ργοῦ Ὁ 
(6 Η οὐ. ΕΥχβοθα οὔ 5) εἰς τὴν ἑαυτοῦ πα- 
ρεμβολήν, “ εδοῖ ἴο ἰδ ον αυδτγίοῦβ : " ς, 
Αςῖ χχὶ, 34. ΤΠ ὅγυγ. 8ᾶ5: “δ ἢ ἴο 15 
ον ἴεηΐ, δηά ἴο ἴΠ6 νν8}} ἀπὰ ἴοννεῖβ οὗ Π6 
εἰν," οπι εἶς αὐτῶν ἀπῆλθον. 80 Οοά. ς8 
δης( ΟἹὰ 1,2ἱ, 

αμπ “επ|. 1... ἴδ δεηῖ, 8ὅ0 ΕπίΖϑθοδο, 
δῆονς Οοὐά. ἱ, χ. ςς, 19, τιοβ. Οἴδες Μϑ98. 
δανο [ῃς ρῥἱυτγαὶ (11. 23, 44) 4].)δ. Οὐοά, 58 Πι48 
ἀπέλυσε. ὅ8.γ{. Ϊ;.2. 

ἐδὲῦ «ὑεγε τεῦν ἴοαυ ὀγουσ δ. Τ1ἴ, ἃ 
ΜΟΙ ἴῃ ἀρηρι Ἐπ οα {τύτεε σε": (οά. 
58, ὅγτ., ΟἹ ὰ 1,αἵ., ἐς ΨΟΥῪ τυ (ἢ ἢ (σφόδ 
853 νὴ οἰτα ἴη {158 ὈοΟΚ). " ὡμὼ 

ΠσΗΑΡΤΕᾺΚ ΚὟἪΠΙ. 

1. Δοαυ αἱ ἐδαὶ 4» μα δεαγά ἐδ δὶ 
ΟΚ. καὶ ἤκουσεν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις Ἰουδίθ. 
(οά, ς8, ἰΠ6 ὅγγ., δηά ΟἹ [,4ἴ. ἰανὸ ἃ φυϊΐα 
ἀϊβεγοης χοδάϊηρ [ῸΓ καὶ ἤκουσεν, ΥἱΖ.: καὶ ἦν 
ἐν τῇ πόλει κατοικοῦσα κιτιλ., ννῆϊο ἢ ΙΟΟΚΒ 
οτίριηδὶ. ϑγγίδς : “ Απά ἴῃ ἴποϑε ἀδγβ {Πογα 
νν3 ἀν  ]ηρ ἰη 6 ΟΕ [υἀΠπ|ι, ἄο. Α58 
856 18 ΠΟΤ τηθηςοηρὰ ἴογ ἴπε ἤγδί {ἰπ|6, ΠΕΣ 
Ῥεάϊχτεο δη ρογβοηδὶ ἢ 5ΙΟΥΥ ὉΡ ἴο 1Π|5 ροὶπί 
ΔΙῸ ρίνεη (νυν. 1-38), ἀπά τ1πδη δὲ γϑσϑε ἡ [86 
(Ὠγοδά οἵ ἴῃς τηδίη βίογῃ 15 [ἌΚθὴ ὈὉΡ δρδίῃ, 

Ὁ 061π|,᾿ΟἷΚ, Ἰουδιθ(ογ Ἰουδεὶθ, ἀεςογάϊην ἴο 
Ο(οάά. 1}. χ, 58, 4]., νν ΙΓ ἢ πλοΓΕΪγ ᾿ηἀἰςδῖο5 (μδὲ 
τ8ς 1 15. Ἰοηρ), 15 [Ὡς Ηεοῦ. ΠΡ, “ [ἐνν655, 
“γχγοπιδη οὗ [υἀΔῃ,᾽ [ἢ6 ἔδπι. ἔοσπι οὗ ]ελυάϊ, 
Ηεῦ. "ὮΣ), “ενν" οΥ “ [υἀεδη." Βοίμ ὁσοὺγ 
ΔΒ ῬΙΌΡΟΓ ΠᾶΠι65 ἰη ἴῃς Ο. ΤΌ Ασοογάϊηρ ἴο 
Οδεη. χχυΐ. 34, ἔβαιι τηλγγιοὰ “ [υἀ ἢ, ἁ. οὗ 
βοοσὶ ἴ[6 ΗΠΕϊΕ ;" δηά ἴῃ [6γ. Χχχυΐ. 14, 21, 
“ [φῃιαϊ 15 ἃ πλοβδοηροῦ οὗὨ [πε ῥγίποοβ οὗ 
]υάδ, Τῖ8 Ὀείηρ 50, γε ποοὰ ποῖ ἴδκε ἴῃς 
Πᾶπια οὗ [πΠ6 Βογοίπα οὗ ουν ὈοΟΪΚ 4] ογΊ Δ }|}γ. 
ΤΟ ἔοσηδὶ βἰδίεπιεηξ οὗ ᾿δῦ ϑεηθδί συ, ΟΥ̓ 
Ψ ἘΝ (Π6 νοῦ ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ πηοδηΐ ἴο ρίνε ἃ 
Ὠἰδιαγίςδὶ οοἰουσίηρ ἴο ᾿ιὶβϑ ὨΔΙΓΔΕΡΘ, 15 αἷ5ὸ 
ἀρδῖηδὶ (ἢ15. Οἵ, [6 5: πλ}|8Υ ἱηϊγοάυςζίοη οὗ 
ΕΖτα ἴῃ ἴῃς Ὀοοὶς νυν ςἢ θ6ΑΓ5 ἢΪ5 πᾶτης (Εἰ Ζγὰ 
νι, χ--7). 

ΨΟΪΚΠΙΑΓ 15 στοης ἴῃ 5ίδιηρ “ ΠΥ γοῦ- 

ὮΜ1Ὸ οἷς Ζὰ ΠῚ] τὶς Ἐσαὰ Ζζὰ Μϑβπη, υπὰ 
Καπῇ βον ἢ] εἰης [υἀϊῃ 415 [88 υδεταλυρί, 
8οὶ 65 αἷ8 [πὰ οὐδσγ ΝΟΙΚ, δθζειοῃπεη, ἴῃ 
νυ  Ὀ] σἤος Οεϑιδ!ῖ." Α8 ψἼὸ διᾶνε 53εεῃ, [Ὡς 
πιᾶϑς. ςογτοϊδίϊινα οὗἉ μά 15 “εδιάὶ; ἀπά ἴδε 
ὈΓΟΡΟΓ ἴογηι ἴὸσ [υάφδᾶ, “ ἩΠΕΙΒΟΣ ἃ5 ἰδπά ογ 
Ῥεορὶς," ἰ5 35, δηὰ ποῖ ΠΛ’, 

Μεραρὶ. 866 Οεη. χὶνῖ, τι. Ὅς πλπιε οὗ 
πε {πϊγὰ 5οὴ οὗ 1,ονΐ, δπὰ οὗ ἃ ῥχίπείραὶ βυῦ- 
ἀἰνίδίοη οὗ ἴῃς {πἴῦὸ. [{ ἀοοθβ Ὡοΐ Οὐ ἃ5 
18ε πᾶπιε οὗ ΔηΥ οἴμεγ ἰηἀϊνίά δῖ ἴῃ [Βς Ο. Τ'; 
δηά ἴῃς Μίάγαδῃ 15 ργοῦδο τίς ἴῃ εἰτίης 
Βεεγὶ (Οεη. χχνὶ. 14), τυ ῃοδ Ὑγὰ5. 4150 ἴδε 
πᾶπὶς οὗ Ηοβεδβ ἔμμοσ (Η08. ἱ. 1). Βεὲπ 
δ Ἴ12) τιῖσ δ ΘΆ51:}}7 Ὀς ςοττυρίεὰ ἱπίο Μεῖὰπ 
2). 
ἀν σκ. “Ωἐ, νῖϊο ἢ 15 ποῖ Ηοῦ. Ρετ- 

Πδρ8 ἴδε ϑγγίδς ρίνοβ [Ὡ6 σίψῃς ἔογηι, ΠαΠΙΟΪΥ, 
ὕΣ, Ηεῦ. γῃν» (ὦ), 5γτ. τῶ. Βιῖ εἰ 

: Οἤγοη. ἷ. 42, ΠΟΓΟ, 8ἃ8 ἴῃ Οθῆ. ΧΧΧΥ͂Ι. 28, 
.ς ΧΧ. νῦϊϊο Ὡς. ΤῊ ΟἹὰ 1,4. μα5 ΟΖ, 
δῃά Οοά. το "Ωζ, ψΕϊοῖ ΤΑΥ͂ Ροΐπι ἴο Ηεῦ. 
ἯΨ, ὑξὶ (1 Οδτοη. υἱῖ. 2). 

Οςίο!] Ὅς Ηεδ. ϑεδΎν, Ὁ Ζείεῖ (τ αμτοα. 
Υἱ. 2). 80 5γυύ. ψΜυΐϊς. ΟΖίδβ, 2... {.Ζἰδὴ. 

Εἰεία] Ἠεῦ. ποτ, ΗΠκίαΝ (4 Κίπεε 
ΧΥΪ, 18). Οοάὰά. 44, 74, 76, Α]. τεδὰ ᾿Ελκανὰ, 
ΕἸΚΑΠΔΕ ; 80 {πε ὅγσ, (οάά, 19, τοϑ, ᾿Εζεκίου, 
ΗεζΖοϊκίδη, ΨΜαυϊγαῖο, Ε|αὶ, νοι πῆχαῖ δὲ 

ἃ φοττυρίίοη οὗ ΕἸΚαΐ, ἐ2. ῬΩΠ, Ἡεϊκαί, 
ςοπῖγαςοτίοη οὗ Η ΠΚίδὰ (Νεῖ. χὶϊ, 1 4). 

“παπία..}] ΤὍὌπα Ηεῦ. Π2)Π, Ηδπαηίδν, 
ϑγγ. δηδη (1 Ἑἤγοῦ. {1 19). ΤῊ Ϊ5 δηά ἴδ6 
Ὠοχί ΤΠΓΘΟ ΠΛΟ 6 8 ἅτ νυδηςηρ ἴῃ (6 να!» 
ςη Μ5, Βυῖ Οοάὐά. {ἰΠ. χ. 21, 52, 4]., ΟἹά 
[,«ἴ., ϑγγίδς, Δηὰ Νυἱχζαῖε οοηίδίη ἴπ6ηι. 

Οεάεοπ.) ἨεὉ. ἡΜ}712, Οἰάδοη (7υἀρ. τῇ. τα; 
Ηδοῦ. χὶ. 32). ΤῊΣ ὅ5γγΓ. 45 Οἰδεοη (8 πιϊσίακε 
ἴῃ οπο Ἰετίογ). 

Ἀαῤῥαΐ».ἢ ΟΚ. Ῥαφαΐν. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 [δς Ηεὗ. 
5, ἈΘρἢαίπι, νυ ΒΟ ἢ νγὰβ ποῖ δὴ ἰηάϊνιἀυδὶ 

πάτιθ, Ὀυΐ [Παΐ οὗἨ ἃ τᾶςε οὗ ρἰαπίβ: οἷ, σεη, 
Χίν. 5; 2 ϑ88π|. χχί. τό, 18,20. Τῆς ϑγΧΓ. ρῖνεξ 
τ8ε ἀουδιι] ἔοστῃ 2αρῥηίπ, νυ μοι ργοῦαδὶ 
ἅτοδβο οιιἝδ οὔ ἃ οοπξιβιοη οὗ Ηδὺ. γ» δηά 4, 



1οτσ, 
ϑδα»αζέοί. 

ν. 2--- 2. 

80ῃ οὗ Αςἴδπο, τῆς 8οη οὗ ΕἸ᾽ὰ. δε 
8οη ΟΥ̓ Ε] 40, τῆς βοη οὗ Νδιῃδηδεὶ, τῃς 

, 80η οὗ 54ηγ26], (ἢΞ 80η οὗ δ425Δ6Δ]. 
[ἢε 8οη οὗ ἴβγδεὶ. 

2 Απά Μάδῃηδββεβ νγᾶβ ἢεγ μυβθαπά, 
οὗἁἉ Ποῦ τῖδε δηά Κιπάγε, ψῇο ἀϊεά ἰη 
τῆς θΑτγίεν Βατνεβί. 

ϑ8.0ἢ 45 οἴδη οὔζισβ. ὍΤῃὸ ΜΝυϊξαῖς 845 
Ἀλδρθδίπ. εσῆδρβ ἴπῸ οΥἱρίπαὶ πᾶπὶο τν83 
Ἀδρμαίδῃ οὐ Ἀδρῆδοὶ. 

“ε1δο.ὺ] ᾿Ακιθὼν : ἰηϑῖεδὰ οὗ νὶοι Ὠοη- 
Ἡεῦτεν ἴοσπιι τ Ζοοῆο οαϊΐ8 ᾿Αχιτὼβ 
ΑΠΌ), ἴγοπη Οοάά. χ. 19, 1οϑ, ἀπά ἴδ6 
γτῖδς δῃηά ΟἹά [μἴ. 80 υΐξ. Αςδοῦ (ςξ. 

τ Οἤγοη. ΥἱἹ. 7). 

Εἰϊμ.] ΟΚκ. Ἠλιού, πύρϑξ, ΕἸύαΝ (4 Κ' 1. 8). 
ὙὟΠΕ 501. δ88 ἴπε βίγδηρεὶν οοττιιρίεά ἔοττη 
Ναΐμ. Μυὶρ. οὔὐϑβ. Ἐτιχϑοῖῆο δα 5. υἱοῦ 
Χελκίον, “50η οὗ ΟΠεὶςΐδ5,᾽ 22. ΗἸἸΚίαῃ ((δ6 
δΆΤ6 ΠΔΠ|6 Οἴδη ΓΟσῸΣ5 ἴῃ ΡΟ ΠΘΆΙορ 65), νὨ οὶ 
8 να πηρ ἴῃ (οὐά. ᾿ἰἰ. 64, 243, 249, ο. ΑἸά. 
ΤΕ ὅϑγσγίδὰς ᾽α5 Μαὶοπίδῃ; ΟἹὰ 1,41. δπὰ 
γυϊς., Μεὶςοδία ; δά (οὐ. ς8, Μελχία. ΤῊΪ5 
5 ΡΕΓΒΔρ6 τἰχηϊ Ξῷ Μαὶο δῆ, τ (ἤγοη. ἰχ. 

12; Ηεῦ. ΠΡΞΟΌ, 

Ἐ]αδ.} 8εὲε τ ϑ8π|ι. χυϊὶ. 6. Οσοά. χ. Ἐνὰβ ; 
ΟἹὰ 1,4ἴ. Επαῦ; ψυϊς. Επδη ; ὅγυ. Οἷἵγ (}). 

Ναιδαπαο!] Ἠεδ. δ). ΑΨ. Νειμβαπεεὶ 
(1 Οἤγοη. ἰϊ. 14; ]οδη ἱ. 46). ϑγυζ. Νειβδηΐϊδῃ, 
γυϊε. Νιῃαδηΐδο; δὴ δαυϊναίθηϊ πάτο (2 Κρ 
Χχν. 23). 

δανιαεί.) ϑαπαπιβεῖ, ᾿νε ΙΡΌ, ἰ8 με ἈΔθϊηίοαὶ 
ἀεὶ σηδύοη οὗ [6 δηροὶ οὗ ἀθαί!. ΕΥ Ζβϑοθα 

οάϊι5 Σαλαμιὴλ, ἐμ. δε ΟΡ Φ᾽, Θμεϊαπιίεὶ (ΝΌπι. ἡ, 
6: ἰ;, 12). Τα ὙΠ [45 ϑατη116} ; (86 Ν υἱς. 
δηὰ ΟἹὰ 1,41, ϑαίδι οὶ. (οά. χ. ξῖνεβ Σαμαμειὴλ; 
Οοαά. 248, Οο., Σαμαλιήλ. 

δαία“α4α1.}1 ΤῊΪ8 5ῃουϊὰ δὲ ϑαγαβδάδὶ, οὕ 
ΤΟΤΕ ΔοσυΓαίΕἾγ, Σουρεισαδδαΐ ((οά. 108), 2.6. 
Ζυτγί ΞΔ δὶ, Η εὐ. ἸΣΥ, 586] πο], ϑοὴ 
οὗ Ζυγίϑῃδλαά δὶ, ννὰ5 {ὉὙ04] ρυίπος οὐ δ: πιθοῃ, 
Νυπι. ἱ. 6: 11. 12. {6} ννᾶβ οὗ [86 {δα οὗ 
ϑίπηθοη, οἢ. ἶχ. 2. Το ΟΙὰ 1,δἵ., Ε., απὰ 
ϑγυσίδς οὔμὲ [5 πδπὶθ. Ὑπὸ Ψυὶς. Β45, “ 1ῃ 6 
80η οὗὉὨ δϊπιθοῃ, 8ϑοη ο Ἀδυδεη :" [Π6 ὅγγ. 
ΤΏΟΓΟ ΘΟΥΙΤΟΟΙΪΥ, “ [6 ϑοῦ οὗὨ ϑδἰπιθοη, 8ϑοὴ οὗ 
[5τ8ε]. Βείμιυ]ϊα ΤΑΥ͂ πᾶν θθοη οςσςσυρίοά ΒΥ 
ἃ ϑπιθοηϊΐε οἶδη. ΟΝ [Π6 τηϊρταϊίοηβ οὗ [μδὲ 
δε, τ ΟΠ το, ἱν. 39 “44. 

Ιὴ 16 ψ ῃοὶς 11σ1 Εννα!ὰ Ἐπ] η Κα ἴσο τηυϑὶ 
πδᾶνς ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΠΥ ὈΘΘη, 45 ι.3114], ΠΥΥΘΏΓΥ͂ ΠδΠΊ65: 
ἀἰδοτοης Μ55. οὐῖξ 5ιπρὶθ τποῦοῖβθ οὗ {Π6 
Ἰδρ ὮΥ |ἰσῖ, Βυξ ἴπετὸ ἀγὸ πνεηϊγ- ΟΣ ὩΔΠΊ65 
ἔγοτα [μεν ἴο [εῃοζδάδκ ἴῃ 1: (σἤγοη. νΥἱ. 1--14. 
Οἕ 4ἷ5ο ἴδε οἵμοσ [1518 ἰη {πὲ σπαρίογ. 

2. “454 απα:.ε:, 6. Ἐδίδον, “ Απὰ μοῦ 

ΦΌΘΙΤΗ. ΥΙΠ]. 

4 Ἐογ 5 ἢ β8ἰοοά ονογβθεῖπρ τῆ θη 
(παῖ θουπά ϑἤδανεβ ἴπ ἴῃς δεϊά, τῆς 
ἢεδῖ σδηῖα Ἰροὸη 18 με, δηά ἢε Ε]]} 
οὐ ἢἰβ θε4, Δη4 αἰδά ἴπ τῆς οἰγ οὗ 
Βεῖδυ}1Α : ἀπά τῆον θυπεά ἢϊηὶ ψΙ ἢ 
ἢἰ8 ΔΊ Πεῖβ ἱπ τῆε δεϊά δεῖννοεη 
᾿οῖδαίπι δηά Βαϊΐδηιο. 

Βυθθαηά Μδηδβθοβ νγὰβ οὗ ποὺ {τἰδ6 δηὰ οὗ 
ΒΥ οἰδῃ, δηὰ ἢς ἀϊεὰ ἰη τς ἀδγϑβ οἵ Ὀάσίογ- 
δαγυοϑδῖ." ΧΙ Κηιᾶγ οὔδογνος ἴπδξ Μδη45868 
νγ48 ἃ ἔδυοιυγίία παπιὸ ἰῃ [86 ἀρὸ οὗ {86 Αρο- 
οτγρια. Οἱ. Τοῦὶξ χίν. το, δηὰ ἴῃς ῬσΑΥΟΓ 
οἵ Μδηδβϑθεβ.υ Ἧς 8668 ἴῃ [υἀ{Π᾿5 Πυδθαηά 
(ἢς 5σγιῆῦοὶ οὗ ἴδε υἱγῖ]α βίγεηρίῃ οἵ [πάεᾶ, 
ψΕΙΟἢ ᾿γὰ5 βίο ἀοόννῃ ἰη [Πς [218] {πῆς οὗ 
της ἤγϑί στοδῖ ουὐζογοακ δρδίηβδὶ όπιθ, Ὡς ἢ 
Ὀοχδῃ ἰη παγνόϑί ( [οϑερῇ. " Β. .᾽ 11.14.3). ΤῈ 
νογὰ πατριά, ΑΟὟΝ. “ Κπάτοά,᾽ ἰ51δς τοηάοτίηρ 

οὗ τε Ηερ. 3ὲ ΠΞ οὐ ΠΠΙΒΣΘ, νι ΐο ἂγς 
ΒΥΠΟΩΥΤΏΟΙΙΒ ἴΕΓΠῚ5 ἀδηοίίζηρ ἰλίποτ- οιδο ΟΥ 
οἶδη, 1.5. 4 (οοἰϊοοοη οὗ Κἰπάγοἀ ἔδλη θ8. 
Οσάά. 19, 1οϑ, 71, δηὰ [πΠ6 δγτγίας οὐχί καὶ 
τῆς πατριᾶς αὐτῆς. Τῇ Ψυΐξ. 845 ΟὨΪΥ: 
“ Απά πεῖ Βυπυδηά ννὰ5 Μδηδϑβ868, γῆ 0 ἀϊεὰ» 
ἄς. [ἴ ννᾶ8 ἴς σῦς Ὁ ἃ νοπιᾶῃ ἴο ΤΩΔΙΤΥ͂ 
νη ΟΡ οὐ {τῖρο δηὰ εἰδη. Οἵ. Τοῦϊξ 
1.9. ΤῊς οὐ͵οςῖ ννὯ5 ἴο ργενθηῖ {Π6 αἱδηδίίοη 
ΟΥἩὨ Ἰαπὰ ἴἔγοπιλι οὔθ ἰτῖθε ἴο δηοίΐῃεσ. Ο 
Νιυπι. ΧΧΧΥ͂Ι. 

8. Εν 4, δὲ :1οο4.1 ΤΏδί νοΐ 15 το] οὗ 
Μδηδϑβϑοβ Ἄρρεδῖβ ἴο ἃ Τοπηϊηΐβοθηςθ οὗ 
[86 5ἴοσῃ οὗ ἴμὸ ἀδδίῃ οὗ ἴῃς δϑῃυηδιητ 5} 
ὙΨΟΠΊΔΠ 5 50ῆ, 2 Κίηρβ ἱν. 18 σςᾳ. 1,1ἴ. [86 
ΟΚ, 5ᾶγ5: “ΕΥ̓ δ βἴοοά οὐδῦ ἢϊπὶ ἴῃδξ νγὰβ8 
Ὀἱησϊηρς ἴπ6 5ηοαῖ," ὙὍὙῇθ ϑἰηρυ αν 15 υϑεὰά 
ἴῃ ἃ ςοἸἸοςῖνο 56η86, ἃ5 οἴφη ἰὴ Ηοῦτεν. 
(οαὐά, 1]. χ. τ, 64, «ἱ. σογγοςῖ ἴ ἰηΐο [δ6 
Ρίυγα!. Οἐ τῆς ϑγτστίδς, “ἴοσ 6 νγᾶ8 βίδπαϊης 
ΟΥ̓ΟΓ {Π6 ΣΤΕΔΡΟΓΒ ἴῃ {πε Πο]ὰ :" δηά {πὸ Ψυϊγαῖο, 
Ἰηεἰαδαὶ επὶρι σωῤενῦ αἰδραπες »ιαμέρμΐος ἐπ 
4Ω70. 

ἐδε δεα!. ΟΚ, καὶ ὁ καύσων, “πὰ ἴδ6 
δι Σ ποδί." ΟΣ Μαίί. χχ' 12, πόσο [86 
ἸΔΌΟΙΓΟΙ5 ἰῇ [ἴῃς Υἱπογασαὰ βρεαῖκ οὗ “ἴδε 
Ὀδυγάθρη δηὰ δεαὶ οὗ ἴμ6 ἀν." [δ58. ΧΙ Ϊχ. τὸ: 

4“ ΠΘΙΠΟΡ 5114}} (ῃ6 ραὶ (Ηεοὃ. “ἢ αε: 14) 

ΠΟΙ ἴΠ6 800 δηλῖῖο [ἢ οη. [Ιη ἴθ6 ΧΧ. 186 
νοσὰ ἰ5 αἷϑο υβοὰ οὗ (6 ἢοῖ ΌΪαοὶ οἵ ἴδ6 
βίγσγοςοο, ἴῃ }}}1, ἄνεμος καύσων: ςἕ, [6Γ΄. χυἹ, 
171 ]οη, ἵν. ο; ψπεγα ἴμ6 Ηςδ. 8 Ὁ, “ Ὁϊε 
οαϑί τυιηά.᾽ Εσζβοδο δηὰ Β.556}} δλϑϑυσηθ [ἢ 18 
ταοδηΐηρ Βογὸ ; θυϊ [ἢ 6 ἔΟΓΙΊΟΥ 18 τότε ᾿ἰΚο ]γ. 
Α 5.5 ΓΌΚῸ ἰ5 τηοδηΐ. 

αμαᾶ δὲ 7211 οἡα δὶ: δε. Ὅῆς Ψυΐϊν. δηὰ 
Οοά. χ. ογοἱὶ [{15 εἶδιιϑε. Βυΐϊ ὅγτ. [45 ἴξ, 
[Ὁ ΠΑΤΑΪΥ πιοδῃ5 “ ἴοοῖκ ἴο 15 δε " (Β1566]}) ; 
δυΐϊ ταῖπεῦ βυρρεβίβ [πὶ ἢΪ5 βίγεηρίῃ ρᾶνα 
ἍΔΑΥ,  ΏΘΏ Πα Πδὰ δίαρρεγοά ἴο ἢ]8 θεὰ, 
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4. ὃο [υάπτἢ νγᾶβ ἃ νιάον ἰῃ ΒΕΓ 
Βουβα τῆγαα γοᾶγβ δηἀ οιιγ τῃοπί5. 

ς Απά 8}Πὲ πηδάς δεῖ ἃ ἴεηζ ὕροηῃ 
τῆς ἴορ οὗ Πεῖ ἢοι86, ἀηά ρυζ οη 54. Κ- 
οἷοι ἢ ἀροη Πα ἰοΐμ89, δηἀ ννᾶγεὲ ἢεῚ 
τνϊάονν᾿β δρράτεὶ. 

6 Απὰ 88}ὲε ἔββιεα 1} τῆς ἀδγβ οὗ 

ἐπ δὲ οἷν 97) Βεϊδιμ!α.} Οἷκ. “ἴῃ Βεῖγ]υδ 
᾿ἰ8 οἰἴγ. 80 ὅ50ζ. δπά Ν]ς. 

ἐδὲν δωγίεί δὶρι «υὴ2 ρίς ζαίῤὲγ..}ὺ (ΓΕ. 
4 (ἤτοη. ΧΧΥ. 28 ; ΧΧΥΪ. 23. 

Βαία»»"ο.1Ὶ ΟΚ. Βαϊαπιδη. 
Χ. 21, 55, 8... Ψυΐϊξο, Βελαμών. ΓΟ. ςἢ. ἰἱν. 4, 

Ἰπςη. Οεϑεηῖι5 (Τ βοβαυγ. “. Ὁ. Ρᾶρ. 2256) 
σοπποςί5 Βαϊαπιοη ἢ Β42]-απιοη, ΨνΏΘΓΟ 
ϑοϊοσμοῦ δὰ ἃ νἱπεγαγά ((δηΐ. νἱ!}. 11). Οἱ 
ἴῃς δγτίας, γ Βε εἰ»ιῶη. ἊΝ οἸ α΄ ολγ5 

Βαϊδιηο οὐ Βοίπιθῃ ἰ5 1 ἄρηοϑ, τἰγος. τλ}}68 
ΙΝ. οἵ Ζεν᾽ 15. 

4. ἤωσ »ηιοηδι)]Ὶ. ὍΤῆῃς ΟἹά 1[1,4ἴ. (ςοά. 
Οοτῦ.) ἀπὰ Νυΐϊς. 517 χ. Οὗ τ Κίηρς χυῖ!. 
18: δη. χὶϊ. 7; Ἀσδν. χίΐ, 14. ΜοΟΙΚηιαγ 
ΤΟΙΏΔΥ ΚΒ τὲ (86 ΠΑ] οἵ [ἢ6 ϑοδογοὰ πυὉὉΓ 
“φυέπ ἰ5 ἴυ “ἴδ υδι.2] εἰπ|6 δϑϑίρποα ἔοσ ἴῃ 6 
ἀυγαϊίοη οὗ ϑϑοιηεΐης Οοὐ-ΑὈδηἀδοηπιοηϊ." ΤΠ6 
Ὅτϊηος [58 τοοκοηρά τοτῃ ἴπ6 ἀδαῖῃ οὗ ΠΟΥ δι:5» 
θαηά ἰο ἴῃς Αϑϑγσγίδῃ βίερε οἵ Βείγ]υδ. 

5. “4π4 :δε »ιαάε δὲν ὦ ἐπὶ ὠρορ ἐδε ἱοῤ οὗ 
δὲν ῥοιμ..71ὺ Ὑδαὶ 15, ἤθη 8π6 Ὀδοδηπὶς ἃ 
νυϊάονν. Α ἴδηΐ οσ σμβδιθοῦ οὐ ἴπ6 Ποιιδεῖορ 
ψγ5 ἴῃς πιοβῖ ρυναῖϊς ραγί οὗ ἴῃ ἀννε! ]ἶηρ. 
δυςἢ ἃ ρἷδαςε οὗ γε γουιθηΐ ννᾶ5 Ὁ} ἴον Ε] 1588 
ὉΥ 186 ϑηυπδηητηῖίο, ςἢ. 2 Κίηρβ ἵν. το (Η6ῦ.). 
1ἴ ννᾶ8 οἡ ἴῃς πουκεῖορ [παῖ “ ϑδηγιοὶ σοπι- 
ταυποὰ ἢ 5401, 1 ϑ8411. 1Χ. 25, 26. Α ΠΟΥ ΠΟΥ 
οὗ ἃ Ππουϑεῖορ τεργεβοηῖβ 50] τιιἀθ οὐ σοησοηὶ- 
γηθηΐ, ἴπ τον. χχὶ. 9. [{ ννὰβ ἃ ρίδοθ ἴογ 
τηοιιγηίΐης, 58. ΧΧΙΪ. 1, [6Γὶ ΧΙ. 18, οἔ, 2 541). 
ΧΥΪΙ, 11; 4150 [ὉΓ Ὀγάγεσ, Αςῖβ χ' 9, ΡΒ. εἹ!. 
η." ἀδυηϑ δι Οὐνϊοιιϑ [υάϊτἢ πιδάθ ΠΕΡ 
ἴοηΐ ἔογ ἴΠ6 τεὶϊ σίου ὀχεγοῖβοϑ ἀθβου θα ἴτη- 
ταοῦϊδίεῖγ. Τῆς Η εὉ. ννογὰ νν88 ρβεγιᾶρβ ΠΙ3Ό, 

“ἃ ὈοοΙΝ ;᾿ 28 πῃ Πευΐ. χνὶ. 132, Ν ἢ. νϊ. τό 
(ΧΧ. σκηνή). Οἔ τε ὅγγ. ἰΔιλλο, ὠπόνα- 
εμΐμηε, ἑαδεγπασμίμης [58. 1. 8; 1,εν. ΧΧΙΙ. 34. 

«υῶγε δὲν «υἱάοαυ": βαγει. εἴ, τῆς ραγ- 
ταοη5 οὗ οσ σον βοοά νοῦ προ πεγ. ΟΣ. 

Οδεῃ. χΧχχΥΐ]. 14, ΠΓΣΌΟΙΣ 28, κ(Βὲ ξαγ- 

ταοηΐβ οὔμεοῦ ψἱἀονποοά. ὙΤδδ Ρδγαθα σεοὺτβ 
οἰ. χ. 3, χυὶ. 8. 
Το Νυϊχαῖο ἀγαίη νγῖε8 ποση ἴπ6 οἴδιεσ 

(οχίβ: """᾿πά ἴῃ (ἢς μὴ μϑὺ Ρατί οἵ Ποὺ μου 
886 τηδᾶδ ΠΟΙ 4 ϑοογεῖ Ὀθάςπατηθετγ, ἴῃ ΒΙοἢ 
886 ἰδττίοα δι ἃ τ ΠΟΥ πα! ἀ5.᾽ 

Θ. “δὲ Κι: αἱ] ἐδε ἀαγε ο77 δὲ «υἱάοφυδοοά. 
[κεὸ 6 Μυμβαπηηδάδηβ, ἴἢς [εἴν ἔβϑί 
ἔτοπι πλογηΐηρ Ε1] ἐνεηΐην, δηὰ ΟἿΪΥ Ραγίοοικ 

ΦΌΏΙΤΗ. νΠΠ. ἰν. 4-ὕ7- 

ἢδγ σι ἀοννβοοά, βϑᾶνε τῆς ὄδνεβ οὗ τῆς 
ΒΔ ὈρΑΙἢ5.9 ἀπά τὰ βϑαρθδίῃβ, δηά τὲ 
ενα8 οὗ τῆς πον πηοοῃβ, Δη4 ἴΠε πεν 
ΙΠΟΟΠ89 4ἀπηἀ τῆς ἔδαδϑίβ δπά 3οϊ]επηῃ 
ἀδλγ8 οἴ τε Βοιιε οὗ [5γδεὶ. 

7 516 νγὰ8 δἷβο οὗ ἃ ροοάϊγ ἼἿοιη- 
ἴεηδηςα, Δη4 νεγγ δεδυκίίω! το δεδοίά : 

οἵ ἑοοά αἴες βυπάοννῃ. [61 5 τεργοϑοηίεά 
88 ῬΓΟΪοηρίης ΠΟΙ ζιουγηίης ἔοσ Ποῦ δυβκθαηὰ 
Ὀεγοπά δα υιι] τπιοπίῃ. Οσξ 1Κὲ 11. 37; 

, α Τίμα, ν. 5. 

δε ουε: 9Υ δε ταδ ὰϊ 5 Τῆς νοσγὰ 8 
προσάββατον, “ ἴῃς “ογε-«“αὐδα!}," 1.ε. [ὴ6 ἐνθῃ- 
ἴηρ οὗ (ἢ ἀΔΥ Ὀεΐίογο ἴΠ6 ϑεαῦδδαῖῃ, 4150 ς δι] δὰ 
παρασκευὴ, “Ῥτγεραγαίίοη : ἢ οἴ ΜαΙκ χνυ. 42. 
Αἰϑυηϑεΐοη ΕΥΙ ἀΥ [πε δα θα θοραη, Ἐ5.χοὶϊ. 
15 ἰηβογιθεὰ ἱη {π6 ΓΕ ΧΧ. : εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ 
προσαββάτου. ΤὮο ““ ενε8 οὗ ἴδ ὨΘῪ ΤΔΟΟΠ5 ἢ 
8 ἃ 5:01} Ἔχργοϑδίοη : προνουμηνιόν. ΒοΟΙΒ 
ἅτ οὐ οἀ ἴῃ (Οά. ς8, [6 δγτῖδς, δηὰ Νυ]ραῖο. 
Βαβηρ οἡ [εϑιϊνα}5 ννὰ5 πδῖο γα Υ [ογυϊάθη. 

Τυσῖ 18 τοργεϑεηϊθα 845 οὐϑεσνίηρ ἴπθ ἰοραὶ 
Ργοϑοσίροη ἢ τόσο (ἢ 8 ιι5ι18] 5 γἰςίη 655, 
ἴῃ ἰδδὶ 5ῃ6 ἱηϊεττιρίοα ΠοΥ ἔβϑι ποῖ ΟὨΪ οὐ 
[οβιϊναϊς, Ὀυϊ αἰϑὸ οἡ {Ποῦ οὐθβ. “Οδυϊο 
αἰ σοηον διά! ἀογαῖ προεόρτια εἴ προσάββατα, 
ΠΙΠΊΉΓΌΠΙ ἐπὶ σεῤνπερερι ἰορίς, 6 αὐ! ὑχιάϊδηι 
Ἰυςῖι ἴῃ δηΐπλο χεϑίαγεϊς αἀἰθθυβ8 γδιιάϊο ἐϊ- 
ςδι15" (Οτοῖυ5). 

Ιηβίεδά οὗ χωρὶς προσαββ. ἴδε ΟΪὰ [1,δἴ. 
μιᾶ8 ῥγωξίογ εὔφημα βωγαηι.. [ἴ Ομλ5 καὶ προ- 
νουμηνιῶν, Ἔχοορῖ ἰη (οοά. Οεπτῃ. 15. 
“ΤΠ ἐραϑίϑ"--- ἑορταὶ--- Υε ἴῆς οἴπενγ ἤχρα 

[οϑεϊναὶβ ; “(6 ϑοϊθιηη ἀδγ8,᾽ ΟΥ̓ ΓΑΙΠΟΓ “τὲ- 
Ἰοϊείηρς, “[δϑιιν 68 " --- χαρμοσυναὶ ---- ἃΤῸ 
ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΤΎ οσοδβίοῃβ οὗ σἰδάηθββ. Τἢς 
Ηεῦ. νν48 ργοῦδδὶγ ΠΟ. ΟἿ 1: 84π|. χυϊ!. 6; 

ἐγ. χχχίϊ. τα. ὙΠ ϑγτίδς ἰβ [2,»», ΝΌιπι. Σ. 
1ιο. Οοά. 58 δἀάβ καὶ μνημοσύνων, ἴῃε ὅγε. 

ἰσγσιλ ον, ἴῃς ΟἹά 1,4ἴ. κεἰ »ιοπογίαε, ἰ.6. “ ἀρὰ 
ἀΔγ5 οὗ ΓοΠΊοΠ γδηςα,᾽ “ ΠοΟΠΙ ΠΟ Πιογδίί οῃϑ." 

7. 9 α κοοάϊν εομπίεπαηεε, πᾶ ὍΕΡΥ δεαν- 
ἐπι το δεῤοί4.) ὍΤὨδΘ βᾶπὶς Οτὕρεὶς ὁοουῦ 
πῃ σε. χχίχ. 17, ἔοσ ΠΣ 9. ΠΕ ΡΙ ΠΡ), 
“ ἔν οὗ ἔοστῃ δηὰ δὶ οἵ Ἰοοκ." Ἐβίῃοσ ττᾶϑ 
ἃ Ῥγοίοίγρε οὗἉ [υἋ1 1}, ἴῃ τΠδῖ 8ὴ6 νγχᾶβ Ὀοδὺ- 
[ἃ] (Εϑιἢ. 11. 7) δπάὰ ρίουβ (Εϑιἢ. ἱν. 16), 
δά ἴπ6 βανίουῦ οὗ ΠΟΙ ρϑορὶς. Ψ Ϊ ττιαγ 
αυοῖε5 ἴῃ 510Ὑ]]}Πὴ6 νϑῦβεβ8 (510. νυ. 2ς9 6) 
ἴο ῥσγους {παῖ Πιἀ ἢ ἰ5 [υῆδ8, Δηα τοπιλγκϑ, 
“Ὁ)}16 1] ΘὈ]Ι ἢ 6 ΝΣ Ὑγὰ ρογδάθ ἰπ ἀἴεβεγ 
Ζεῖϊῖ (ἐ.4. Τ τα]δη᾽8) εἴης σεβίδὶξ ἀϊθ γογβομννοῦὶ 
πὰ αἷς τπῆᾶὴ δητγοάεϊ, Βιυῖ [Π1]18. ταϊρῆῖΐ 
Θαι ΑΙ τν6}} 6 δ᾽] ερθά οἵ ἴδε τἰπμθβ οὗ ἴθ 
ταμ ρορς Πτ Ἢ ΘοΠοΓαὶ, ἢἶ5 πιοάς οὗ 
ἰάθη σης [ἢ τυ [68 (ρΡ. 24ς 00.) 15 
ἔογορά δηά ἔδης ἢ}. ἀγα 58 ἽΝ ἀῆεν ἢ ι, 
“ από «υἱδε ἱπ ῥεαγὲ από φορά ἱπ μπδεγεαπάμερ, 



ΨΌΟΌΙΤΗ. ΜνΝΙΠΠΙ. 

Δη4 Ποῦ δυρδαηά Μάδηδϑβϑος πδὰ ἰοεῖ 
Ποῖ ρο]ά, δηά 531|]νϑῦ, δηἀ τηθηβογνδῃἴϑ, 
ἈΠ πιδιάἀβεγνδηῖβ. δπὰ οδίιϊε, δηά 

ι Οτ, σηαῖ ΜΝ ; , Ἰλάβ; 'απά 8!ς τεπιδίπεάὰ τροῃ 
ἑάϑη. ῖἋῺἷδΠἢ. 

ν. 8-ττ. 21Σ 

ννδῖεῦ ; ἔογ [υἀΠ μά Βεαγὰ “41] τῆς “ οἱ. 7. 
ψογάβ τηλὲ Οζίαβ δά βροκεὴ υηΐο ἡ 
ἴοι, ἀπά τπὰῖ ἢῈ δὰ ϑνογῃ ἴο 
ἀεἰίνεγ τὴε οἷν υπῖο ἴῃς Αϑϑυγίδῃβ 

8 Απά {πεῖὲ νγᾶ8 ποῆς τἢδϊ ρᾶνε 
Ποῦ δὴ 111] ψογά ; ἴοσ 8ῆς ἐξαγοά ("οὐ 
ἜΑ 
. 9 Νον ψθδη 8586 δεαγά τῆς ενὶ] 
ννογάβ. οὔ τῆς ρεορίε δραίηβε τῇς 
ξονεγηογ, ἴπαῖ {Πα γ ἐδιητεά ἔογ ἰαςκ οὗ 

“«πό “ῥε «υα: “ε͵7 γίορ δεεσισε ἢεν ἀυβθδηά," ἄς. 
δ: ΠῚ} ]ΑΥἹ}Ἕ[π6 ϑγτίδς δηά Ο]ὰ 1,Αἴ. 

Μαπα“-:.}ὺ Αἴεῦ τῆς νογάβ υἱἦγ δι 1Π6᾽ 
ΟΙὰ 1,4. ἱηϊογροϊδαῖϊοβ ἃ ΕΠΕΤΕΕ ννΒ ἢ 15 
ΟὈΥΟυΒΙΥ 4 ἀρ σαῖς οὗ (Παΐ οἵ Τυτἢ: μέ 
ΦοσερΡ, ΜΠ οδί!οῦ, Μ᾿ ἹΜεϊοδὶς, Δ. Εἰα (οΥ 
Ἠδε]140), 41). Ναϊῥαπαδεῖ, 4], ϑδγγγαταάαε (οΥ 
ϑαγβαάδ οὐ ϑυγίϑοάδ), 4). δγριεοη, 51]. Τεγαεὶ. 

ῥαά 3.1 ΟΚ. ὑπελείπετο, “ νγὰ5 Ἰελνίην ; "ἢ 
νγυϊς., γε φμογαέ; ὅγτ., “ Ἰεῆ..᾽ 

ῬοΥ νῆδὶ (Ὀ]]ονν5, 566 Οθῆ. χὶϊὶ. 2; χχῖν. 
ἃς, 2 Κίηγβν. 26. “ Μρη-ϑεγνδηῖβ᾽ 15 παῖδας. 
Οἔ αἷϑο 158. 1, 13, ὁ παῖς μον, “ΤΩΥ 5ετγδηῖ ;ἢ 
7οὉ . 8. 

απά “δε γοπαίηοά ὠῥοη Ἴδε». ΟἹκ. καὶ ἔμενεν 
((οάά. [ϊϊ. χ. 19, 1οδ, ἃ]. ἔμεινεν) ἐπ᾽ αὐτῶν 
(19, 1τοϑ, ἐπ᾽ αὐτοῖς). ὙΠ6 τηθδηίηρ ΡΟΥΠΔρα 
8, 856 ΠΡ ΠΕ πες 1Π6 ΡΓΟΡΕΓΥ; 586 νγᾶϑ 
ΠΑΡΔΌΪΡ, 85 γῈ6}} ἃ5 οριιϊθηῖ. ϑγγίας, “ δηά 816 
βίοοά (2:4. ςοηηι64) ἰη τ οτι." Οὗ, 2 Μᾶδςς. ἱν. 
50, ““ Μοῃεοίδυϑ τετηδίποα ἴῃ δυϊβοσΥ," ἔμενεν 
ἐπὶ τῆς ἀρχῆς (οΥ τῇ ἀρχῇ, 1ϊϊ. 44, 41.). Τῆε 

Ηεῦ. τἸηΑΥ πᾶνε ὕθθη ὈΠῸΝ ὮΡΕΙ), “δηὰ 586 
νν45 δβί δ 56 οΟνοΓ {Π6π|, 2.6. τλαϊηἰαἰποα Ποῦ 
Βο] ἃ ὕροὴ ἴδεπι. ΟΕ (πε ϑγτίας δηά 2 (σζοη. 
χχὶ. 4. (μυγίοῃ ΟΧρΙ δἰἢ8: “" Α5 ἃ νἱγίυοιιβ δηά 
ΘΧΟΙΠΊΡΪΙΑΤΥ τηδίτου, 56 νγᾶ5 ἃ Κοοροσ δῖ βοπηθ᾽ 
(Τωβ ἱἰ. 5)... ἀν ε!]!ηρ ἀπιοηρδβὶ ΠῈΓ οὐνῃ 
ΡΘΟρΪς, δῃὰ σλτίης; ἔογ πεῖ (2 ΚΊΩϑ ἰν. 1.3). 
ΤὨῖ5 ψουἹὰ τοργοϑεηῖ (Π6 Ηεῦ. Ὁ3 2), 

“ δηὰ 8.6 ἀννεῖξ ἰπ {Ποτ." ΜυΪΚ. οπιῖ8. 
8. ζασνε δὲν αἡ 11] «υογά.1 Τῆς Π1εὉ. ρῆγαΞα 

οοουγΒ Νυῃ. χίὶν. 2436, Α.Υ., “το ὑτίησ 
βἰδηάεγ ὑροὴ... , νῃςῖ χειιάεσβ ἴῃ. ΟΚ. 
γον τπΔη τῆς ΗοὉ. 

,ν “δὲ "εαγεά Οοά φσγεαϊν.} [πὰ ϑοΠὶ6Ὲ γᾶ 
(Ά565, ΡΕΓΠΔΡΒ, ΡΙΕΓΥ 18 350 ουάθηγ ξοπιΐηθ 
8ἃ8 ἴο οὐνϊδῖο 411] 5υϑρίοςου δηὰ ἴο ἀϊβαγπὶ 
βἰδπάοσ. Βυΐῖ οὖ 1 ,οτὰ [45 βαἱά, “"" Β]εβϑοὰ 
ἅτε γὲ ΏΘη πιδη 5884}} γον ]ο γου, δηὰ Ρεῖ- 
ϑεσιῖς γοι, δἃηὰ 588ὺ 41} ΤὩΔΠΠΟΙ οὗ 6υ]] 
δφαϊηβί γοὺ Δ] 56} Ὁ ἔῸΓ ΠΥ 56Κὸ" (Μαίί. ν. 1 1). 
]Τυάὶ ἰ5 τεργεβεπίθα 45 “" Τβατίηρ Οοά ἢ ἴὴ [ἢ ς᾽ 
ΤΩΏΔΉΠΟΙ ΚΟΏΘΓΑΙΙΥ ἜΡΠτοτες ἴῺ ΒΕΓ οὐνὴ δηὰ 
δυςοξοάϊηρ ἅζε8 ο 
Δυβοηίι8: 

]υάδίσι. Οτοῦιιβ οἴϊοῦ 

αἴεγ ἥνε ἀδγ8 ; 
Ιο ΤΠ θη 886 8εηῖ δΒε τνδίτπρ- 

ψνοσηδη, [Πῖ ΠΔ4 τῆς ρονεγηπΊιεπῖ οὗ 
4}} τῃϊηρ5 τῃδῖ 8ῆςε ᾿δά, ἴο ς4}} ΟΖίδβ 
δη4 ΟΠδθτγβ ληά (Πδγηίβ, ἴῃς δηςίβηβ 
οὔ τῆς ςἴτγ. 

11 Απὰ {πὸὺ οσᾶπηα υηἴο ἢοτγ, δηά 

.“ςἐυὰς ἀο5. τηδίγοῃδαε ρμυϊςοιτίπια 3, “για 
ες Ῥαᾷϊςοα;᾽ 
“Οὐυᾶθ οκϑία 65ι3᾽ δες αὐ πιρηϊτὶ ἔδηια 

γεγεῖυγ᾿ ἢ 

Οῇ, αἶβϑο Ρίδιι. " Τ τἱηυπιηι.᾽ 1. 11. 4τ σᾳᾳ. 

9. οαυ «υδέη “δὲ δεαγά.}] ἘἈδῖδμογ, “ Απὰ 
886 πεδιά.. . Ὀδοδυϑε (ΠΟΥ ἕαϊηϊοά. Απά 
16} πρατὰ... ΟζΖίδα ϑρακε, ποῦ δὲς 
ϑ'ναγο, ἄς. 

Εογ “ΠΟΥ ἕαϊηϊεά," ὅϑγτ. δ5 “ 1πεῖσ 80] 
νγὁ8 ὑτίευθα .᾽} δηά δῇοσ “ ΟζΖίαββ βραΐῖκα ιιηΐο 
ἘΠποπι,᾽ "ἢ σοπίϊημι68, “ τῃαὶ Π6΄ βεαγκοηρά τῇς 
ἴο ἴδοι, δηά βδυγᾶσε πηΐο ποτ {Πδῖ Δέον ἤνο 
ἀδγβ [ΠΕΥ γεγο ρσοίηρ ἴο ἀεϊϊνος τὴς ΟΥ̓ ἴο 
τῆς 5οῃ8 οἵ Αϑϑῆιυγ." 80 Οοάΐ, ς8, ὡς ἐνω- 
τήσατο (Οεηῃ. ἰν. 22) καὶ ὥμοσεν, κιτιλ. παρα 
δώσειν τ. πόλιν τοῖς υἱοῖς ᾿Ασσούρ. 

10. δὲν" «υαἰδίηρ-«υονιαπ.} Ὑ8Π6 ΟΚ. ἰ5 τὴν 
ἅβραν αὐτῆς, ῬετΠαρ5 “ΠΟΥ ῬγΘΓΥ οἡΘ,᾿ “ΒΟΥ 
ἕανουσίίς,᾽" (ἢς [,Αἵ. ἀεϊεαία, ΤΠΘ ψογὰ οσσυΓ8 
ἴῃ ἤταρτηθηῖβ οἵ Μοηδηάοσ. [1 15 σοπιπΊΟῊ 
ςοπηροῖϊοά νι ἁβρὸς, “Ρτγεῖγ," “5οῇ;" 
ὁ ἀαἸ ΠΥ," ἄς. Βιυϊῖ 5οπὶς οἱά ριγαπ)πηδυ ἢ 8 
041} ([Π6 νογὰ ἔογείζῃ, δηὰ ντγίϊε ἰξ ἄβρα 
([μ666}] δηὰ δεοίϊζ, “. ..). ὙΤἢ5 ταῖμοσ βὺκ- 
ξεβῖὶβ ἴ86 Αβϑυγίαῃ αὖγμ, Ασαηηεδῃ δὲ, 

Ί: ξὰ ἡ Ηεῦ. ἽὭΠ, υοὐαϊί(ε, “οοω. ΤΒΘ 

ϑγτίας νεγβίοη βοῦα δ88 δάδρίθα παραστάτις, 
“ ο]ρεγ." ΟΥ, Τασξ. [υἀρ. ν. 29. ΕΧΧ. ἔογ 
Ηεν. π2, ἡ παῖς, απεϊϊα: Οεη. χχίν, 61: 

Εχοά, 11. ς ; βίῃ, 1ἴ. ο; ἷν. 4, 16. [η Εχοά. 
᾿.. 5 ἴον ΠΣ, αποϊδα. 

ἐδαὶ δαά {δὲ χουεγπριθηΐ 9 αἱ] ἐῤίησ, ἐδαΐ 
“δε ῥα4.} ΟΥ̓, ΜηΟ ννᾶβ8 8εῖ ΟΥ̓Θ 4}} ὮοΥ ὃ6- 
Ἰοηχίηρβ. Οἵ. ΕἸΙοΖον, ἴΠ6 ϑἴενγαγά οὗ Αὔγδπι 
(σεη. χν. 2; χχίυ. 2); δηὰ [όϑθρὴ 45 Ἥνεῦβθογ 
οὗ ([86ὲ Βοιιδὸ οὗ Ροίίρῃαγ (Οϑη. χχχίχ, 4). 

ΕοΥ τὰ ὑπάρχοντα αὑτῆς, εἴ. Οεῃ. χίϊ!. ς: 

τ ΘΒγοη. χχυἹῇ. α ; Ηςδ. 233, “ βυδδίδπος. 
Οοά. 58 τεδάβ, ἐπὶ τοῖς ταμείοις αὐτῆς, “ΟΥ̓ΕΓ 
ΒΟΥ βἴογεβουβε5β," ΟΕ ΒΕ δγτῖδς σι τοδὶ ν.. 

Φ40ο κπο6 

ΟΥ̓ (ςἢ. νἱ. 1.5}, δηὰ ἢδ6 Δπβνοῦβ [0 ΜῊ, ν. 28 
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8ῆ6 844 υπίο ἴπεπὶ, Ηεᾶῦ πιὲ πον, 
Ο ἢ δονεγποῖβ οὔ {πε ἱπῃδθίδηῖϑ 
οἵ Βειδυ]α : ἔογ γοιγ νγογάβ τῇδε γε 
ἢανε ϑρόκδοη δείογε τε ρεορὶἜς {ἢ ]8 
ἀδγ ἴα ποῖ τρῃϊ, τους πρ; τῆ ϊ5. οατὴ 
ὙΠΙΟΝ γε τηδάς δηά ργοποιησδά 
δείνγεεη (ὐά πὰ γοι, δηά ἢδνε 
ῬΓΟΠΊ56 4 το ἀεἸνεῦ τῆς ΟΥ̓ ἴο οὔ 
ΕΠ Θη1168. ὑπ|685 ἢ] η 0688 ἀδγϑ τῆς 
Ι,οτὰ τυγη ἴο Βεὶρ γου. 

12 Απὰ πον Ψ»ῇῆο δῖε γε [δι ἤδνε 

ηῆα. Τῆθ ΜιΙιάγαϑῃ (6]}ΠἸποῖς, 11. 12. “44. 
Βᾶγ8: “ [υὐϊτὰ τῃς νίάον, (ἢς ἀδυρηϊετ οὗ 
Βεογί, θη 8ὴ6 μβοασὰ (μδῖ [02Ζἰδὴ μδά ῥγὸ- 
Παϊϑεὰ ἴο ϑδυγγοπάεγ [86 ΟἿ δῇεγ ἥνε ἀδγ5, 
δοηΐ ἴο 41} [6 ὑγεϑῖβ Ομδῦγὶ δὰ (στη. 

11. Ο γε φουεγηοῦ ΟΥὙ δὲ ἱπραῤίίαση!: Ὁ 
Βειδωία.) (ὐοά. ς8, [6 ὅ5γτ., δηὰ νεῖ. 1,«ἵ. 
ἢδνθ “ «αμπά ἴῆ6 ᾿ηῃαθιΔηΐ5," ἄς., Ὀυῖ τὴ 6 ἴη- 
ἰογνίονν ννὰ8 ἃ ργίνδῖϊες οὔθ. ἰ[πϑίεδὰ οὗ ἐν 
βετυλουᾳ, (οἄ. ς8 [45 την βατυλωαν. 

ΟἿ) «υογδ . . . ὧγὸ ποὶ γί δὶ. εὐθῆς, 
οἰἸεηϊσς ἔθ εὐθύς. ὅ6ε6 ΤΠποπι. Μαρίϑί. 

Ῥ. 383. 

ἐομεδίησ ἰδὶς οαἱρ.Ἅ)}) 1(1ἴ ““Απά γε γαῖ! - 
βεὰ πες οδῖβ νης γε ϑρᾶκο δεΐννθθοη Οοά 
δηὰ γου, δπὰ 8414 (δαἴ γε νουϊὰ 5ιγτοπάοῦ 
1ῃς οἰγ," ἄς. (Οοαά. 11. 19, 23, 4]. τεδὰ ὅρκον 
τοῦτον ὅν κι τ. Ὰ. “ 1ἢ 5 οἴ ἢ,᾿ 285 ΑΝ. Τῆς ὅγγυ. 
25: “Αηά γο τγαϊβεοὰ [6 οδῖβ ννῃϊοῇ ἠδὲ 
ΒΤ. Ὀείννεοη γοιι Δηά Οοὐ." “ Ἀαδιϊποὰ ̓  οΣ 
“ὁ βο Δ Ι586α ᾿ ἴῃ τῃ6 ΟΚ, 15 ἐστήσατε ΞΞ Η οὗ. 
ΡΠ : ςἔ ἴδε ὅ5γγ. ολωδοί. Οἵ. Οεη. τἱ. τ8; 
: ς 
ἶχ, 9,11. 
ΤῊ οδίϊ οὗ ΟΖίαβ 5 ποῖ τηοπιοηοὰ ἴῃ ςἢ. 

ΥἹ]. 21, Ὀὺϊ ἰ8 τεΐεγτεὰ ἴο δρδίη ἴῃ οἱ. υἱῖϊ. 30. 

ἐδε 1,ογαἱ ἐγ 19 δεῖ γομ.ἢ (Αοἀ. 58 τοδάς: 
“ΤΠ 1 ογὰ οὖν Οοά ἴυτη ἔοσ ΠοΙρ τροη κ15.᾿ 
δΙΠΊΠΑΓΙΥ ὅγγ. διὰ ΟἹὰ 1,41. (οαὐά, 1]. “ἰϊ. χ, 
249, ΑἸά. μανὸ ““γοι;," 5 Α-νῦ. 

12. εὐδο αγὸ γ..ὺ ἴη σοπηραγίϑοη Ὁ} 
Οοά. ΤΕΥ τι ἰετηρίοἀ Ηΐπ, ὉγΥ ἤχίηρ ἃ 
ἔπιὸ ἰὴ ψνπῖοἢ Ηδ παιδὶ αἰἰβρίαΥ Η 5 
Ρονεῦ; ἴδι15 ἐπ ρ] γίηρς [μα ονθη Ηδ οου]ά ποῖ 
δῖγα Ὀεγοπα [δαὶ ᾿ἰπλϊϊ. Ῥτοβοσι δίης Ἴοῃ- 
ἀϊοηθ ἴο ἴδε ΑἸπις ΠΥ, τηδκιηρ ργοϑυπιρ- 
ἴαου5 Ῥγοοῦ οὗ Ηἰβ ρονψεσ δῃὰ ρμοοάῃεββ, 18 
ΕΧΔΟΙΌΥ δῇ 18 τπηραηξ ὈΥ [6 ρῆγαβθ “ τεπιρί- 
ἴης Οοὐ." Εσἐ Μεῖι. ἱν. γ: 8. ἰχχυἹἱ. 41 σφ. 

“'απά ἐππἰεαά 97 Οσοά.] Ἐδῖδογ, “βεῖ γουγ- 
5οῖνεβ αὔονς Οοά." ΟἷΚ. ἴστασθε ὑπὲρ τοῦ 
Θεοῦ. Το ργεϑοσίθα σοῃάϊίοηβ ἴο Οοά [5 ἴο 
οἷαί πὶ ἃ οευζδίῃ 51} ΟΣ Υ ἴο Ηπλ. 

ΤῊς ΟἸ]ὰ 1,4ἴ. : Εὲ αὐηνπς Ξγοὸ εο ἐπ 
"ιράϊο πῥογερη ῥονηπερη; [86 δγτίᾶς, “ Αηὰ γε 
ἢὮλνα Ὀδοοπὶθ ροάβ ἀπιοηρ [6 80η5 οὗ πΊοη. 
(οά, ς8 δηὰ ἴῃς Νυΐρ. οαὐϊϊ. “ὍΠὸ ΤΠ] άγοη 
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τεπιρῖεά (οὐ τ8}8 ἀδν, δηά βδιδπᾶ 
᾿ἰπβίελά οὗ (ὐοά διιοηρ; ἴδε Ἵμι] άγεη οὗ 
θη ἢ 

11 Απά ποῦν τὺ τῆε [ογτά Α!- 
τὶ ἢτγ, θυζ γε 5}4]} πδνεῦ Κπονν δηγ- 
τῆίηρ. 

14. ἔΕογ γε σδῆποῖ ἢηά τδε ἀερτῇ ὁ τ (ας 
οὗ τὴε Πελγὶ οὐ πῆδη, ποι Γ σοδη γε 
Ρετοεῖνα τῆς τῆϊηρβ τηδῖ ἢς ἀπ κεῖ ξ 
1Ππεη ἢον οὯη γε ϑϑάγοὴ ουἵ Οοά, 
(ας Βαῖῃ πιδλάς 41] τἤεβε τῃϊηρ8, ἀπά 

οἵ τηεη," Ηεῦ. ΟΝ 323, ἱπιρ]1ε5 δε ἱπιροΐδηοα 

οὗ {πε εἰάογβ ὑὈείοσε Οοά. ὙΒΕΥ ψετε οηἷν 
ΤηοΥδὶ τῆθη, ἰκὸ ἴἢοθε δύοιιπὰ το, Οἴ. 
58. χχχί. 1: “Νοῦν ἴ)6 Εργυρίδηβ ἃγὸ τῆθῃ, 
διὰ ποῖ Οοάἀ;᾽ 

185. Μπά ποαὺ 1.7 ἰός Ζογάά «Ινδίγ 
ἘἈδίμοῦ, “ Απηά ποῖν ἴἴ 15 ἴῃ6 Γογὰ ΑἸμ ΣΠΙΥ 
τιαῖ γε ὅγε ργονῖπρ." ἐξετάζω ἴογ ᾿Π3, ε.-- 

ῥίογαΟἱΖ, Ῥ5. νἱϊ. 9. ἴῃ Μϑὶ. 111. ᾿ς (86 β8πιὸ 
Ηοῦ. ννογτὰ πιελη8 “ἴο ἰετρὶ Οοἀ,. 

ὀμί γε σῥαὶ πρυοῦ ἄποευ αηγίῥίης. 1ἴτ, “ δηὰ 
ποίπίηρ Μ}}} γε βηά ουξ ἐνεγ." ὙΠεῖγ ἀετηαπά 
οὗ μεὶρ νη ἥνο ἀδγβ ννὰ5 ἃ ἔ 16 δἴτοπηρὶ 
ἴο ἔοτος ἴῃ6 παηά οἵ ἴδε ΑἸπΉ ΡΥ, δηά ἴο 
σοροὶ] Ηἰἷπὶ ἴο ἀἰβεϊΐοβε Ηἰβ ἱπϑοσγιίδοϊς 
Ρυγροβθ. (ὐοά. 58: “ Αηάᾷ 1 Ώ 15 ἴδε πη (νοῦν 
ἴογ νῦν) οἵ ἴΠ6 [οτὰ ΑἸπιὶὙ ἰπαΐ γε ἄγε 
[επριπρ, δη οηθ 53}|41}} κποὺν ἐΐϊ ἐνοῖ." 80 
186 δγτγίας δηά ΟἹά 1,Δἴίϊη. 

“ΤΠὲ6 Ι,ογτὰ ΑἸΠΙ ΒΥ, Κύριον παντοκρά- 

τορα, Τορτεβοηΐβ ΗΘῦ. ΓΊΝΩΥ ΓῚΠΝ, [ἐδονδὴ 
δ θδοίι, “ Τῆς 1, οτὰ οὗ Βοβί5,᾽ 45 ἰῆ 2 ὅ88πΠ). 
ΥΊ!. 8, 26, 27 ; δΔῃά ΤΙΏΔΩΥ ΟἴΠΟΓ ΡΪΔςο5. 

14. γε εαπποὶ ἡπά4.}] Οἷκ. εὑρήσετε, ἀῃηϑννεῖ- 
ἴῃς ἴο ἴδε Ηεδ. ρὲ. ([1.), ΜὨΙΘΒ 15 δοπιε- 
{ἰπ|65 ροΐοθητ]. ὅε6 Ὠσῖνου 5 " Ηεοῦ. Τεη365, 
ἢ. 111, ὃδ 23, 37. Οοά. 48, εὑρεθήσεται: 50 
5υγ. δηὰ ΟἹ [1,«ἵ. 
ΟΡ ἐαπ γ6 ῥεγεοείυς ἐῤδὲ ἐδίμρι: ἐδαὶ δὲ 

ἐδίηξει δ.) ΟΚ, καὶ λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ 
οὐ διαλήψεσθε, “ δηὰ τπουρἢϊ5 οὗἁὨ ἢϊ5 υπάετ- 
βίδπαϊηρ γὲ Ἵδηποῖ 5εἶῖζε (ΟΥ̓ Σγδϑρ)λ." ΕῸΓ 
λόγους Οοἄ. 58 [5 διαλογισμούς, ΒΓ 15 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ τ σαϊ, 45 τεργεβεπεης Ηοῦ. ΓΙ ΠΟ : 
ςἕ, Ρ5. Ἰνῖ. 5ς. Τῆς ϑγτίας 45 [ἢ 6 84πὶὸ ψοσγά, 
“1 γοιι σδῆποῖ σοδὰ τρθπβ ποι ρῃῖ5, τχυοὶ 
658 σϑη γοιϊ ἤορὲ ἴο ρεῃείγαϊε ἴμε βεςγεῖ 
φοιη56}5 οὗ [ἢ Μοβί Ηἰρὶι." ΟΕ [εἱ΄ χνὶ ο; 
οι. χὶ. 33, 34; 1 ΟΟΥ. 1. τα, τό; γον. χχνῦ. 
3:; Κ5. χχχυΐ. 6; [οὗ χὶ. 7, 8. Οη ἴδε στουηὰ 
οὗ ε Οογ. 1 ς. ΒΙθοκ {δὰ ἴο δῆενν τἰδὲ [υἀ18 
15 αυοϊεά ἰη ἴῃ Ν. Τ΄ 

ΤΠΟ ρῆγαβδο ἴἢθ ψνοσάβ οὗ ἢἷβ [πουρς " 

ΤΑΥ͂ δ6 σοπηρατεὰ ψ| ἰἢς Ηοδ. ἸΞὺ8 ΟΝ, 
“ ἢδ 5βδί[ἢ ἴῃ ἢἰβ πολγί, 1.5. ἢς τη κοίι. 



ν. 15---18. 

ἃ “91... “Κπονν δ πηηἀ, οΓ φοπιργθμεπά ἢ 5 
Ρυΐροβε ἡ Νδγ, τὰν Ὀτγεΐῆγεπ, ργονοκε 
ποῖ τῆς [,ογά οὐυγ (ὐοά ἴο δῆρετγ. 

ὶς Εογ ἴέ ἢς ψ1}} ποῖ μεῖὶρ υ8 ψιτῃ- 
ἴῃ ἴΠε86 ἥνα ἄδγβ, ἢς Πδῖῃ ροόνγεγ ἴο 
ἀεξεηά υἱ ννἤδη δδ νν}]}}, ἄνθη ἐνεγγ ἀᾶγ, 
ΟΥ̓ ἴο ἀΘΒΙΓΟΥ 8 θεΐογα οὐγ ἐμ ΠΊ ε8. 

16 ἢ ποῖ "δπά τῆς σοιη5ε]5 οὗ 
τῆς Ι,ογὰ οὐγ Οοά : ἰογ 4 Οὐοά [5 ποῖ 

Νᾷν, "ιν ὀγείδσγεπ] ΟἿ. μηδαμῶς ἀδελφοί. 
ΕΥΖΘΟΠΘ 84γ5 118 185 [6 ΔΏΒνΟΥ ἴο [Π6 Ργαὸ- 
οεαϊηρ αιιοδξίοη. Βιιξ ΒΘ ΨΩΥ ἢοῖ οὐδαμῶς ἢ 
ΘΌΓΕΙΥ (ἢ 5θΏϑε 15 ΣΡ ΓΥ ρίνεη Ὁγ ἴἢ6 ΑΟΥ͂.: 
ΦΒΥ το τηθᾶῃ5 (ἀο 50), ὑσγεϊθγεη." οὐ {πὲ 
μηδαμῶς ΤΆᾺΔΥῪ ὃς ΓερΑΓα δα 85 ΞΙΓΊΡΙΥ 5[ΓεηρίΠοη- 
ἴῃς ἴδε μὴ ΒΟ ἔοϊονδ: “ἢ πὸ ννῖβο, 
Ὀγεΐδγει, ργόνοκο γε," ἄο. Οξ, " Οοά. (οἱ. 
2728. ὙΠῸ δγγίδο Πᾶ8 ΟἿΪΥ οὔθ πορδῖϊνθ 
ραγίί εἰς ἢογο. 

16. Μοζὸ Ὄχδοῖν: " Βεοδιιβα ἰδ Ης 6 ποΐ 
Πρ ἴο ΒοΙΡ υ8 ἴῃ {πε ἥνε ἄδγϑ, Η 6 παῖ 
[δς Ροννοῦ ἴο 53} ]ἴεσ ἰὴ ν μδὲ ἀδγ8 ἢς σΠοοβϑίῃ, 
ΟΥ̓ 4150 ἴο ἀεϑίσγου υ8 δεΐοτε ἴδ ἔδςε οὗ οὔ 
ΘηΘηλ 65." Οὐά. ς8 οπιϊίβ ἰῃ6 ἢγϑοῖ οἰδι.56, ὅτι 
ἐὰν . . . βοηθῆσαι ἡμῖν, Ὀιυῖ ἴῃς ϑγτίας [Δ5 ἴϊ. 
“Το 58ε]ϊεν"---σκεπάσαι --- ῬΓΟΘΔΌΪ τερτγε- 
δεηῖβ (ἢς Ηεὺ. 123 (2 Κίηρ5 χίχ. 341 χχ. 6); 
αἵ Ἰεαϑὲ [ῃδὲ γοοῖ 15 ιἰδεὰ ἴῃ [ἢ ϑυσγίδο ἤϑσο, 
ὙΏ1ΟΒ σοηοϊυά 65 [ἢ 6 γοῦβο 18: “δ 15 Δ0]6, 
ψ ῃοη πα Ποῖ, ἴο Ῥσγοϊοςϊ υ5, δηὰ ἴο Ὀγοακ 
ΟΥΥ̓ ΘΠοη 65 Ὀοέογε 115. Το οπρῃδις Ηδ οὗ 
τῆς ϑβεςοηὰ εἶδιι56---ΟΚ. αὐτὸς---τορτοβοηίβ (ἢ6 
Ηεΐ. ἢ . 80 ὅγτ. 

16. 2 ο ποὲ δίπά.1 ΟΚ. ὑμεῖς δὲ μὴ ἐνεχυρά- 
ζετε. “Βαῖ, ἴον γουγ ρατγί, ἴδ κα ποῖ ἴὴ ρ]θάρε 
(ογ αἰδίγαϊη ποῖ) ἴῃς σου 5615," ἄς. Οἔ, ει. 
762. 4. ΕΥ̓ ΖΘΟὮΟ 8108 1ἴΠ6 ΟΣ ΠΊΘΔΏΒ δε-- 
2.ὥηδεη, “ἴο ἀϊκίγδιη," δηὰ 15 υδοὰ βριγαῖίνοὶν 
ἴῃ ἴΠ6 βδθῆ86 οὗ “ἷἋἴο ἴογος,, ΤΠς ΟΪὰά [,Αἴ. 
ΤΟΠάεΙβ: οὐδε ἱρπογαγε (ἃ 5οτ 6 ̓ 5 ἜΥΤΟΥ ἔου 
δίῃπογαγε, “ἴο αἰκάκε, αν 7), οὐ ποὐϑ ῥγαε- 
ίαπεγαγε. ΤῊΣ ϑγτγίδε: “ 0 ποῖ ρῥἰδάρο δα 
Ρυγροβε οὗ ἴ!ε 1 ογά σοά ἢ ( ὥλϑολος ))). 

τοῦ [πε πιίἀα]6 οὗ υ. 12 ἴο [Πϊ8 ρΡοϊηΐϊ 
τῆς ΨΜυϊραῖρ ναῦῖθβ {πι5: “Απὰ νῆο ἃγὸ γἊ 
ἍΠῸ ἅγὲ τοιηρίίης ἴδ6 1 ,ογὰ ἡ ΥὙουγσ ννογὰ 5 
ᾶτε ποῖ δι. 458 ἴο ρσόνοκε ῥἰ(γ, διιῖ σδίμοῦ 
ἴο ΤΟΙ56 δΔηῆρεῦ δηὰ Κιῃάϊθ ᾿πάϊσπαίίοη. Υου 
μαν ἤχϑα ἃ {ἰπ|6 ἕοσ ἴῃς [ ογ8 σοτϊηραϑββίοῃ, 
δηὰ δοοοσάϊηρ ἴο γόουγ οὐγῃ νν1}} γοιι πᾶν 
δρροϊηίοὰ Ηἰΐπ ἃ ἄδὺ. Βυΐ θεσδιβε (πὸ 1 οτὰ 
18 Ῥαϊεηῖ, ἰεῖ 15 τεροηΐ ἴῃ 1818 ὙΘΓΥ͂ τηδίζοσ, 
δῃᾷ Ἵγᾶνε Ηἰ5 ραγάοῃ στ} Ποοάϑ οὗ ἴθατγ8.ἢ 

Οοά ἱς ποὶ α’ »ιᾶπ, (5 5.1] Ιῃ 1}}18 ϑεηίθηοθ 
1 15 ονϊάεπι {παὶ {Π6 ἰγδηβίαῖοσ δὰ ἴῃ 8 
τηϊηὰ [ἢς ἰηδοςιγαῖο 1ἃΧ Χ, τεηδογίηρ οὗ Νυμ,. 
ΧΧΉΪ τς. ΤΠε Ηεῦ. ἴδοτο, τὶν ΠΕ τοηάογοὰ 
ὈγΥ ΑΟΝΥ᾿., “Οοὰ ..5 ποῖ 8 πιδη ἴῃδΐ δ 5βοι)ὰ 

ΦΌΘΙΤΗ. ΜΠ. 

845 πιλῃ, ἴδ ἢ6 ΠΊΔΥ δὲ τἰγεδίεπαα : 
ΠΕΙΈΒΟΓ ἰ5 ἢε 45 ἴῃς βδοη οὗ τηδῃ, τἢδῖ 
ἢδ 58ου 4 δε νγανογίηρ. 

17 Τογοίοτε ἰεξ τι5 νγαὶξ ἔογ βαἷἶνα- 
τίοῃ οὗ δίπι, δπάὰ ςδ]] ὑὕροπ Βίπὶ ἴο 
Πεὶρ υ8,) Δπά δε ψ}}}} ἢεᾶγ οἷ νοῖςς, [ξ 
ἴϊ ρίεδβε ἢίηι. 

18 ΕῸΓ {Ππεῖὲ δοβα ποπθα ἰῇ ΟἿΓ 
Αδ6, ΠΕΙΓΠΕΓ 15 ΤΠΘΓΘ ΔΠΥ͂ ΠΟΥ ἴῃ ἢ 686 

16, ποίτῃςν (ἢ (4) 5οη οὗ πῆδη [μδί 6 5ῃου)ὰ 
Τορϑηῖ,7 15 [8.8 τηϊϑδοοῃδίγυοά ἴῃ [6 ΧΧ.: 
οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῆναι, οὐδ᾽ ὡς 
υἱὸς ἀνθρώπον ἀπειληθῆναι. ΟΥΥ Ῥγεποηϊ ΡαΞ5Δ 06 
Βἰ ΡΥ [γδῆβροβοϑ ἴ6 ἵνγο νοσῦ8. Τῆς ϑγγίας 
825: ᾿Βεσδιιδὲ Ηδ 18 ποῖ 48 ἃ πηδῃ [πδί Ηθ 
8βου]ά δ6 σενθαὶοὰ ( ), Ποῦ 85 ἃ βοῃ οὗ 
ταδη [παῖ Η 8ῃοιυ]ά ὃδ6 πη ϊ5ποά " (ογ τηδάβ 

ΥΥ͂ “5 

ἱπβοτίοσ : 2, Δ), Εχοά, νυ. 1; 2 Οὐογ. χἱϊ. 
13. Διαρτηθῆναι τηεδη8 “ἴο ὃ6 διβρεηάεά,᾽" 
Ὀοῖὰ |1ἰ. δηά πιοείδρῃ. Ηδτγε {πὸ 5θηβο 18 ΣΙ ΠΓΥ 
εἴνθη ὃγ ΑΟΥ.: τα Ηδ 5ποι)ὰ ννᾶνεσ, οὐ ἢ651:- 
δῖα ἴῃ Η:5 ρυγζροϑβε, οὐης ἴο γοὺγ ῥγοϑυμῃρ- 
τἰοη: αὐ απέγῃο βεπάεαί. 

ΤὨΣ οσοομηοη τολάϊηρ διαιτηθῆναι νγ»ἃ5 ΟΧ- 
ῥἰαϊποά ὃγ Οτοίυ5, Δ 4}, δηά οἴδουβ : “οὧἱ 
10 Ἶυ5 νοσεῖυγ Ξε υἱ δά )υαϊοίυπι δι θευμάιιπὶ 
ςορδίιγ." ὙὍΠο νετὺ διαιτᾶν [25 [ἢ ΒΕΟΟΠΟΔΣΥ 
56η56, “1ο ὃ6 τπιρίτο,7 δηᾶ “ἴο ἀοίοστηϊῃς ΟΥ 
ἀοοϊάο ἃ πιδίϊου ; Ὀυξτἢς Ἰάθα οὗ Ὀσηρίηρ Οοά 
δεῖοτο ἃ {τἰθυη] ἴο δηϑυνεν ἴοσ Η5 δίϊυστα ἴο 
Βοῖρ νη [6 βρεοϊδεά Ἐπις ἄοεβ ηοΐϊ 5υϊξ 
(π6 ςοηΐοχί. δ ἢ ]θιιβηθσ, ο]οννοά ὉῪ Ὠς 
Ἂν εἴἴο, τεηάοτβ, “ (δὶ Ης 5ῃοιυ ]ά δ6 ῥσγεναιεὰ 
ἼΡΟΩ ὉΥ ρῥγαγοῦ. Βυΐῖ ἃ νογὺ διαιτέω ἰ8 
ἀπ κηοόνη ; δηὰ τς ΟἸὰ, [,αἴ. ἐαο ἐμ, δηὰ 
5. Ογρτγίδηβ αυοίαϊϊΐοη οὗ Νυπι. χΧΙΪ, 109, 
ψΒϊςἢ ἢ45 σωυρεπάμων (Ογρτ. ὁ Τ οβεχῃ. σοηίτ. 
]υἀ 11. 20), βιρροτί [ἢ τεδαϊηρ διαρτηθῆναι, 
Ὡς ἰ8 (Παὶ οὗ (οαά. 19, 23, 44) 55, 8].,) δηά 
5 ἐβ:δ } ἰ8ηθὰ ὉΥῚ ἴῃς ΧΧ, οὗ Νυπι. ἢ. ἐ. 
νυρ.: “ Εογ ποῖ 45 ἃ τῆδῃ Ψ}}} Οοάὐ {πγεδίθῃ, 
ΠΟΥ ΚΟ 8 500 οὗ τπδῃ ν}}} Ης ὃδ Ιηβδπηοά υπΐο 
νυτδῖ}." [1 σοηίίπιιε5 ἴπιι5: “ Αηά {Πογοΐοσε 
Ιεῖ 18 Βυπλ0]6 ΟἿ 801115 ιηῖο Η πὶ, δηὰ, δοίην 
ἀϊδβροβϑά ἰὴ ἃ υμῦ!ο βρ᾽ τ, ϑεσνίηρ Η πὶ, ἴ[,εἰ 
1.5 580 ὑγεερίηρ ὑπο ἴδε [νογὰ (παῖ, δοοσογάϊην 
ἴο Η!5 ονῃ ν]], ΗΘ 5βοιυϊὰ βῆιενν Η]5 ΠΊΕΓΟΥ 
ὌΡΟῚ 5: [μαῖ, 4885 ΟἿΓ πεατέ 15 ἰγουδ]οὰ δῖ 
ΓΠΕΙ͂Γ ΔΥΓΟΡΔΠΟΥ͂, 50 4'50 ΨῸ ΠΔΥ Ὀοδβδῖ Οὐ - 
δεῖνεβ ἰῇ οἱ δυ τ {γ.᾽ 

17. «αἰυαέΐοπ 9,7 ῥί»".) τὴν παρ᾽ αὐτοῦ 

σωτηρίαν. Ἡεῦ. ῥγτοῦ. ἸΓΜΆΦ, ““ μἰ5 βαϊνα- 
τΙοη.ἢ 80 ὅ5γΓ. 

“τοἱοε. ϑοῆηε Μ458. Βανε δεήσεως, ῬΥΑΥΟΙ, "ἢ 
85 ἴῃ οἷ. ἰχ. 12. 507.) “ ΟἿΓ νοῖςε.᾽ 

18. Εον ἐδεγε αγοὐδ ποπὲ ἐπ οἱ ασε.}] ΟΥ, 
“ΈΕῸΥ ἴδογο πδίἢ Ποῖ ΔΓΕ ἢ ΟἿΣ ξΟΠοΓ8- 

315 



ΦΌΘΙΤΗ. ΠΠ. 

ἄαγϑ, πεῖ εγ τῖθε, ποί ἔδηλν, ποῦ 
τ, ἴρρορΐς,, ΠΟΙ Οἷτγ, δπιοηρ 89 ΜΗΪΠΝ 
«7αὰς... ΟΙΒΠΙΡ ροάς τηδὰ6 ἢ Πδηάβ, “83 
τι, ὃ 4.1. ἨΔΓῇ Ὀδεῃ δίογειπηα. 

214 [ν. 19--2Ζ21. 

8601], Δη4 ἢΔά 4 ρτεαὶ [}] θείογε ουὐγ 
ΘΠΘΠ,168. 

20 Βυῖ νὰ Κπονν ἤοῆς οἵἴβδεγ σοά, 
τ πεγείογα νὰ ἴγιβὲ τὲ ἢς νψ}}} ἠοῖ 

19 ἔογ τῆς ψῆϊςἢ σδιιβε οι ἔδιΠο 8 
ΕΓ ρίνοη ἴο (ἢ ϑινογά, δηά ἴογ ἃ 

ἀεβρίβε ι.3) ΠΟΥΓ ΔΠΥ͂ οὗ οὐκ πδίίοῃ. 
21 Ἐογινε δὲ ταίκθη 80. 41} [πιάθα 

[ἰοη58.᾽ Τῆς δογῖϑὶ ἤθσγε σοργεβοηῖβ ἃ Ηθῦγον, 
δηὰ τηδΥ νΜΕ}} δε τεπάεγεὰ ἀν νλαν δηνὴ 

“ΟἿΣ ψοῃογδ[ οη8," 2.5. δοοογάϊηρ ἴο Ηϑοῦ. 
Ἰάϊοπι, “ ΟἿΓ Τοηϊοιρογασίθϑ :᾽ ςἢ. Οεη. νὶ. 9. 
ν δῖ ἔο]]ονν5 ΠΊΔΥ ὃς τΓγδηβἰαϊεά, “ Ν ΠΟΥ 

5 ἴμεγε δἵ (6 ργεβεηῖ ἀδὺ οἰ ῦ ἃ τ 6 ΟΥ̓ἃ 
ΓΑΙ Βογβουβϑθ, Οὐ ἃ οἰδῃ ΟΥ̓ ἃ οἰ οὗ υ8, {πὶ 
ὙΟΓΒΒΙΡ Ροάϑβ τηδάς νυν παηάϑ, 25 ᾿ βαρροποά 
ἰπ ἴ)6 ἔοστηεῦ ἀδλγ5.᾽ 
ΤῈ “Δ ΙΠογῆουϑε" (ΟΚ. πατριὰ, Ηεῦ. 

Ὡς Π3) δηὰ [Π6 “ οἶδη" (Οἷκ. δῆμος, Η6Ὁ. 

ΠΠΩΡὉ) Τεργεβοηΐ διιδαϊνιϑὶοηβ οὗ ἴῃς τὶ. 

Εοτ (δε ἰρίίεσ, εἴ. Νυπ). ᾿. 2ο, 22, 24, εἰ 
2ασνι. ἘτιΖβοπο, [Πογοίογο, 15 τοηρ ἴῃ 
πλκίηρ δῆμος Θοαυϊναϊεηξ ἴο ἴῃς Οεγπδη ὅδε, 
1,.αἷ. δῥασιω, ἃ85 ορροβεά ἴο πόλις, “ ςγΥ. [Ιη 
Ηεῦ. ““Φίμογμοιϑο ἢ δηὰ “οδη ἢ ἅγε 5γῃο- 
ὮΥΠΙ58. ΤΠ ὅ5γτ. ΝΣ (ρε,) δηά ἴῃς ΟἹ ά 1,41. 
οβωΐμς τοπθάεν ἴῃς Οἷκ. δῆμος, ποῖ τς Ηεοῦ. 

ΠΠΒΦ Ὁ. Ἐογ “μὲ ἕοσπηοῦ ἀδγ5," ςἢ, Ναπι. νἱ. 
12: Ηοῦ. χ, 12. 
ΤΒο 5ἰδίεπιθηϊβ τηδὴθ ἴῃ [Π|8 δης ἴῃς ἴννο 

[ο]ονίς; νοῦϑθ8 παιτηοηΐζε ὐἱτἢ [ἤο56 οἵ 
σἢῃ. ἵν, 3; νι 18, 19, ]ΗΓ ἢ χ [ἢ ῥἱοΐ οὗ ἴῃς 
δἴογυ ἰῇ ἴΠ6 {ἰπ|6ὲ συὐθδεαφυεηΐ ἴο ἴπε Ἀείυσῃ 
ἔγοπι ἴπ6 ΒΑΌΥ]οη8ἢ Εχῖϊθ. ὝΠο τοβίογοά 
ΘΟΠ ΠΥ στοῦ τοϊδρϑθὰ ἰηΐο (ἢ οἱ ἰ4ο]2- 
{168 οὗ {π6 ΚίηρΙΥ Ῥογιοά, 

3041, »ιαάε «αὐ ῥαπ.75 ὙὍὙπε ΧΧ. οὗ 

[8βδῖδῃ τοηογβ ἴπ6 ΗΘ. Οὐ ὗν, “14.015, ὉΥ τὰ 

χειροπυτήτα, “ ἴῃς {Πηρ5 πιδα ἢ Παπά58," 
ἴπ ἴ588. ἰἰ. 18, Χ. 11, ΧΙΧΟ 1, δηά εἰβϑοννῆογο. 
ΤΠαῖ ΠΔΥ πᾶνε ὕδεη ἴΠ6 ἴογπι ἢογο. Βιιϊῖ ςἢ, 
αἶϑο 5. οχν. 4) "ΤΉΏΘΙΓ 6018 ἀγὸ διϊνοσ δηά 
ξοϊὰ, α «υογὰὶ 9, διραμ δαπάς;" 188. ἴὶ. 8 ; 
Μὶς. ν- 13. 

19. ον ἐδε «υδίεϑδ᾽ εαι:.ε.1 Οἷκ. ὧν χάριν: 
εἶ, τοῦ χάριν, “ἴον ννιαῖ τεδβοη Ὁ" " (Ασγιβίορῇῃ. 
4Ῥ]υῖ 532), ἀπά ἀνθ᾽ ὧν, “ νΠποΓεΐοσοα Ξξῷ ἰη 
τεῖυγη ἴοσγ νυ ργοςεθάϊηχβ "ἡ (ΔΕβΟἢ. 
“Ῥγοπ 31). Το Νυΐρ. νν 6}: βγο φωὸ “εείογε 
αἹὲ σμπὶ ἐπ σἰαάδει. ὝὍὙπῈ Ηδῦ. ννᾶ8 ὑγοῦ. 

Ἰν ΟΓ ἸϑΡ, “ {ῃογεΐογο." 

ῥαά α φγεαὶ 3411 ἴη ἴῃς ΟΚ. ἃ σορπαῖθ 
Δοσιυιβοῦνο, ἔπεσον πτῶμα μέγα. 80 [ῖἋΠπ6 
ϑγῆας, ἰδ ἰδδαοθο ,) Ηδοδ. 
ΠΥ ΤΟΕΙ) 585), « Αηά {ΠῈῪ ἔ]] ἃ δτεαῖ 
11}. [ΙἊἰκ6 [86 ΟΚ. πτῶμα, ἴ!6 ΗδΦΡ. πουή 
4130 5: 5ηῖῆθβ “ςογρβε᾽ (]υἀρ. χὶν. 8): δυῖ 
(αὲ πιοαηίηρ ἀο68 ἢοΐ 51:1 ΠοΓα. 

οἱ ἐπεηιῖς:.} “ ΤεΙΓ ΘΏΘΤΩΙ 65," ἴῃς τεδάϊησ 
οὗ (οὐ. 44, 4]., δηὰ ϑγτίας, Ὁ]ὰ [1,αἵ., δηά 
ΚΕ. 15 ποτα πδίυγαὶ, [βου ἢ τσ! Ζδοδο [ΠῚ πη Κ5 
οἴεγννίβο. 

ΤΠ6 δἰ]υδίοη 5 ἴο ἰδ ἤπδ] ονοσζῆγονυ οὗ 
186 Κίησάοτχῃ οὗ [υἀδῃ} ὈὉΥ ΝΕονυςπδάηοΖΖαυ--- 
ἃ Γςλϊδϑίσορῃς ἴο ψνῃϊςῖ 4}} [πΠ6 ῥσγορμοῖβ δβδὰ 
Ροϊηϊοά 485 ἰπ6 58:γΓ6 γϑϑι]ῖ οἵ ρεγρείι δι} 
τοηενγοὰ ἀροβίδϑυ ([58. Υἱ. 11, 12). 

40. (Οὐοά. 8 οπιῖῖβ ὑογβο5 18, 19, δηὰ 
ὈερίηβΒ 1818 οὔθ ννἱ[ἢ ἕτερον γὰρ Θεὸν οὐκ 
ἔγνωμεν, κιτιλ. 

Βιὲ «υε ἔποτυ Ὅς «ὐε 5 ἐπηρμδῖς, θεΐηρ 
Ορροβοὰ ἴο “"οἱγΓ ἔδίθενβ." ΟΚ. ἡμεῖς δὲ 
ἔγνωμεν ((οὐά. ἰἰϊ., χ., 52, 55, 548, 8].), ΟΥ 
ἐγνώκαμεν ((αά, 23, 44, 1.5. ΓΠὸ ςοπιπιοη 

ἰεχὲ μὰβ ἐπέγνωμεν. ὙΒε Ηεῦ. δὲ ΠΝ] 
Ὅ) πιρῃς Ὀεὲ τεηάεγοά ὈΥ οἰἴμεγ οὗ ἴδε 

νεγῦϑ; δι ἡμεῖς δὲ. .. οὐκ ἴσμεν νουϊὰ δα 
Ὀεβι. (Οὗ ἕογ ἴδε ρῆγαθε, ἤθυϊ, χχίχ. 26, 
Χχχὶϊ. 17; [538. χχνὶ. 121. “Τὸ Κηονν᾽ ἴῃ (ἢϊς 
8Εη56 ἰ8β ἴο γεζοφηίχο δηὰ γεραγά. “Ἠοβι ἐς 
Ηἰπὶ " (πλὴν αὐτοῦ, Ν υἱς. ῥγαείεγ ἐρειπ) Θιουϊὰ 
Ὀς δἀαοά δἱ ἴπε εὐὰ οὗ ἴῃς οἶδιι56. (ε [58. 
χὶῖν. 8. 

4εηρὲε 5.1 ΟΥ̓́͵ “ Ονογίοοκ, ἀϊεγορβασγὰ υ :ἢ 
ὑπερόψεται ἡμᾶς. 

ΟΡ ΔἽ7 ΟΓ᾽ οἱγ παΐϊδο. ὍΤῆς ΟΚ. 15 οὐδ᾽ 
ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν, ΜὨϊςἢ, ΕΤΙ[ΖΒοἢΘ ΧΡ ΔΙ 5, 
{ἰκὸ τη ΑΟΝ., ὉΥ δὴ οἰϊρεῖς τινά, εοιηρασγίην 
[58. ᾿ν 1. 7, ““ Απά (παῖ ἴποι πἰάδ ποῖ {πγβοὶῖ 
ἔτοπσι [(Πἶΐηθ οὐ ἤθβϑη," νῆϊς [6 1ΧΧ. 
ΓΕΠά6Γ5: καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοὺ σπέρματός σου 
οὐχ ὑπερόψει, “ ἀπὰ ἴπου 584} ποῖ ονοσίοοκ 
οὔθ οἵ τῆς Κιηάγοά οὗ (ἢγ Ξεεά," (οὰ. ς8 
ΒΌΡΡΙΪΕ8 πῖοσε ἴπδη {Π|8: οὐδ᾽ ἀποστήσει τὸ 
σωτήριον ἔλεος αὐτοῦ, κιτιλ., “ΠΟΥ γοροὺς δὲ! 
“αἱπῷ »ιγῷ ἴτοτα οὖὐγ παϊοη. 80. ἴδε 
ΟΙὰ [,41ἴ.: πες αῳΐεγεὶ «αἱυσέίοπερε οἱ τε ογὲ" 
εογιαρι “μαᾶηι ἃ ποδὶ οἱ ὦ φεέμεγε ποιίγο. 
(οάἀὰά. 19, τοδ κεῖ τί ἃ οὗ ἴῃς ἀἰΠΠου ΠΥ ὈΥ οὐδὲ 
τὸ γένος ἡμῶν. ΒΤ ΖΒΟδς 8Δγ5, “ 16 ὟΝ. οὐδ᾽ 
ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν ἔεξ]εη ἱπὶ ϑγτ. Βαυῖ 
(Πδὲ νογβίοη βίνοβ [86 σοῦβδο ἴπ05: “Βιυῖ αὐ 
Κηον οὶ ἃ Οοὐά Ὀο8465 Ηΐπι, (δὲ Ηδ 5ῃοι]ά 
ἴση ἃν Ηἰβ ςς ,ορπ ομγ ῥεοῤίε:" 

41. ον “ «υε δὲ ἰαέεη “ο.}] ΤΏΘ οὕτως ρεο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀεϊοηρ5 τγαῖμοσ ἴο [πε 10] ουσίηρ γεσῦ. 
Ὑτλδηβίαῖο, “ ΕΟΥ νῇοη ννὸ ἀγὸ ἴδκθὼ (τ. ἐν 
οΥ ἐδγοισό οὐὖξγ Ὀεΐης ἴακοη---ἃ ςοπιπιοῦ Ηοδ 



δον, 2 α’. 

γ. 22---24.} 

802}} 11Ι6ὰ νναβῖε, δηὰ οἱυγ βδηοΐυδιγ 
804}1} θὲ 8ροϊ]εά ; δηά ἢς ψ1}} τεαυίγε 
(ἢς ῥγοέδηδιίὶοη τπεγεοῦ δου πιουτῇ. 

22 Απά τε ᾿ϑἰδιιρῆίεγ οὐ ουὔΓ 
Ὀγείγεπ, ἀηὰ τς Τἀριν οὐ {πε 
σοιηΐγυ, ἀπά τῆς ἀεβοϊδιίίοη οὗ ουγ 
ἸΠΠογδηςς, Ψν}}} ἢς τὐγῃ ὑροῇ ΟἿ 
μιοδλάβ διῆῶοηρ τῆς (σεμτε5, νυ βογεβο- 

ςοηδβίσγυςοη), 41} με ὙΨ11 ἴῃ τῃδὲ ολ56 Ὀ6 
Ὀγουδὲ Ἰονν." 6 Ηδθῦ. ΠΊΔΥ ἢᾶνα Ὀδοη 

Ὁ᾽)), “Π6η Μ}1 ἰοϊίογ." ΤῊ Ϊ5 νοσὺ 18 σθῆ- 

ἀογοὰ κλιθήσεται ἴῃ Ῥ8. οἷν. 5: ςἔ, Ῥ5. χὶνί. 8: 
4ῖ5ο Αδϑβοῖ. “" Ρϑιβ.᾽ 929 :- 

᾿Ασία δὲ χθὼν, βασιλεῦ γαίας, 
αἰνῶς αἰνῶς ἐπὶ γόνυ κέκλιται. 

ΟΥ ψὲ τηΐρηϊ σοϊῃρασγο ἴἢ6 ρἤγαβϑοθβ κλίνειν 
πρὸς φυγὴν, “ἴο τὰγῃ ἴο Ηϊρμΐ,᾽ κα τῆς 
1ῖ. ἱποϊπαΐμ αεῖες (ῬΟΪΥΌὉ. 1. 27. 8); δηὰ τῃ6 
Ἡοπιετὶς Τρώας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί (Ϊ]. ν. 37). 

κλιθήσεται 15 ἴ!6 τοδάϊηρ οὗ Οοαά. 19, 23, 
44, 64, «αἷ., ἴῃ δοῖμδ οὗ ννϊςἢ ἴἰ 15. 8ρεὶῖϊ κληθή- 
σεται, ΟΥΩρ ἴο [(Αεΐϑη). Τὴδ σοπηοη τοδα- 
ἰῃρ καθήσεται, “ Ψ1Π 51:1," 15 οχρίαἰπεὰ ὉΥ 
Οδαῦ, 5.) θυβηοσ, πὰ ἢ ΚΝ εἴς, “6 “εὐϊἑεξεί, 
1.6. φμϊεία “«εἀὐεόϊ. Βυῖϊ [6 σοηῖοχί γοαυΐἶγο5 
βοιποι ἷηρ 5βἴγοηροι. ΕΥ̓ ΖΒΟΠΟ ϑιιρρβοϑίβ 
καυθήσεται, “΄ 8Π4}} 6 σοηϑιιχηεα," Ριυιῖ ςοη- 
δἰ οτβ κλιθήσεται οτκῖηα!, ὙΠ ΘΥγίᾶς βῖνεβ 
[6 ζδηςΓΔΙ 86 η86 ὙΟΣῪ Ὑ7Ὲ}]: "“ Βεσδιβο, 'ἢ ννὲ 
Ὀεὲ ἀοἰνογε ὉρΡ, 41} [δὶ ν1}1 Ὀς6 ἀεινογοὰ 
ὮΡ 4͵5ο.) 90 (οά. 58: ἐν γὰρ τῷ ληφθῆναι 
ἡμᾶς ληφθήσεται πᾶσα κοτὰλ.; τϑῚ ΟΙά 1μ4ἱ. 
Τά ἀγριεβ παῖ τΒεσγὲ 18 ρτουπά οὗἩἨ δορε 
ἴὴὼ τῆς ἕδος ἴμαῖ ἴῃς [8]1] οὗ Βείγιυ νουϊὰ 
ἰηνοῖνα ὑπαὶ οὗὐ [6 ΨΒΟΙΪῈ οουηῖσν. Οοὰ 
ψου]ὰ ποῖ ρευτηϊ ἐῤαΐ. 

από δὲ «υἱὴ γεφμέγε ἐδε ῥγογαπαλίοπ ἐδέγσοῦ 
αὐ οἱν ποι}. Οοά. ς8 ογαίί5 [Π15 δηά 4]} 
(δὲ ἕο οννβ ἴο [6 οηὰ οὗ Ὁ. 2ς. ὙΠΟ πηοδη- 
ἴῃς ἰ5, Οοἀ ν"}}} τᾶῖζο ι.5 δηϑυνεσδῦϊα ἕογ τΠ6 
ἀεδοοζαίίοη οὗ Ηἰβ ϑαποίιιδσυ. “δ Μ|}} 5δεεκ 
ἴτοτα οὔγ τοῦτ (Π6 ὑγοίδηδιίοη {πογεοῦ;᾽ ἐ.ε. 
Ης ν1}} δετιδηὰ οὗ υ [ἢ τεδβϑοῦ οὗ [ἴ. 

Ι,οτὰ ν}}}] εχαςὲ {πεῖ Ρο]]υἱΐοη ΠῸπιὶ οὐ 
Ὀ]οοά ; " (μαΐ 15, Ηε »»}]] ἴακθ υθηρθδῆςθ ου 1.5 
ἴου ἴ. 8ο ΟΙά [,41. Ἐτίζοοῃο ς4}}15 {Π|18 “ἃ 
ἙΓΏΟΙΪΥ αδνογίϊνς οοττροῦοῃ,᾽ ἀπε ἴο [86 ἴαςϊ 
(μδὶ στόματος νγ»ὰ5 ἢοῖ υπάειϑίοοά; δηὰ δα 
Ῥοϊηῖβ οὐκξ [πδὶ 1ἰ 15 ποῖ ἴῃ δοοογάδηςθ νὰ ἢ 
Ἡοῦγον ἰάϊοπι: οἱ Οεῃ. ἰχ. ς ; ἘΖεκ, 11}, 18. 
ΤΠ μη γᾶθα νγᾶ8 “ ἴο 8εεἰς (οὐ οχδοῖ) (με δ]οοὰ 
οὗ ἃ πιδὴ δοπι ἴῃ μαηὰ οὗ ἃ πηδη." ὙΝ δλὶ 
{πογοίοσα σδ Βαγαϊγ δὲ τίρῆζ ἰη ἐχρί δἰ ηἴηρ ἐκ 
τοῦ στόματος ἡμῶν ὉΥ τείεζεῃος ἴο ἴπ6 οἴ οὗ 
ΟΖίδβ ἰο βυττοηάοῦ ἴδ6 ΟΥ̓ δἷϊεσ ἔνε ἀδγϑ᾽ 

ΦΌΘΙΓΗ, ηΠ]. 

ΘΡΕΓ νγῈ 82}} δα ἴῃ θοπάδαρε ; πὰ νγδ΄ 
804}} θὲ δὴ οξηςε δηά ἃ γεριοδςῇ ἴο': 
411 τῆεηι [ἢδῖ ροβϑε88 8. ᾿ 
23 ἔργ ουζΐ βεγνίτυἋε 5}4}1] ποῖ δε 
αἀϊγοοιεά ἴο ἔδνουγ : δυῖ τῆς [ογὰ ουΓ 
(ὐοά 5841} ἐαγη ἰἴ το ἀϊδῃοπουτ, 

24. Νον τπεγείογε, Ο δγεζῆγεη, ἰἸεῖ 
18 8Π6νν 2η εὝχδιηρὶε ἴο οὐυγ ὈΓαιἤγαη, 

ἀεῖαυ (υ. τι; οἷ. νἱῖ. 31). ὙΠῸ 5θῆϑ6 15 ποῖ 
“μάεα ν}}} τεαιῖγο " ((Βυτγίοην) ; {δε διιδ]εςῖ 
18 [86 814Π|6 ἃ5 ἰῇ νυ. 22, “ὙἘΟΠ8ῤ: δα τυγῃ:ἢ 
οὗ, ν. 23, “16 1, ογὰ οον Οοάἀ 5841} (γη." 

22. «υἱ]] δὲ τωγ ὠροη ομν ῥεα.}1] ΤΟ 
Ρδγαθα δηά Ἴςοπδίγιυοίίοῃ ἃγὰ ἴΠ6 βαπὶθ ἃ5 ἴῃ 
Τυάγοϑβ ἰχ. 57: “Απὰ 4}] [6 εν] οὐ 1ῃ6 πηθηὶ 
οὗ δῃεσβεηι ἀϊὰ Οοὐ τεηάεγ [τεϊυγη, τευ 6] 
ὈΡΟῚ {πεῖγ ἢοδάβ [Ὡροὴ ΤΠΟΘΙΓ οὐ Ἠοδά]. 
Οὗ, τ Κίηρβ ᾿ἰ. 23; 1 8ᾶπι. χχυν. 39. Τὰς 
56η96, ἰπεγείογο, ἰ5: Οοά ν"}}}] τοαυϊς υ8 85 
[π6 ΠΕ δυῖθοῦβ οὐὗὁἨ ΟἿΓ σουπίγ 5 τυΐϊῃ ἢ 
ΘΧίΓοηλα 80 ουίη)5 ἰὼ {πὸ ἰαπά οὗ οΟἿἿΥΓ οδρ- 
ΕΠ. 

«αὐ “φῥα]}] δὲ π᾿ οὔεπεε.)] ἐσόμεθα εἰς πρόσ- 
κομμα: ςῇ. ἴ54. Υἱϊϊ. 14... Απὰ Πα 584}} Ὀ6 ἔογῦ 
ἃ βἴοης οὗὨ 5{ππ|0]ης "--ΗἜΡ. ἈῺ2 Ἰ332.. [ἡ 

Ἐχοά. χχίϊϊ!. 33 πρόσκομμα τερτεβεηίβ (με Η εὃ. 
ΦΡΊΘ, “παγε. Ὑ86 8ᾶπι6 ἰάθα, ἔπαΐ οὗ οὐσίαείε 
οΥ δίπάγαπεοε, πᾶ ςτ]οβ οι Ηοῦγονν Ἔχργοβ- 
βίοῃβ, 48 15 οὐάθης ἴτοπὶ [538. Υἱ. 14, ὙΠΟ 
Ὀοῖϊῃ οεςσυγ. ΟΕ, Ἐςου5. ΧΥΙ. το ; χχχὶ. 7, 35. 
Ὗνε 5841} Ὀδοοπὶο οὐ]εςί5 οὗ οἴρηςο, ἃ δυῖ 
οὗ δοοχῃ δηὰ δῦι5ε ἴο ΟἿ ΘὨΏΒ]ΑΥΘΙ8. 

ἐο αἱΐ ἐδον»ι ἐδαὶ βοσ:ε:: 5. ἘΔίμοΥ, “ δοΐογε 
ἴσπὶ [μαἰ κεῖ ροπϑεββίοη οὗ ι.3.) Τῆς νογά 
6 κτωμένων, ποῖ κεκτημένων. Ξϑ0(Γ. ““ Ὀδίοχο 8]]} 
οὔὖγ ποίη θουγϑ "--- ΡΣΟΌΔΟΪΥ 4 σοτγτυρίίοη οὗ 

« »ῬῈ-Ξ ἴῸΓ Σ ΟἿΥ σαρίουβ -3 9 «οἴ ῷ 

48. ἀγεοϊεά το αυοιγ. Α5 ἴῃ ἴῃ ςᾶϑ6 οὗ 
[86 σαρίϊνε [ΘΠοϊδοίη (1 Κίηρβ χχν. 27 “44.). 
δηά οὗ ἴμ6 μος Ὡδῦοῃ ὑηάεῦ Ογτγιβ δηὰ 
Ασίδχογχαβ (1 Οἤγοῃ. Χχχυϊ. 22 “ἐφ. ; ΕΖ2ΓΔ δηά 
Νεῖι. ρα...»). ΟΥ̓ 50 (πε ϑίογίεβ οὗ Ϊοβορἢ, 
[δηϊοὶ, δηὰ Ἐβῖμοσ. “ΗὄἪδ τηδάς {Ποπὶ α͵50 
ἴο δὲ ῥἱἰεὰ οὗ 41} ἴδοβε [Παΐ σατο [Ποπὶ 
σαρίνο68,᾽ "5. ονΐ. 46. 

ἐωγη ἱ Ιο ἀἀϊῥοποιγ εἰς ἀτιμίαν θήσει 
αὐτήν. Ἠοϑ. ἵν. 7; 58. χχίϊ. 18 (ν πογε [6 
Οτοοῖκ 15 ντοηρ). ΤΠ νοῦβο Μ6}} ΠΠυδίταϊος 
(6 τπουρῆῖ τὶ Οοα᾽ 5 ρῥγονϊάθηςο οχίοηδς 
ἴο 411] οοηάϊτίοηβ οὗ 11{6---ἰἢῃ6 τηοβί ἀδργεϑϑοά 
8ἃ8 ὙΜ6ῚΪ 45 (Π6 πηοβσῖ οχδ[ϑ. Εχιΐϊο δηά 
βίδνοσΥ ὧο ποῖ [εττηϊηδίς Ηἰβ ἱπβυθησα ἔργ 
ξοοά οΥ̓Ἁ ἴογ οὐ]. Ης οδη δηὰ ἀοδβ ονογγιιὶο 
Ἔύθῃ. [6 ΒΘ ΪΏΡῚΥ ἱγταβροηϑὉ]6 δηα ΔΎ ΘΙ ΓΑΓΎ 
Μ01}} οὗ τ1ῃς ἔοσείζη ΟΠ ΕΓΌΓ. - 

24. Λίοφυ ἐδεγεζογε.) ΑΑπάὰ πον (ἴῃ οοη- 
οἸιιϑἰοη). 
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7 Οεα 
Σ. 

Ὀεσᾶιιβα {πο ὶγ Πολγῖβ ἀδρεπά τροη 8, 
δηὰ τἢς βϑδηστυλγυ, ἀηὰ ἴῃς ἤοιιε, ἀπά 
(ἢς δἰτᾶγ, γεϑξ Ἰροη τι. 

25 Μοῖϑονεγ ἰεῖ υ ρῖνε {ΠΔηΚ8 ἴο 
(6 [οτὰ οὖν Οοά, ψπῖς ἢ ἐτίθει κι8, 
ανθη 48 ἢς αἰά οὖν λΊΠεΓβ. 

. 26 Κεπιεπῖρεγ ψχῆδὲ τηϊηρβ με 414 
τὸ ΖΔΌτγδἤδηι, ἀπά μον ἢς ττιεά 15δᾶς, 

ὐΟΡΙΤΗ. ΗΠ. Ιν. 25--27. 

δῃηὰ νγαῖ δαρρεπεά ἴο Ζδοοῦ ἰῃ “ κε  . 
ἹΜΜεϑοροιϊαπιία οἵ ϑγτία, ὑνβεη ἢε Κερῖ ΄ 
(ἢς 5ῃδορ οὗἩ [1,αῦλη 8 πηοῖμογ᾿β 
Ὀτγοῖδετσ. 

27 Εοὸγ ἢε δίῃ ποῖ δὰ 8 ἴῃ ἴδε 
ἢγε, 25 ἢς αἷ4 τῃεπὶ. ἔογ {6 Ἔχδπηλ- 
τἴοη οὗ τπεὶγ μελγῖβ. πεῖῖθεγ διῇ ἢ 
τάκεη νεηρεδηςς οἡ ἃ: δυζ [᾿ς [,οτά 

ἐξέ ὡς “ὁξαυ απ ἐχαρεδίε ἐο οἱ ὀγείδγεη, δὲ- 
εαμ96, (0 ς.1 ἘτΖϑοῆο ποιϊὰ τταπϑ]δίο : “1, εἴ 
Ὁ5 ρῦονο ἴο οὐγ Ὀγεΐδγοη τ8μδῖ {πεῖν 6 ἀθρεπάς 
...Τ1εἴ 8 ἀοπιοηπεοίγαϊε 1 ΌΥ οὖν ἀεεά5--- 
ὨΔΙΉΘΙΥ, ΟΥ̓ βανίης ἴπδπὶ δηὰ τῆς 5δησίιδτγ." 
Βυΐ (ῃ6 ΑΕ. δοοηβ ἴο εὶνς 4 Ὀδιϊοσ 56ηθ6. 
ΤΩΣ νοῦ ἐπιδείκνυμαι ΤΔΥ τη 20 ἀμῥία 
ομε᾽: ῥοαυεέγ ΟΥ̓ φμαϊιὶοι---ο. σοφίαν, ἀρετήν 
(εξ Χο. “Απαῦ.᾽ 1. 9, ι6)---ηὰ ΠΙΔΥ 6 τιϑεὰ 
Δὐὺϑο]υΐεὶγν (ςῇ. Ρ]Αῖ. " Ρηδοάο, 21ς Β). ἔογ ἐξ 

οὐά. το, 1οδ, 4].) ἡμῶν κρέμαται (ἐκκρέμ.: Ὁ 
ἡ ψυχὴ αὐτῶν, οἴ, Οεη. χ]ῖν. 20, ποτε [ἢ ΗΘ. 

ἸΌΩΞ ΠΡ ἸΦ 2, “8 || ἰ5 θουπά 

ὉΡ ἴῃ ἢἰ5 11, 15 50 γοηάογοὰ ὃγ τς ΧΧ. 
Το πιοδηΐηρς οὗ ψυχὴ 56 εη5 ἴο 

οἷ. 158. νἱῖ. 2, 4; ΧΙ, 7. 
βίδηδβ (6 Ἰδοῦ 5686: “(ΠΟΓ ᾿ραγίβ," 2.2. 
τΠοὶγ οουγᾶρσο, “ ἀεροηά οὐ ι15:᾿ δυΐῖ “(86 
βδυρδῖον οἵ οὐὖγ Ὀγοίηγθη," Ὁ. 22, ἕδλνουγβ [Π6 
ἔοστηςσ, δηά 50 ἴπ6 ϑυγίδο. 

δε “απεΐμαγ7.} Οτεεκ τὰ ἅγια; οἷ. Ὁ. 21. 
ΤΒοζοσπῃ πο υδ5 ννῃδὶ ἔο ]οννα, “ τῆ 6 που 56," 
ἐν. τῇς τερίς δυϊ]αϊηρ, δηὰ “τὴς αἱϊαγ," 
ἐ.ε. ([ῃ6 ρτοδΐ δῖδγ οὗ βϑαςσγίῆςσ. Τῆς ὅγζ. [85 
ἰδ᾽.», “ ἴῃ6 βαποΐυδτγ." ΨΜΔἢ] εχρίδὶῃβ 
οἴδεία “ἀεγα, εμἰίμς ἀϊίπας; δῖ ἴῃς ΗςὉ. νγᾶβ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΘῊΡ, ΜΠΙΟἢ 15 τοηἀεγοὰ τὰ ἅγια ἴη 
ΖερΆ. 111, 4, Μα]. 11. τἱ, δηᾶ οἰϑευνῆογο, ποῖ 

Ἢ ΓΞ ΠῚΣΥ: οἴ τ Οἤγοη, ἰχ. 13. ὙΝΟΙΗ͂ 
αύρυοβ (μα [15 πιοηϊίοη οὗ [ἢ6 Τρ] 6 
Ργονοϑ (παῖ (ἢ. ἵν. 2, ν. 18, 19, ὅγε ἰηζογροΪΐδ- 
[Ἰοη8, 45 ἴπ6 ΤΕ ρ]6 νγὰβ ποῖ τοῦδ} [ῸΓ 5016 
᾿ννοΠν γεδγβ δἴτεγ (ἢ6 Ἐσἴυγη ---δὴ ἀγρυπιοηῖϊ 
δῖος ἢ 15 ποτα [ἤδη ἀουδιξυ]. Βυῖ [Π6 ράϑβϑᾶασο 
8 ξοοὰ δραϊηβὶ Δ οΙ Κπιατ 5 ἱβεοῦγ, ννῃϊοἢ 
ΒΊΡΡοΚο8 {παΐ, δ ἴΠ6 {ἰπ|ὸ ἤθη [υ 1 ννὰ5 
στο, ἴῃ6 [ἐνν8 δὰ ΟἿΪΥ δῃ αἰΐδσ οὐ [Π6 
ΒΟΙΥ 58ἰἴ6. 

χει. 

26, 217. 
1: Μᾶδςς, 111. 58 “4. 

4Β8-27. [οἴ υ8 (Πδηὴκ οὔὖῦγ Οοά, νῆο [5 
Εγίης οὖν (Δἴ, ποῖ ρῥυῃίβῃϊῃξ Οὖγ 5ἰη8; 

[86 5841π|6 

Ποτγο; τπουρὰ τς ΗΘὗὐ. ἴοττῃ "οὐ, 20, “ὁ Πρατί,"ἢ 

“ὁ σουγΑρΟ," ἰ5 5ΟΠΊΘΓἰΠΊ65 τοπάοστεἀά ψυχὴ : 
Τῆς ΑΟΝ, υπάετ- 

ἐπεστήρικται, ἴο. ψΠΙΟἢ ΕΥ 25. 6 
οαϊῖ5 ἐπεστήρισται, ἴτοπη Οοάά, 1. χ, ςς. 
(ἔξ, 5. ᾿Ιχχὶ. 6, “ὕρουῃ {πὸ αν 1 Ὀδθη 
βυρροτίεά ἔγοπι ἴπ6 ννοπὺ ; " 4ἰ5οὸ Τυὰξ. χνὶ. 

Οοιηρασο νυν (ἂς ψν ἢ 0]6 νοῦθθ 

Ὀεοδυ86 {ὙἸ4] 18 ἃ ὑγοοῦ οὗ Ηἴ8 ἕδλνουσ. Οἱ. 
ουῖ. νἱϊ. ς  Ηθδ. χιΐ!. ς, 6; 5. χοεῖν. 12. 

45. Μονεουεν. ἘἈαῖπεῦ: Οἡ δοοουηΐ οὗ 
411 [Π}15, {πογείοσζο : Οὐεῖ παρὰ πάντα ταῦτα. 
Οοάά. 19, τοβϑ ἢάνθ ἴῃ φδϑβίοσ διά. ϑγσγίδο: 
“Αηά θεδβίἀ65 4}} [656 [ἢ] 5,8, 'νὲ 5}|8}} ρ]θδϑς 
Οσοά;" ἃς. 

26. «ὐδαὶ ἐῤίπᾳι... ῥοαυ.. ««υὐδα!.] Οτεεῖκ 
ὅσα, δοευ πμερ. 

Ππαας. Ἐτι[Ζϑοδθ 88γ5 ἴῃ 5οἷς σείθγσεσοσ 
58 ἴο ἴπ6 ἱηϊοηάοά οδετγίηρ οὗ ἢἰπι. Βυῖ [86 
τιδάϊοπαὶ ἐγ]419 οὗ 822ς ψογα ἰῃ ρατέ ἴῃς 
βᾶῖϊης 8ἃ485 ΑὈγΔΠ πὶ: «οἰ. Οεη. χχυ 21 
ἢ χνὶ. ας δηά χΧΧΥΪ. 1-π-τ'. ΜῈ 12. Εὸγ 
οἴδον {τς οἵ ἴβ8δδς, 865 σδῆ. χχνὶ. 34, 15 
(ὃς Ηἰεῖο πλαυτγίαροβ οὗ Ε8α0}) ; ςἶ, χχίυ. 3,4, 
δηά χχνὶϊ. (([ ἔγαυά ὑγασῦϑεοα ὕροη Πὶπλ ὉΥ 
ἈΘΡοΚδῇῃ ἀπά [δοοῦ, Δηά ἴῃς οοηδοαιςηῖΐ ἐχ! δ 
οὗ {Π6 ἰαἴογ). Ὅῶο ϑγτγίδς Π45: “ Ἀδπηεηθοῦ 
411 τηδὲ 6 ἀϊά νῖῖ Αὐγάμαπὶ δηά [βδδς." 
80 Οοά. ς8 4Δηὰ ΟἸάὰ [,κἈἱ. 

Μειοῤῥοϊανπα Ὁ ϑυγία.)] ὌΠῸὸ ΓΧΧ. τοδάϊης 
οὗ Ηεῦ. ΟΝ 18 (οἱ , 25 ΕγιΖϑοδο, 
ἡ ταὶ βργίηῖ) ἴῃ ΘΟ η. Χχνυ. 20; ΧΧΥΪ. 6, 7, ἄζο.: «ἢ 
ΗοϑΒ. χἰϊ. 13, πεδίον ΣυρίαςΞΞ εν. ΘῊΣ Ππς, 
Οοιϊ. 5.8 δηά (6 ϑγῆδας οὔμξ τῆς Συρίας. 
ΤΆΏε Ἰδαῖον μ45 Βέ δ Ναῤνῖπ, οἴ, Αβϑγτίδη »ιβὶ- 
Ναῤγῖὶ οὐ Ναοϊ-γῖ. ὙΠπδῖ Ῥδάδη- Ασγᾶπὶ ΣΟΔΙΥ 
Τηθδηβ, 85 Ηοϑβ. ὦ. δ. ἱπῃρ 165, “Ὡς ρ]αίη, ΟΣ 
ΟΡΘΠ ΘΟΙΠΙΣΥ, οὗ ΑΣΆπι,᾽ ἀρρθδῦβ 4͵50 ἔγοιι 
σοπιραγίδοη οὗ ἴθ Αβϑυγ. ρωδάμμ, σψΠιςὰ 
ἴῃ [[, ΒΚ. 62, 33 οχρίαϊηβ [86 502] Ἰάθο- 
δταρἢ ἔογ ἐφίμ, “ Βε] 4, δηὰ χίπῶ, “" ρατάθη 
(σαν: ραδάπω). 

47. ἐγίοδ τῷ ἐπ δ γε} ὍὌῆς Οτεεκ 5 
ἐπύρωσεν, “6 Ὀυγηῖ, “τεπεὰ ὉΥ ἢτγε, ἃ 
ννογὰ υϑεὰ ὉΥ͂ ἰῃς υΧΧ. ἴο τεηάογ ΗΠ οὺ. ΠΝ, 
“ἐρ χησῖς ΟΥ̓ 5161 ἢ ρμοϊά δηά δἶνοῦ: δῃηὰ 90 
Ὁ 651 πηδη ὉΥ {1|4], δοκιμάζειν. (. 5. χΙ!. 
6, χχΥΐ. 2 ; ΖΕς,. ΧΙΪ!. 9. 

πεδεν ῥαΐ δὲ ἐαξερ υεησεαπες οπ 15.1 ΤὮς 
ὙΠ0]6 νογθς ᾿ΠΟΣΑΪΥ τεηάεγοά ψουϊὰ τυὴ 
βοιησννῃδι {π|18 : ““ Βοοδιιϑὲ ποί---8ἃ5 [πὶ ἢς 
ἰεϑἰοἀὰ Ὀγ ἔγε ἔογ ργοοῦ οὗ {Ππεὶγ ποαγί--- 4150 
1.5 6 ποῖ ρυηπίϑποά : θυῖ ἔοσ δάπηοηϊτίοη ἴΠ6 
Ιογὰ βοουγρείῃ ἴἤοβο ῆὸ ἀγᾶν πἰξῇ υπίο 
Η! μι. Βοῖδ πρραίϊνοβ δοϊοης ἴο ἴῃς νετὺ 
ἥ Ῥάδουτο," ὮΙ Οἢ 15 ἴδε αἰἴηρμδίῖς ποχγά. 

ὁ οὐ 15 τερραϊθά δεΐογε ἐξεδίκησεν, οὐνϊης 
ἴο 16 ραγεπίῃςτς τοΐοσοηςε ἴο [πο {τἷΔ] οὗ τῆς 



ν. 28----20.] 

ἀοιἢ βοοιγρε ἴΠδπὶ τπδῖ σοπὶα ΠΕΘΔΓ 
πΠπῖο ἢἰπι. ἴο Δἀπχοηϊδἢ {Π6η]. 

28 ἼΠεη 8414 ΟΖίαβ ἕο δεγ, ΑἹ] 
(δῖ του δμιαϑδῖ ϑροίζεπ ἤἢδλβϑὲ {ποι 
βροίοῃ νὴ 4 ροοά Πιολγῖ, δηά 
Ποῦ ἰδ ποῆα ἴῆδι ΠΊΔΥ ρδίηβαυ [ΠΥ 
ϑνογάϑ. 

29 ον τῃῖϊ5 18. ποῖ ἴδε ἢγβί ἀδΥῪ 
ΜΒεγοίη ΤΥ νυϊϑάομπημ 8 πγδηϊ εϑίεά ; 

ΨΦΌΘΙΤΗ, ΜΠΠ. 

δυῖ ἴτοηι ἴῃ δερίπηΐηρ οὔ ἀλγ58 41] 
[6 ρεορὶες ἤᾶνα ζονγῃ ΤΥ υπάσγ- 
βίδα ΐηρ, Ὀεσδυβ6 τῆα αἰδροβίξίοη οὗ 
τιίης Πεαγί 8 σοοά. 

20 Βυξζίδε ρεορὶε νσεγε νοῦν τη γβῖγ, 
ἃηἀ Τςοιῃρε]ϊεά υ8 ἴο ἀο υπῖο [δηλ 838 
γγῈ Πᾶνα βροΐβεη, δηά ἴο ὑγηρ; Δη οδῖἢ 
ἼΡΟΩ Οὐζγβεῖνεβ, ψῃῖσἢ γε ψν}}} ποῖ 
Ὀγεδῖς. 

ΠἼΔΓΟ 5. ΤΉΒΘ βεῆϑε 15: [(εἴ ὺ8 αν [Πδηκα, 
ι.56, ἃ8 νγὰ5 ἴΠ6 486 τ ΟἿΓ Δησοβίοσβ, 

ναὶ ννο ἤλυθ δυβεγοὰ ἰ5 ἴῃ (ἢ6 ταῦ οὗ {{ἰδ], 
ποῖ οὗ νεηζόᾶῆςθ. ὍΠ6 ἰαϑὲ οἰδιιϑο ϑἰδίθβ ἃ 
ξεποτὰὶ ἰγσυἢ δδοιυΐ ἴῃς Ὠίνιηο ἀθδ]ηρβ, ἀρρ]!- 
οδὺϊε ἴο Ὀοῖδ ςᾶ5ε5β. Οἵ. Ηδοῦ. χὶϊ. 6: “ ΚῸΥ 
Μοῦ ἴΠ6 1] ογτὰ Ἰονοῖῃ Π6 οἰδοίοηεῖῃ, δηά 
δοοῦΓρο ἢ ΘΥΘΙΥ͂ 80η ττΠοπὶ ἢς τεςεϊνεί." 

ο αάδνιοηδ ἐδον:.} ΟΥ̓δεῖκ εἰς νουθέτησιν. 
Ουοϊίεοά ὉΥ 5. ΑἸειμ. ΑἸεχ, ὁ ϑίσοπι: 11. 447. 
Οοάά. 58, 243, ἃὶ., εἰς νουθεσίαν, ΜὨϊο ΟσουΓ5 
Δνιϑα. χνὶ. 6; 1 ΟοΥ. Χ, 11. Τῇα ΓΌΣΤΏΘΓ 
Ϊἴ6 υϑεὰ ὃὉγ Ρ]αῖο, ει. ᾿ ΘρΡυδ].᾽ 399 ΒΚ. Τῆς 
ϑυγίδς γίνεβ υν. 26, 27 ἴμυ8: “ Ἀδηλεπηθ 6. 4]} 
(Δὲ Ης ἀϊά, ἄζο. βοὴ Ης οχαστηϊποά (- 
[Π6 πὶ ἴον {{|4] οὗ τποὶγ ἤοασί, Απά ἴο 8 4150 
τ Βαρροποά ποῖ ἴου νθῆρθαηςο, Ὀυΐϊ ἔργ οἢδ9» 
τιδοιηθηΐῖ, [μδὲ ἴδ [,ογὰ 5πιοῖοθ 118, Ὀδοδιι56 τ Ὸ 
ἅτο ηἰρῇ υπίο Ηἰπι." (ἀοά. ς8 [48 οὐκ εἰς 
ἐκδίκησιν ἰἸηπίελα οὗ οὐκ ἐξεδίκησε; δῃηὰ 50 
ΟἹὰ 1,κἴ. 

428. σῥοζεθ. . . “ροξεπ. εἶπας . .. 
ἔλάλησας; Ηεν. ΒΞ ΡΘΣΣ, 16. «αἱά . .. 
“ῥοξεη. 

«ὐἱ α φοοά δεαγί. ἐν ἀγαθῇ καρδίᾳ, 1.6. 
νι ἢ κοοὰ πιο. 1 ὼ ᾿ 

ἐῤῥαὲ »ιαρ ραΐ“α4,.}1] ὙὍΒὈὲῈ Οτβεῖκ ὃς ἀντι- 
στήσεται, ἰτἰ. “ὁ γνῆο νν}}} ψἱϑιδηὰ,᾽" γεργεβθηῖβ 

ἃ Ἠεδ. ρατιϊοῖρία ὦ" ὮΡ 78; οξ, βγτίδς) ; 
80 ἴπαἴ ΑΟΝ. πεεὰ ποῖ δὲ αἰϊεγεὰ. Τῆς 
Ψψυϊραῖς ρίνεβ νυ. 209-27 [8118: “ [,6ἴ υ ΒυΠΊΟΙΥ 
ἀνναῖϊὶ Η!5 ςοπιοτί, αηὰ Ηδ Ψ1}} τεαυΐγε οὐγ 
δϊοοά ἔγομῃ (Πς «Π]ς ἰοη5 οὗὁἨἉ ΟἿΣ Θηθπ 168, ἀπά 
ΜΠ πὶ] 411] τῃ6 ποαίμοη ταὶ σίϑα ὉΡ 
δραϊηβί 0.5, δηὰ [Π6 1 ογὰ οὐγ Οοὰά ν}}} πιᾶῖκο 
[δοπὶ νου Βοηουγ. Απὰ πον, Ὀγείδγεη, 
βίῃςο Υ6 816 οἱ δεγβ διηοηρ ἴπε ρβορὶβ οἵ σοί, 
δηά {δεῖ 16 ἀερεηβ ὕροη γου, ΠῚ {ΠΕΙΓ 
Ββοαγῖβ ὑπΐο ΥΟΛΓ βρθεςῖ, {πα ΠΟΥ τὴ 
ΤΟΙΠΘΙΌΟΥ ἰπαΐ Οὐνγ ἔδῖποῦα γεσο [οπηρὶ 
[ῃδῖ {ΠΕῈῪ πιὶσῆς 6 ἰεϑίεὰ νεῖμεν {ΠΟῪ {ΓῸΪῪ 
βεγνοὰ (πεῖς Οοά, ὙΠΕΥ 5ποι]ὰ ὈῈ τχϊπάξα] 
Βονν ΟὟΥ ἔδίμου Αδγδθδτη νγὰ8 ἰοιηρίος, δηα, 
δἴῖογ μανίην θη ἴεϑῖθα ΟΥ̓ ΠΠΔΠΥ {Γι Δ] ΟΠ, 
γγὦὋϑ τηδάθ (6 {τεηπὰ οἵ Οοὐ. 80 ἴ588ς, 
Ϊ]Άςοῦ, Μοϑβεβ, δηὰ 8}} ἴον ννο ρ᾽εαϑοά Οοά, 
ρΡαβϑϑοὰ ἔδιτπῆι} (Ὠγουχῆ ΠΔΩΥ {Ὑ υ] Δ ]ΟΏ8. 
Βιιῖ {πὲ γ τηαΐ τοοοινοά ποῖ ἰειρίδίοη8 ψ] ἢ 
1Π6 ἴδαγ οὗ ἴδε 1 οτγά, διὰ πἰογοα δραίηβι [ἰ6 

Ποτὰ {πεῖ ἱπηραίίθποε δηὰ πα τεργοδοῇ οἵ 
(οῖγ τιυστηυτίηρ, νοῦ ἀἰ 5. ΠΟΥ͂ 
ἀἰοϑίσουοσ, δηὰ ρεγίβϑῃοά ὈΥ βεσρεηῖβι. Δπά, 
ἴοσγ ουγϑεῖνεβ, ἱπογεΐογε, ἰθῖ 8 ποῖ ἄνθηρὸ 
Οὐ5ΟΙν 5 ἴοσ [686 {πίηγ8 ἰῃδί νγγὲ βυϑδοσ, δυΐ 
τεςκοηϊηρ ἴΠ 656 56 ἔβας Ρυηιϑῃπιθηῖβ ἴο δ6 
ἰε585 [Δ ΟἿ δἴη5, ἰθζ υ8 δεϊϊεγε [Π6 βοουγρθβ 
οἵ (ἢς [Ι,οτὰ, Βόγον ἢ 1ὸ 81.4ν68 Ὲ ἅττα 
Βοδίθη, ἰο μανε 2] ]|6ὴ οιἱ ἔοσῦ οὺὔγ σοστεσοῃ 
δηά ποῖ ἴογ οἷιγ ἀεϑίσυςοη. 

49. ἔν ἐδὶς ἱς ποὲ ἐδὲ ἥγὲ ἄαγ, Ὅ 
Οτεεκ ὅτι οὐκ ἐν τῇ σήμερον ἣ σοφία σου 
“«τρόδηλύς ἐστιν. ΞΥΓΥ.: “ Βεςδυϑε ἴἴ Βα ποῖ 
μδῆς ἔγοπι αρνὶ ([841Ὁ) Τὰ σὶϊϑάοπι 85 ὈΘΘῺ 
πον. Οοὰ. ς8: ἐκ τῆς σήμερον ἡμέρας. 

80 ΟΪὰ [1,Αἱ. ἐμ 
ον ἐδε δορί πηὶπς οΥ ἐ .1 ϑὅϑγγ., "πη ἀπ 5, 9 16 447..} ὅ8γτ. 

δεοαμαε ἐδὲ αἰ ρῥουίἑίοη, 49᾽..1 80 [ὃς ὅγτ.: 
ἐΒοσαυβε ξοοά ἰ5 ἴδε ἰδουρῃξ (]χοΦα.) 
οὗ [πὸ ποατὶ. Β}556]] δίγδηρεὶν οογτοοῖϑ, 
“ «μά ἐδαὶ ἴμε ἀἰϊδροπιοη," ἄζς., τοιηδγκίησ 
τηαΐ ““Βεεαιμε βθολϑ ποῖ ἴο δ6 ᾿υδῖ ἴδ ἔογοα 
οὗ καθότι ἔετε ἢ ("). Ιου 61ε588 ἰξ τεργοϑθηῖβ 
Ηεῦ. ὝΝ3, " δοοογάϊηρ 45," “ ἰπδβυηυςσὶ 85,7 
“ δοοδιι5θ. (Οὐοά. ς8 οτγἱβ (ἢ6 οἶδιι56. 

ἀμ βῥοοίοη.}] Τῆς ΟΥ. πλάσμα, οὗ ΟΙά 
1,31, δ»ιεπία, ἰΒ. ἃ ἰἴετὰὶ τοδάϊηρ οὗ (πὸ 
Ηεῦ. ἼΧ), Μεξο, πὰ ἴδῃ »πεάίαδῖο, εορί!α!ίο. 
Ο θη. Υἱ. κα; Υἱ!, 21. 

80. 2δὲ ῥεοῤίε «υεγέὲ ἐδίγσίγ, σπά (ἐ 
εο»ιρεϊϊοά.} τς ἤγβι λέ ᾳ 15 Ηὐῴ [ῃε Δ) 
ΡΙυν. δοςοογάϊΐης ἴο [86 υδυ2] Η οὗ. ςοπβδίσγις- 
ὕοη. ὥοαα. 1. χ. 23, 44 Αἰζεσ ἴῃς βεοοπὰ ἴο 
βίη. 

ο ἀο ὠπίο ἐδερε 9 «υὑὖὐ δαυε “ῥοξεη.] 
Κδῖδοσ, “ἴο ἦο 85 ννὸ ϑρᾶκα υῃΐο {μοπὶ. ΤῊΘ 
ϑγγ, δ45, “ἴο ἀο υπἴο {Πδπὶ ἃ5 ννὸ βαίά υηἴο 
ἴἢεπι, ἀπά πον Ὀγουρῃΐ ὕρο υ8 ἴῃ οδίῃ, ἀπά 
νγῈ σδηηοῖ ἔΓΔΠΒΖΤΕ55 11. (ΟΕ (οά. ἐ, ἐπήγα- 
γεν. Ἐτί(Ζϑοιιο εα 5 ἐπαγαγεῖν ἴτοπι (οαά. χ, 
19, 23, 44.) 55, 81. ΟΙά [μ,κΑἴ. ἑπάμεεγο. ΤῊ 
ςΟΙΠΊΟΣ ἱπν ἀπαγαγεῖν 18 τηρδηϊη}658. 

ΤΙς Ηεῦ. νψγὰβ ὑγοῦ. ΣΡ ἯΔΞΣ), “ὁ δηά 
[ΠΟΥ οδυϑοὰ ἴο σοπλθ Ἰροη ι.3.7 ΤΠδ ΜΠ] 
οὗ [Π6 ἰαϑῖ εἰδιι56, καὶ ἐπαγ. . .. παραβησύμ. ἰ5 
οπιτοά ὈΥ (οά. ς8.. ΤΊ ἐχοιιδεὲ οἵ ΟζΖίαδϑ ἰβ 
Ἰ|κὸ (αὶ οὗὨ δαι1}: : ϑδπι, ΧΙ, ΣΙ “εᾳ. ; ΧΥ. 
21--24. 
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18 Ὁ 1ΤΗ. 

21 ὙΠεγαίογα ΠΟΥ ΡΓΑΥ͂ ἴπουι [ῸΓ 8. 
θεσδυδα ἴδοι ΔΓ ἃ ροάϊν νοπιδη, πὰ 
τὰς Τογὰ νν}}] 8βεπὰ υκβ γδίη ἴο }1 ουγ 
οἰβίεγῃβ. 84η4 ννὲ 5}8]} ἔδπί πο πιογα. 

22 ἼΠΒεη 8αἰά Τυάϊἢ ἀπο τἢθπὶ, 
Ηρολγ πιὸ, δηά 1 ν}}] ἀο 4 ἐπίπρ,, τ ἢ ἢ 
5Π}} ρο τῃγουρμουϊζ 411} ρεπογδίοηβ ἴο 
τῆς ΤΠ] ἀγα π οἵ οὔ πδίίϊοῃ. 

23 Ὗε 58}4]] βξιδηά τ ϊ5 πῖρᾷς ἰῃ τῆς 
ραῖα, ἀπά 1 νν}}} γο ἔοπῃ ἢ ΤΥ 
νγΑΙΕΠρ-νοπίδη : δηά ἢ ]η τῆς ἀδΥ8 

αὐὲ «υἱἱ! ποὐ ὄγεαλ.) ΟΥἍ, »ριᾶν ποῖ, εαπροίῖ, 
δησυνογίηρς ἴο Ηδοῦ. ἱηροτίοςς, 80 ἴπῸ 507. 
οἵ; Ἶ)ο. Αοςογάϊηρ ἴο 

αποίοεης ἰάθαβϑ, δὴ οἷ. νναὰβ ἰῃνὶοἰδὉ]Ὲ ὄυδῃ 
θη ἴἴ ἢδά θοθη οδιδιηεὰ ΟΥ̓ ἔγαιιά (]οδβὲι. ἰχ. 
19, 20) ΟΥὙ ῖοτοθ. Οἰδογννῖδα γοηροᾶπος νου 
δῆϑ8ι6. (80 ΕπίΖϑοϊθ. Β|556}1, ΔρΡΡΑγΘΏΓΥ 
τηϊϑυπαάογϑίδηίηρ ἢϊπιὶ, “ Ενθη [Π6 τπηξοξσσαγν 
οδῖ! σοι ποῖ Ὀ6 Ὀτοκρη." ἡ ἀδγ ἐγσοῤίεῥεπε 
Οὐον αὀρεποιδίισίε ἘΠὰ.) ΟΥ̓Χ 4150 ΠΘρῃ Π8} 5 
“1 πᾶν οροποά ΤΩΥ͂ που ἢ ὑπο (πε [1 οτά, 
ἈΠ4Α1 ςαπηοῖ ροὸ δεῖς" (]υἀ δ. χί. 3ς, ιοῖοά 
Ὀγ ΟΒυτίοη). 

51. γα} ἐδοι ζθγ :9.}] Οοά, 58 δά άβ: καὶ 
τάχα εἰσακούσεται ὁ θεὸς ἡμῶν. 80 ἴΠ6 ὅ5γγ. 
Ὄ βεβοηδηθε (ῃ6 1 ,οτὰ οὐΥ Οοά ν»]] δῆϑινεγ 
[δε ;" δηά Οἱὰ [,«ἴ. (ῥγοῦ. οτἱ ίπδ)). 

᾿ν. Οτεοκ εὐσεβής. ΤΗΪ5 νογὰ τοπάθγβ 
ῬΥΝ, “)υκῖ," ἴῃ 158. χχὶν. 16; χχνϊ. 7. 
εὐσέβεια 18 υβοὰ ἴογ “ἴΠ6 ἴδαγ οὗ [πο 1, οτὰ ἢ 
ἷῃ 58. χχχῇν. 6, χὶ. 2 (εξ. Ρτον. ἱ. 7); δηά 
16 ὅ5γγ7υ. πεῖαὲ 8 “ἔρασίηῃρ Οοἀά. οΟΡτο- 
ῬΑΟΙγ, ἐμεγοίοσς, τὰς Η οὗ. ννγὰ8 ὌΝ ΠΕΣ: 
ςἔ Οὐὀά. ς8, θεοσεβὴς, ἀπά [οὐ 1. τ, 8 ; ἰϊ. 2. 
ἢ. χί, 17. Ψυΐε. “ φυοηίδπι πλ}]}Π1ΕΥ δδηςίδ 68, 
εἰ τὑμεπς ει." ([ἴ ομ5 (6 τεϑὶ οὗ {86 
γ6Γ586.) 

γα". Τπα τίη. Νοῖ “(6 ἀδϑίγοδ ΟΥὕ 
[ῃἢ6 περ ταϊη  (ΕπΖβοπθ), δὺς “1ῃ6 
τῆς ταί, 258. ἀϊβιίηςξ ἴσοῦλ 11] οἴμοῦ ἰηϊηρ5 
(ξεπεγὶς 5ὲ οὗ [Π6 ἀγτ οἷς ; 50 “ [86 5ιη.᾽). 

αὐό «δα ,αἰπὶ πὸ "πογε) οὐκ ἐκλείψομεν 
ἔτι. 866 οἡ ΟἈ. νἱϊ,. 2Δ:' ὅγΓ. ς«ῳφοϑ ἴϊο, 
“δηᾶ νε 5}8}} ποῖ Ὀ6 σοηδυπηοα. Ὁ, 

82. 1 «υἱ}} Ὧ4ο α ἐδίηφ.] ὅϑγγ. “1 ν}}} ἀο 
ἃ [Πΐηρ οὗ νϑάομι, ἰδϑω.» ἰΖας Ἷ (οά. 

58, πρᾶγμα σοφίας. 80 ΟΪὰ 1,1. Βαϊ 
«ΚΕ τ ϑ4πι. 1}. 11. [πϑίεδά οὗ (9 νοῦϑο (ἢ6 
ψιυϊ,. 45: “Απά 1 καιίὰ υπΐο ἰποπὶ: Α5 
γε ἵπονν (παῖ ννμδῖ 1 μᾶνε Ὀδεῃ 80]6 ἴο 58Υ 
15 οἵ Οοά, 80 ὕζονε γε ψνῃοῖμοσ ννῆδῖ 1 Βαᾶνο 
Τοβοϊνοὰ ἴο ἄο 8 ἔγοπῃ Οοὐ, δῃηὰ γᾶν {βαΐ 
Οοά πιᾶκθ ΤΩΥ Ρισροθο ἤγη.. ΨΟΪΚΠΊΔΓ 
τεΐογβ ἴο Εβ(ἢ. ἰχ, 28. 

(δε εὐϊίάγεπ οὶ ομγ παιίου] Νοῖ ΠἰοταΙγ 

Βι 

ΨΠΠ. 

παῖ γε δᾶνε ρῥγοπιιϑεά ἴο ἀναγ τῆς 
οἰ ἴο Οὐ Ἔῃπεπη 68 [ἢ [,ογά νν1}] νιϑὶς 
ἴβγδοὶ ὈγῪ πεπὲε μδηά. 

24 Βυῖ οηαφυίϊγε ποῖ γε οὗ πιπα 
ἃςῖ: ἰοῦ ἴ νἹ}} ποῖ ἀδείαις ἴξ υπῖο 
οὐ, 111} τε τῆϊηρβ θὲ βηϊϑηῃδα τδδῖ 
ἀο. 
25 Τ εη 3414 ΟΖίδϑ δπά τῆς ργίηςεϑ 

απο Πετ, Οὐ ἰπ ρεᾶςς, δπά τῆς 1, ογὰ 
Οὐά δε δεΐοτγε {πεε, ἴο τᾶκε νεηρεδηςβε 
ΟΠ ΟἷΙΓ ΘΠΘΠ1168. 

[ν. 31--35- 

“ ρμη]άγοη," ὩοΥ “ ἀοδοοπάδηϊβ," Ὀυΐ 5Υ̓ΠΟΙΥ- 
του8 ἢ) “ οἰἰϊάγοη οὗ [5Γγδεὶ, δηὰ 90 
δαυίναϊοηὶ ἴο “ οὐὖν ξε]]ονν σου ΠΊ η." 

8538. 7. δαὶ! “ἰαπ4.1 ΤΏΘ γε ἰ5 οπιρῃδᾶς. 
ῬγοῦδθΥ τῃ6 καὶ ὑμεῖς οὗ Οοάά. 19, 1τοβ 15 
σογτοοῖ. Οοά. 58 [45 (ἢς θεῖον Οτεεκ, ὑμεῖς 
γάρ. ὙΠε οἰάογβ ογὲ ἴο Ὀς αἴ [86 χαΐε ἴο 9ὲ8 
[αἵ β.ι6 Κερέ μοῦ ποσὰ, δηὰ ἴο ἰδο!μιϊδῖς ΠΟ 
ΟὐΓΟ658. 

«υαἱπηφ-αυο»αη. 866 υ. το. ὍΒὲ 57ΧΓ. 
Πᾶ58 “ΠΕΣ πιδίά," υϑίηρ [ῃ6 ψοτὰά ὶ Ἶ 
ΥΒΙΓΝ ἀρΡΘαΓΒ ἰπ Μασ τ. 41 (Ταλιθὰ κοῦμι). 
ΤΙ βιιρρεδῖβ Ηεθὺ. ΠῚ). Ψυὶς. εν αὖτα 
"πέσ, τοιδλιηἷηρ ἴῃ6 Οτϑοκ νογά. Οὗ Ἐχοά. 
ΧΙ. ς ; Ἐϑίῃ. ἵν. .. [υἀ ἘΠ ’5 θε ἀοεβ ποῖ 
ςσοπϑῖσὶ ἢ ΠΟΥ γοῦυκο οὗ ἴπ6 Ε]ἸάοΓβ, υ1η}655 
ἴτ Ὀ6 ἀεδυτηθά {πὲ 51:6 5ρέδκβ ὕπο Γ ἰΏΞΡΙΓΑ- 
[ἰοῃ. 

αὐἱὲδὶπ ἐδὲ ἀαγ5.ὺ 1.1:.ὄ ἴῃ ἴδε ἀδγ8 αῇογ 
ΜΠ τῆ, Οοαά, 19, τοβ, “ἢ ἴῃς ὅτε ἀδγ5." 

«υἱ! οἱε2.}] ἐπισκέψεται. 866 (Β. ἵν. 15. 
ΤΒα καὶ Ὀείογεα [818 ννογά ἴπ (οά. 1οβ ͵ἰ5 ρεὸ- 
ὈΔΌΪΥ οτἰ χῖπαὶ. [ηϑϊεδὰ οἵ “ ν}}}} νἱδὶ: [ϑγδεὶ 
ΌΥ της πδηὰ,᾽ ὁ... Τγου ἢ ΤῊΥ ἰπϑίγυπιεη- 
14 ηγ, [86 ὅϑγγ. π85, “" Μ}1 ἀθ νου [5γαοὶ ἂς ἃ 
ορ6. Οὐοάὐ. 58 «(5, καθότι ἐγὼ πέποιθα. 
διτα Ἰανγ ΟἹὰ [καῖ. ὙΒε Ψυϊς. ρΡαΐβ [ἴ Ιε85 
ΠΔΓΕΘΟΣΊΟΔΙΪΥ : “Αηὰ ΡὈΓΔ γε ἴμαΐ, ἃ8 γε πᾶνε 
8814, ἴῃ ἤἥνε ἀδγ8 ἴῃς ΤΌΔΥ Υἱδῖϊ [18 
ῬεορΙς [5γ26].ἢ 

84. εηχιγο ποὶ γε} Βυΐ, ΟΥ ΥΟῺΓ Ραγῖ, γὲ 
84}} ηοΐ ἱπαυΐγε. Ο]ὰ [,4ἴ. ποπ “εγιίαδέίὶ:. 
Ιη Ηδθῦ. 115 ψου]ὰ θὲ ἃ βίγοηρ ρῥγο δ οη, 
Υςε τιυϑῖ ποῖ ἰπαυΐγα. 

ἄεείαγε.1ὺ ἘΥ ΖΒΟμο δά 5 ἐρῶς Οοάά. {Π. 
Χ. 19, 52, ἃ]. μανε ἀναγγελῶ; 58, 248, (ο. 
ΑἸά., ἀπαγγελῶ; ΟἹ]ά [,Αἴ. γεπεριέϊαδο. ὅγτ. 
41 δὴ ποῖ ρσοϊῃρ ἴο τενϑδὶ." ΨΜυ]ρ. εἰ τὐσμξ 
ἄμε γεπμπείεηε υοὐΐϊε, πίδὲ αἰϊμαά βΩ1 πὲδὲ ογαῖδο 
270 »ο σά 1)ογεῆημι 1) ειη πουίγιρἤ. 

85. Οο ἐπ εαοε.} 1.1, ξὸ ἱπἴο 
ΤἸυάργος χυ]. 6 ; 1: ϑδζῃ. 1, 17Ί; ἔκ υἱῖ. ξο, 
νἱἱ. ,3. ὙΠΟ πιεδηΐϊηρ 18: 80 Ῥγοβρεσ. 
γυϊρ. συαὐε ἐπ βαεε. 

ἐδεὲ Τογὰ Οοά δὲ δεΐογε ἐδεε ἢ ὍΟο ταῖδμεν 
1ἢ4η δὲ. Οὗ δυξ. ἰχ, 3; [υᾶγεβ ἵν. τῷ; 



συ ΙΤΗ. 

46 80 {ΠΕῈγ τεζυγηεα ἔτοηι [ἢς ἴεηῖ, 
Δηἀ ψεηΐ ἴο {ΠΕῚΓ νγαγάβ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΙΧ. 
: γιά λεωπιδίοίλ ἀεγεεῖ, 2 απα  γαγείλ Οοά 
ο 2γο: 26» ἀε  ηγ2οδέ ἀραΐρηδέ ἐς ἐμέηείος οὗ 
λὲς ξαμείμα. 

ΗΕΝ 7υάἢ [61] ὑροη Βεῖ ἔδςε, 
δηά ῥιιξ ἅ5Π65 προ. με ᾿εδά, 

ν. 36-- 2. ΝΙΠ ΙΧ. 

δηὰ υπςοονεῖοά τῆς βδοκοίοι ἢ ψῃεγε- 
ἢ 5886 ννα5 οἰοιεά ; δηά δϑοιῖ τῆς 
αἶπιε τῃαϊ τε ἴπςεη86 οὗ παῖ δνεηϊηρ 
ννδ5 οβεγοά ἰῃ [εγυβαίεηχ ἰῃ τῆς Ποιβ6 
οὔ τς [,οτά [1 υἋπ} οπεὰ ἢ 4 Ἰουά 
γοῖςε, δηά 5114, 

2 Ο [μογὰ Οοά οὗ πιγ ἔδιἢεγ “91- ᾿ ΘΕ Ἐς 
τῶθοη, ἴο ψγῃοῦι που ράνεβῖ ἃ ϑινογά " 
ἴο ἴᾶΚε νεηρεᾶηοςα οὗ ἴπα 5[ΓΔῃρΈΓ8., 

2 ϑάτη ἡ. 24. ἰθῃονδῖ ττοηΐ Ὀείοσο [86 Ποϑῖ οὗ 
[56] ἴο δαιϊθ, δεςογάϊηρ ἴο {π686 865. 
80 ἴῃς ὅγγ., νῃςοῖ τορθαῖβ τ[ἢ6 ἔοστῃοῦ υὸΓὉ : 
“ Απά (ες [ογὰ σὸ Ὀεΐίοτε ἴπεθ, δηά ἀνθῆξε 
8 οὗ ουῦ δηειηΐοβ ! ἢ Βυῖ Ψυΐρ.: εἰ 1 ογεέπ 
“2 Ἰδενρἢ. ' 

86. 4ῤὲ 1εη1.} 1... ἴῃ 6 ρῥγίναϊς σμδπιῦεσ ΟὨ 
[Π6 τοοῦ οὗ [1 ̓5 δουϑο, ν. 5. Οοὐ. 58 
ΤΩΔΚ68 [Π15 οἸθΆγοτ : καὶ ἀποστρέψαντες κατέ- 
βησαν ἐκ τῆς σκηνῆς αὐτῆς καὶ ἐπορεύθ. κιτιλ. 
80 ΟἹὰ 1,Αἱ., Ὀυιῖ ποῖ [86 ὅγτ. 

ἐδεὶγ «αυαγά..ὺ ΟΥ̓ «αϊοης, διατάξεις ; «ἢ. 
ΟἹἀ 1,κἴ. ἐϊροοίδίοησ. ὍΤΠῈ ὅΥΓ. 58 γ5, “" ἴο 
{Πεῖγ Ποῦϑ685 ;᾽ ῥογθΔΡ5 ὕδοδιιϑε ἰἰ ϑθεπιεά 
ὈΠ5.Π40]56 ἴο δϑϑίρῃ ρσιδγά ροϑίβ ἴο [Π6 
ΞΟΥΟΓΠΟΙΒ οὗ ἴδε οἶἴγ. ΟἱὮὡ ςἢ. σἹ]. 32, “ ἴο 

- Ἐεῖς οὐ σπαγρο." ΤὌΒε νυ]. 845 5. ΠΊΡ}Ὺ : 
εἰ γευεγίεμιε: αὐίφγωρ. 

ΠΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΧ. 

. 1. Τοη (δμδ) υάμό 7221] μροπ δὲγ ὕπο. 
Ῥτοβίγαϊοα ἤουβϑεῖῦ ἴῃ Ὀγάυοσ, [κα Μοβδβ, 
Νυπ). χυὶ. 4. ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς 8 ἴῃ6 
τολάϊης οὗ (οά. ς8, δηὰ 5850 ὅγγ1. δηὰ ΟἹά 
1,Δι. Ἐγσγιίζϑοδο οπιβ ἴΠ6 ργοποιη. ΟΣ. οἢ. 
ἦν. 11, ἦ ΤΠ ΘΥΟΓΥῪ τηδῃ. .. ἔε]} Βεΐοσε (πα 
τοιηρίθ, ἀπαὰ ολϑὶ 45Π65 ὕροη {πεὶγ μοδάβ, δηὰ 
ΒρΡγεδα οὔ {μοῖν βϑδοκοίοια Ὀθείοσο {Π6 ἕδος οὗ 
πα 1 ογὰ. [{{ΚκῸ Ἐμοῦ δηὰ ᾿ἰκὸ [625 
Μαοοδίκευβ, [1 ἀστηβ Βογβοὶέ νν}1}} ὈΓΑΥΟΓ 
(οΙΚηασ). (ΟΕ τῇς ργαγεῦβ οὗ Μοσγάςοδὶ δηά 
ἘϑίΠοῦ ἴη τΠ6 Οσεοκ Εβίδου, ςἢ. ἵν. ᾿ 
ΤὨο νοτῦ ἐπέθετο, “ Ρυΐ Οἢ,)) ΟΟςΊΓΒ 4150 ἴῃ 

(ἢ, ἵν, 1ο; Χ. 3; ΧΥΐ. 7. : 

«ποουεγεά ἐδὸ σαεξείοί «υὐδεγεαυ δ “δε «συῶν 
εἰοίδεά. 886 πιδάς {π6 σοι ραγπιθηΐ οὗ ἤον 
του σης Υἱβιδ]θ, ΟΥ ΡΠ ρ ΟΥ̓ οὐ τοηάϊηρ 
παῖ 588 ΤΟΥ ἀῦονο ἰΐ : [ἢ 8 “ βργεδάϊηρ ουΐ 
ΟΣ 5δοκοιοίῃ Ὀεΐοσε [Π 6], ογὰ. Οἱ 2 Κιίηρβ 
γ]. 20; ΧΙΧ, 1, 14; δηά ςοἢ. νἱῖϊ!. 5 σωῤγα. 

Τῆς νοστῦ ἐγύμνωσε, “Ἰαϊὰ θάτε," "ΞἸρρεά, 

τοργεβεηΐβ ΗΘ. Πϑ,, ἃ9 ἰη Οεη. ἰχ. 2:. (80 
51.) ὙΠ Β5ΥΥ. 584Υγ8: 806 οδϑὶ 85ὴ68 Ὡροὴ 
ΠΟΥ Πποδά, ἀπά γερὲ δεῦρ »ιαπῆΐε, δηὰ ἴθ 54. Κ- 
ἡμὴ Πέτα ἢ Ἢ νν85 ἙΟοι οα ννᾶβ8 γενεαὶ εά. 

58: καὶ διέῤῥηξε τὸν χιτῶνα αὐτῆς. 80 
ΟΙὰ 1,1. ΤΠ 5 ἼΩΝ Ἐε᾿ πεέμαι; (Βουχἢ 
ΡΟΣΒδρ5 ἰἰ 15 ΟἿΪΥ ἃ σοττεςῖΐ ρῖοβϑ. Ἶ 

ἐνεδιδύσκετο, “ νὼΔ8 ΟἸοΙΠοα," οσσυγα ἰπ 

1κ6 Υἱ. 27: ςἶ χνὶ. το; Μασκ χν. 17; 
ἃ Κίηρϑβ ἱ. 24. ᾿Εγδεδύκει ((οἀά. χ, 23, 8}.) 
δηά ἐδεδύκει (1) ἃτε ἴαῖϑε ᾿ργονοιηθηίβ. 
ΟΥ εἰ. χ. 24. | 

απά αδομὲ ἐδε ἐὥπο, 49"..10 1.1, “ δηὰ {ἢετα 
ννγ8 ἰυκὲ Ὀοίηρ οἰεγοὰ ἴῃ [Ἐγυϑαίθπὶ ἴῃ (εἰς) 
ἴῃς ουκο οὗ Οοἀ [ἢ ἰησδῆϑε οὗ ἴῃδὶ δνθῃϊηρ. 
Απά Τυάϊτ οτεά," ἄς. | 
ΤΠ οοἰποίάοηςε οὗ ἴῃς {{π|ὸ οὗὨἨ [υἀ 8 

ΡΓΆγΟΥ ἢ της Ποὺ οὗὨ [Π6 δνθηϊηρ ἰποθῆϑα 
-ἰἴοοῖ ἢ ἃ 5υτθδο] οὗ ὑγάγεγ, πδν. νυ}. 34--- 
τὴν Ὀ6 ςοπηρατοὰ ψ|ἢ} 8 ϑἰπλ}]γ οοἰηοίάθηοα 
τοϊαϊοά -ἰη  Κιηρ5 1ἢ. 2ο.. 

Εοσ ἴδε γυδτὶς οὗ ἴπ6 πλογηίης δηὰ δνθηΐϊηρ 
ἴποθηβθ, 8.060 Εἰχοά, χχχ..7, 8. Οδ αἰϑο ἔγπκΚ6 
ἰ. 9ς, το. Κ“ΤΒε 1 οτὰ "ἢ 8 ἴῃς τεδάϊηρ οὗ 
(οάά, ἱϊϊ. ςς, 4]. ; ἀΔηὰ “1μογά " (2.6. [ἐβονδἢ) 
οὗ 58, ἴῃε ὅγτ., ΟἹ ἀ 1,«Αἱ., ὅτε. 

«υἱὲ α ἰομά τοἱοε.]Ὶ Αἀά, ὠπίο ἐδε ΤΣ ογά. 

2. Ο Σογά Οοά οΥ "17 γαιδεν δίνμεοη.)] 868 
εἶ). νὴ. τ. ὙΜμδὶ [ΟἸ]ονν5. 8 δῃ δ] υϑίοη ἴο 
τῆς Ἰοϊηξ τοσθῆρε οὗ δίπιθοὴ δηὰ [,ονἱ ὑροῃ 
ϑμθοδοη δηά ἢ8 ρεορίβ, ἕογ ἴμε σγὰρε οὗ 
τποῖῥ οἰσίον Π1ηδδ, 85 τοοογάθα ἢ Οδη. χχχῖίν. 
[ἡ ἴῃς οτρίπαὶ πασταῖνε Ϊδοοῦ 15 τεργοβϑεηϊθά 
ἃ5 51Γο ἦν αἰἰσαρργουϊηρ οὗ [ἢ6 5ἰδυρῃίοσ οἵ 
[Π6 ΘΠ ΘΟ δοηλἴο8, Ὀδοδιιϑ6 δ6 ἀγεδάθα σεργίβα ὶβ. 
ΟΕ [6 ουγδο, Οοη. χΙΐχ. 5-7)ῦ; ΧΙ. 24. ΤῊΘ 
ντίεγ οὗ (ῃ6 ργεβεπὶ ρϑβειιάο- Πἰϑίοσυ, ΟΥΓ 
ἀϊάδοϊὶοο «“ Βἰδίογοδὶ γσοπίδῆςε, σοραγὰ8 [18 
δηςσίοηξς 16 οὗ νοηρθδῆςθ οὔ 8ῃ Δ]16ὴ ᾿οπ}- 
Τα ἢ (Π6 νάγτη ἀρΡΡΓΟΥΔΙ τυ ἢ] Οἢ νγὰ8 
ηδῖμτγαὶ ἰῃ δηὰ αἴϊοσ [ἢ {ἰπ|68 οὕτηε Μαςςδθοδῃ 
βίγυρεἶοβ, ἤθη μαῖγεά οἵ “(μ6 Βεδίποη" πδὰ 
θδδη ᾿Ἰηςοηϑβοὰ το (Π6 υππποδίὶ ΟΥ̓ Ορργεβϑίοη 
δηὰ ουὐΐγζαρο. [ἴ 158 ποῖ Παοόβϑαυ ἴο δἰϊοπιρί 
ἴο ΓΟοοΏςΪο οὐ Ὄχρί αίη ἀὐνᾶὺ ἴπς ἀϊβογοηςε οὗ 
ἐεο]ης ενϊάθηξ πῃ [Π6 ἴννο παγταίίνοϑ, Ὡς ἢ 
ἰηάεοα ἀρρθαῦβ 30 ἰῃ ἰῃῆς Τάγξυπι, Οθη. χΙΪχ, 
ς σᾳᾳ.: “ϑίπιεοη δηὰ [1,εὐἱ ἅγε Ὀγείηγεη, 
Τα ΒΥ πιε ; ἰπ ἴῃε Ἰαηά οὗἉ {μεὶγ βϑοϊουτγῃ {ΠΕΥ 
ἀϊά 4 πιϊρῃ ἀεεά.;» Βυΐῖ τς ἢἤπδὶ ουγϑὲ 15 
ποῖ αἰϊεγοά. ᾿ 

ἰο αυδο»» ἐδοι φαυεδὶ ὦ “σαυογ4.1] Ἐτ᾿ ΖΒοῖ 6 
εἀϊ ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαία. ΤὌΒε 
τεδλάϊηρ οὗ (οαά. 19, τοϑ, ἐπ ῥομφ. ἐν χειρὶ 
αὐτοῦ, “'Π ψμοβ6. δαηὰ ἴπου ἀϊάϑε Ριξ 8 
οννοτὰ,᾽ Ὀεϊζεῦ τοργοβοηῖϊβ Ηθῦ. :άἀϊοπ. 80 
[86 ΜΙάγαβα, [6]]ΠἸποκ 11. Ρ. 12. 

1ο ἰαῖε πτνεηρεαηοθ.} 1. ““αηἴο (ἐε. τ ἢ ἃ 

919 



220 

νγῆο Ἰοοβεπεά τῆς ρίγαϊε οὗἉ Δ πιαίά ἴο 
ἀς6ἢ]6 Ποῖ, ἀπά ἀϊβοονεγεά τῆς τηϊρῇ ἴο 
᾿οῦ δῆδπι, δηὰ ρο]]υῖϊεά Πογ νἱγριπὶϊ 
ἴο πεῖ γΓδργοδςῇ ; ίογ δου 54ἰάβε, [τ 
8.81} ποῖ δὲ 80; δηὰ γεῖ {ΠῈῪ αἰά 80 : 

νἱοενν ἴο) νοηζϑδηςο ; ἢ εἰς ἐκδίκησιν. ΟΥ̓ “ἴο 
ἀεῆϊς δεν, τ, “ΤΟΥ ἀεβ]ετμεπί," εἰς μίασμα; 
“ἴ0 Ὀ6 εἰαίη," 1. ““υηΐο 5]Δυχῇῃ ον," 
φόνον (νυ. 3); δηὰ “1Ἃο ὃς ολρίϊνε8," 111. 
“ μηΐο ΤσδρΕν ν᾽ “ ἴο δε αἰνἀεα,᾽ "1, “ υηῖο 
αἰνίϑίοη " (υ. 4). Ὅδὲα ργοροβι[ἰοἢ ὀχργεβϑοβ 
[86 γεσμΐ οὗ δὴ δοϊΐοῃ. ϑ0γ. : “ψ}Π0 ρυ[ζοκῖ 
ἴπ εἷς μΒδΔηά ἃ δυνοτὰ ἴο ἴδκῈ σοῆρθᾶηος οἡ [86 
ΘηΘΠ1165." 

ἠοοτεπεά ἐδε σίγα ..1] Οτεεῖκ ἔλυσαν μήτραν, 
“ Ἰοοδεηοά οὗ ᾿οθὰ [6 νοῦ." ΤΠῸΕ οὗ. 
ΠΏΒ, “8Βὲ ορεπϑά,; 15 τεηδεγεὰ ΟΥ λύω ἴῃ 
ἴδλ. τυ. 27---οὐδὲ λύσουσι τὰς ζώνας αὐτῶ»ν--- 
δηά εἰδενγθετο. Βυῖ (ες Ηεὺ. ὉΠῚ ΠΩΒ, 

Φρερ δ μἰεγιοε 65.) κα 118 ΠΟΠΙΓΑΓΥ “Ἴ Ὁ, 
εἰαμαῖ τἰέγιρη, 18 ΔΡΡΑΓΟΏΓΥ υϑοὰ ΟΩΪΥ οὗ 
]οβοναβ. ὅ66 δῆ. χχχ, 22: 1 1. 5, 6. 
Οτοῖίυ5 δὰ οἴδπεγα ἕν {πογείοσο βυρεεπίοα 
μίτραν, “ εἰγάϊε,᾽ 44. [6 τηαϊἀδη-αἰγα]ο, οὐ 
ζώνη, ἰησίεδά οὗὁ μήτραν (ἃ γΕΥῪ δ σῃξ σἤδηρο, 
ΟὨ δοςοιιηΐ οὗ [{Δεΐϑ). ὙΤΠΘ ᾿ μίτραν 
λύειν ΟσοιΓ5 ΑΡΟΪ]. ἈΠοά, ἱ. 288 ; μ. λύσασθαι, 
Ολ]]ἴπ. [ον. 21. ὙΤῈῈ ψοσγά μίτρα ΟςοιΓΒ 
οὗ. χ. 3; ΧΥΪ. 8 ἐπα; Βαγ. νυ. 2; Ὀυὺὲῖ ἴῃ τῃς 
96 η86 οὗ δεησάνγεν:, »ηγε, αγα, πὰ 80 ἴῃ ἴῃς 
[ΧΧ. σεΏΘΓΑΙΥ: ἐς. ἔχοά, χχνϊ. 33; ΖΘΟΟΠ. 
᾿, ς, ΤῊ Ϊ5 ἰβ ἀραδίηδὶ 115 υδ6ὲ ἤοτθ. ῬθσΠΔρβ 
Βονγενος (ἢς Ηεῦ. νὰ ϊΣ ΠῚ (158. ν. 27), 
δηά νν»ᾶβ σοηδεγεά ἔλυσαν μίτραν, Δοςογάϊην 
ἴο ἴδε οἰαβϑίοδὶ γαΐμον [ἤδη ἴπ6 Ε,ΧΧ. πδᾶρς 
οὗ τῆς ἰετῃ. ἘΕτιΖϑοῖθ ἰπο] ]η6 8, ἀροη [ἢ6 
ΜὨοΐο, ἴο μήτραν. (Αὐοὐσά. 19, 1το8 τελὰ 
ἐλυμήναντο μήτρ. ΟΥ̓. Απιοβ ἱ. 11, ἐλυμήνατο 
μητέρα; αἷ. Ἰεςῖ. μήτραν; Ηεὺ. ἸΌΠῚ πη; 
αηὰ 4 Μδςς. χυῆ. 8.( Τῆθ Μιίάγαβθιι ἢδ5: 
“Ἅ“«χῇο ΡΟ] υἱοὰ δηὰ ἀοπ]οά (ἢ6 πακοάποββ οὗ 
Ὁϑμαἢ ΤΠΟΙΓ δἰβῖοσ," ἀπὰ οχηϊῖϑ (6 γτοϑὲ οὗ 
ὔ. ἃ 8ηἀ Δ]] υ-. 3. 
ΤῊ ὅδγτίδς, “ 1Π6Ὺ Ἰοοβεηθά [Π6 δαὶγ οὗ ἃ 

ταλίάεη, 15 ΒΓΕ. ποῖ, 245 ΕΣ 1ϑο 6 54γ5, “ἃ 
μῳ: ΡΓῸ 4υ0 "ἢ ΞΞ μήτραν; Ὀυῖ ΓΑΙΠΕΥ δι ρροσίβ 

6 τεδαϊης μίτραν, “ δβοδ ἄγε55.᾽ 

ἀἀπεουεγεά ἐῤὲ ἐδὶφ δ ἰο δὲν εδανμι.. Ἐδίθου, 
"παάδ δωογε ὦ ἐδὶρὁ᾽ ὠπίο σῥαγπε. ΤὮῊΘ ἴοτη 
μηρὸς ͵δ ΕὈΡΠεπηϑιίο, 88 ἔπε ϑγτγίας 8ιεινδ ΕΥ͂ 
υδιης ἴδε 5λπ|6Ὸ ογὰ 85 'ἰπ Ἀδν, χνὶ. 18: 
σιαωλοαῶ, ῥμήεπάα εὔμ. 

δεν" οἱγχίμ! 7.1 80 Οοὐά. 248, (ο. παρθενίαν. 
τ Ζβοθο οἀ!ἴ5 μήτραν, “ οΠΊδ.; 

Ὃν ᾿δομ «αἰδπ.} ὝΒΕ “(οτ᾽ εῖνεβ {πὸ 
τοΆβοηῃ ἔουῦ ἴπ6 αἰν ΠΕ] } ςαυϑεά ὁεδιγυςξίοη οὗ 
ἴΠ6 τανΐϑμοτβ οὗ Ὠηδῃ. ““ [τ 5Π4}} ποῖ 6 50 : 
«ἔ Οεη. χχῖχ, 26; 2 ϑδπι. χὶϊὶ. 1.2, “1 τπηυδὶ 

ΨΦΌΘΙΤΗ. ΙΧ, ἰν. 3. 

2. ὙΝΒεγείογε ἴδοι ρανεβῖ {δεὶγ 
ΓΌΪΕΓΒ ἴο δ6 5ἰδίη, 80 τῇδε {Π6γ ἀγεά 
{Πεῖγ θεά ἴῃ δ]οοά, θεΐηρ ἀεςεῖνεά, πὰ 
βπιοῖεβς τῆς βεγνδπῖβ ἢ {πεῖν Ἰογάϑ. 
Δη4 τῆς ἰοτάβ τροῃ τῃεὶγ [ΠγΟΠαΒ ; 

ηοῖ ἢ οΥ “ουρίξ ηοΐ ἴο δὲ 80 ἄοῃε;:" δηά 
ὅ8Ρ. Οεῃ. χχχίνυ. 7, πεῖς [Π6 βαπια Ἠοῦὺ. 
Ρἤἴγαϑα (τ ὁ ἀϊδεγεηῖ ογάθσγ οὗ ννογὰ8) ἰ8 
τεηὰ Ὀγ ΧΧ. καὶ οὐχ οὕτως ἔσται---ἃ 
Ραβϑδᾶρε Ὡς τνᾶβ ΟΥἸἀΘΉΠῪ ἴῃ ἴῃς δυΐδοτ᾿ 8 
τηϊηα, 

8. “ὁ ἐδαὲ δὲν ἀγεά {δεῖν δεά ἐπ δἰ οοά, δεὶπς 
ἀεεελυεά.) Τῆς Οτεεκ εχ Πογα 15 ἀυδίοι8. 
ΤῊ Τσοηβίτιςο το οΥἀἘΠΕΥ 18, ἃ8 [Π6 ραΓγΆ ]εἷ- 
ἰδῖὴ Γοαυΐγοβ.: “ Ὁ Βογείογα δου ξανοϑὶ [μεἰγ 
ΤΌΪΟΙΒ υηΐο 5ἰδυρλίον, Απηὰ τμεῖγ ὑεὰ .. .. 
υηΐο δοοά " [2ὲ. Ὀοοάϑῃο 1]. ΤὍμὲ ἀουδῖ 
ΠΟΠΟΟσΙ5 (ἢ6 νετὺ οὗ ἴπε ἱηοετίοα τσοϊδῖνα 
εἶδιϑο. Τῆς οοπηηοη ἰεχῖ, ἢ ἠδέσατο τὴν 
ἀπάτην αὐτῶν, “ ννὨϊ ΒΒ νν͵28 δϑμαπχεὰ οἵ [μοῖγ 
ξυϊ]ε,᾽ πιακες {με Ηἰνὶε ῥγίποεβ δε σενοῖΐ 
δγζαϊηϑὲ (6 1ΠΠἰ|οϊξ μαϑϑίοη οἵ 115 ἰογά---ἃ ἢοΐ 
ΨΟΥΥῪ δυ δῦ] ἰάεα.Ό ὝΠαῈ ρδγαι οἰϊϑστι γαῖ μον 
ἀεπιληὰς ἐπὶ ἴπΠ6 Ὀδὰ 5Ποι}}4 θὲ οοπδιἀετοα ἃ 
κἰπὰ οὗ δοοοιηρίϊοα ἴῃ ἰΐϊβ πιδϑίετ 5 δ. 
Οοὐά. 248, Οο. δανγα ἡρδεύσατο, “ νναϊετεά 
[1961 1... δηὰ 8. σἶνα πο ἱπδίδηςς οἵ ἴδε 
τη 416 οὗ ἀρδεύω, ἐγγίραγε; ἀπὰ Ττοπηπιῖι5 
τείετϑ ἴο [15 ξε ΟἾΪγ. Αμποῖμοσ σοδά- 
ἴῃς ἰ5 ἰμδὲ οὗ 23, 64, 243, ΑἸὰ. ἠδεύσατο, 
νυ ἰοὶλ Β[556}1} Ἔχ ρἾδΙ 5 “ ἴο ννεῖ," ““ 5οαἱ," θυῖ οὗ 
ΜΈΙΟΒ αὶ οδη ἢπὰ ἢο οἴδεγ ποῦςο [ἡ ἐδεύσατο]. 
Ετϊζϑοῆα οὐϊῖβ ἢἷ5 οὐσῃ ςοπ͵εςίαγε ἡδύνατο, 
τὸς δ6 τοηδοῦ “ βινεοίοηεά,; σνεγηπε; 
θυὲ ΨὮΥ ἴδε πιάάϊοὶ Ῥογθδρα τ νυτιῖεῦ 
ἔογιηθαὰ δη δού. τηϊά, ἡδήσατο, “ ἀε]! ΡὨϊοὰ ἴῃ," 
ἤομι ἀνδάνω, διῖ. ἀδήσω; ἰδουκὶ! συνύήδει, 
ἐς γγᾺ5 ὈΓΙΥ ἴο " [Π εΓΈβεσ, 5.}0]2], ξῖνεβ δῇ 
Ἔχοοϊϊθηῖ δοη86. [ηδίςδα οἵ ἀπάτην αὐτῶν ἃ 
1, 52, 64, 41]. τεδὰ ἀπατηθεῖσαν; δὰ [ΐ. Χ. 
19,23) 44, 55, ἃΪ. τὴν ἀπάτην ἜΥΤῸν ΠΕ ΤῊ»: ῖο, 
1οδ ; οπι. χ.] ἀπατηθεῖσαν---ἃ οοηῆλιίε τοδά- 
ἴῃ. (οά. ς8 οοττοςοῖβ (ἢ τοχί ἴΠ5 : ἡ ἐδέξατο 
ὴν ἀγαπηθεῖσαν, “ νὮϊςἢ τεςεϊγοά [ἢς Ὀεϊονοά 

οὔς." ὅγγι: “ηὰ {μεὶγ οουο [ἰΔ,οδΖ 
ΞΞ Οὔτοι στρωμνήν} σοὶ γοςεϊνοά [πα δ]οοά 
οὗ (ΠΥ Ὀεϊονεά ομδ. 

δὲ τγρυαπὶ. «υἱὲ ἐδεῖν ἰογά..7 1.11. «ἴασοε: 
μοῦ ῥγίμπεσι : εἴ, Οεη. χχχῖϊ 11, “ΤΟΙ ΠΟΥ 
ὑροη οδ άγοη " (ΗεὉ.). 866 τδς ᾿κ6 ρῆγαθε 
ἴῃ Ὁ. το ἐηγγ. ““Ἰπὶ ἀϊςδίογίϑοῃεη ϑομυννυηξο," 
845 ΤΊ Ζοοῖο, “ δεϊγδοπίεϊ ΤΠ} ἀϊ6 ΗἩδυρίοῦ 
ἄεσ ϑἰςμβοπιϊΐοη 415 ΕΘ γβίθη, ἰἢγο ἴουῖς 45 
Κπηοομίο." Βουυῖ δυγεῖὶγ ϑῃπεοοῦοπι ἃηάὰ ιΐ5 
λίπον φὐεγε ὈΓΪησ65 (566 θη. χχχῖν. 2): ἰῇ 
ψϊοῖ ο886 {Πεὶγ βδυδ]εςῖβ νου ὰ Ὀ6 οδἰοὰ 
[Ποῖ ““ ϑογυδηΐβ, οὐ σγαϊμοσ “ βίδλνοϑ." Τῇο 
ϑΥΓ. 88: 

“. Αηὰ 5ιηοίοβι β'ανοβ ψὶτῃ τΠ εἰν Ἰοτάβ, 
μά ρείμοςς νυ ττὰ τμ εἰν Τ[Ὠγοηα65.᾽" 
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4 Απά Μιαϑὲ ρίνεῃ τῇεῖγ υῖναϑ' [οσ 
ἃ ΡῬΓΕΥ͂, δπά {ῃεὶγ ἀδιρβίοῖβ το ὃς 
οσλρίίνεβ, ἀπά 41} {πεὶγ 8ρο1]8 ἴο ὃς 
αἀἰν!ἀεἀ διηοηρ ΤΥ ἄἀεαγ ΤΠ] άτγθη ; 
ΒΟ ψεγε πιονεὰά 1} τὰγ Ζαεαὶ, 
δηὰ δβοιγεά τῆς ρο]]υκζίοη οὐὗὁἨἁἧ ΠΕΙ͂Σ 
δΙοοά, ληὰ ςδ]ϊεά ὕὑροη τπεε ἔογ δἱά: 
Ο Οοά, Ο τῶν Οοά, ᾿δᾶγ τὴς 50 
ἃ υἱάον. 

5. Ἐογ ίδοιι μαϑὲ ψγουρῃξ ποῖ ΟΠΪΥ 
ἴΠο86 τὨίηρβ, δυὲ 4180 ἴ86 τῃϊηρβ 
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ΜΠ ἢ [61 οὐξ θείοτε, δηὰ μῆς ἢ 
᾿Θηδιοά δἤεγ; τῃοι μλ8ὲ τδουρῆϊ ὑροπ 
τς τπϊηρβ ΨΈΟΝ ἀγα πον. δηὰ Ὡς ἢ 
ΔΙῈ ἴο σοῆθ.. 

6 Υ̓ελ, νμδῖ τπΐηρβ τῆοιι ἀϊάςι ἀς- 
τογπλΐη6 ΜΟΙ ΓΕΔΑῪ δἱ Πδῃά, δηά 9814, 
Ι,ος νγα ᾶγὲ ἤδγε : ἔργ 1} [ΠΥ νγᾶγβ ᾶγὲ 
ΡΓεραγεά, δηά ΤΥ Ἰιπάρπιεηῖβ ἂγα ἴῃ 
ΤῊΥ ἰογεϊςπονίεάρα. 

7 Ἐοτ, ἀμ κα τῆς Αϑϑυγίδη8 ΔῈ 
τυ ΠἸΡ]Ιε 4 ἴῃ ὉΠ εῖγ ρονγοῖϑ ; ΠΟῪ ἅτε 

4. ῥα: κίυεη.) ἘἈαΐδπον, Τϑομ ρανεῖ. ἘοΥ 
ἴδε τπΐηρ τεϊαίθά, 8ε6 Οδη. χχχίν. 27--29. 

ο δε ἀδυϊάεί α»ποηρ 127 ἀφαν εὐῥἰάγφη.} 
ΤῊς ΟΥεοκ 15: εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἢ 
ὑπὸ σοῦ. ϑγτίδο: “ δηὰ 41]] εὐεῖς θοσῦ, 
ἀν ἀοὰ Ὀεΐνγοοη [ὮΥ θεϊονοὰ ομθϑ, τ8ὸ Κορὶ 
1ῃγ 2ελ]. Μιίάγαϑῃ : “ ΤὨΥ βεγυδηῖβ. 

αυδίςδ᾽ «ὐεγεὸ »ιουεά «υἱὲ ἐγ) «“α} 11. 
«υὸ αἰτο (οΟΥ δο!) «ὐεγὲ «εαίοι «υἱὲ ἐδε “εαἱ 
 (ἴογ) Τόεε; ἃ σοφῃαῖα δοουδδνοα, 85 ἰη 186 
Ηεὺ. ἽΠΙΡ ΤΙΝΣ 30 : «ἢ. Νυπι. χχν. στ; 
1 Μδος. ᾿ϊ. 58. 80 Μίάγαβῃ. 

Ὧδε ῥοϊϊμδίοπ 9, ἐδεὶν ΠΠ00} (οάά. 19, 
1ο8: “(ἃς δ]οοά οὗ {μεῖς ρο]υὔοη," αἷμα 
μιάσματος αὐτῶν, Μ ὮΝ, δοοοτάϊηρ το Ηδεδ. 
Ἰάϊοπι, τηδδηβ8 “{πεὶγ ροϊυϊοά δ]οοά." ὙΤΈΘ 
Ὀ]οοὰ οἵ ϑίπιοοη «δηὰ 1,6Υ] νγᾶϑ Ρο]]υϊοά ἴῃ 
μαι, [ἃ 18 πιοτὸ ᾿ἰΚοὶγ τηδλὲ [6 δοίυαὶ 
ἀεβ]ομθηΐ οὗ {Ποῖγ ἐϊϑίοσ 18 γεξοισοα ἴο, ἴδῃ 
186 Ρῥγοδρεςξνς ἰδίηξ ἱηνοϊνοά ἴῃ (ἢ6 ρσγοροβοὰ 
Ἰηξοστηλγτίδροβ οὗ [ἢ6 ἔνο Τδςε3. 

Ο Οοά, Ο »γ Οοὐ] Τιθ Οτεοκ ἰ5 186 
ποπλϊηδῖο ολ56 ψνττἢ [6 Δ4γ1ς]6.---- θεὸς, ὁ θεὸς 
ὁ ἐμός--- το τεβοι 65 ἴ[πΠ6 Ἡδῦ. ςοηβίσιο» 
ἴοη οὗ ἴῃ6 νοσδῆνε : ςἕ ΙΕ. χχὶὶ, ᾿ (ΧΧ.); 
Μαῖϊ. χχνῖ. 46. ΤῊ ϑγγίδο 825: “0 ΤΥ 
Οοά, ΠΟΩΣ πΊ6, πὸ «80, ῆο ἂπὶ 4 νἱάονν,.᾽ 
ΤΠ Οτοοῖ ἰ5:  ΑΙδὸο ΠοδΥ πιο, [6 ψιάον. 
ΤΟ ΤΌΣΤΩΟΓ ἰοοῖκβ τοσα οσὶ κίπαὶ, Οὗ, Οεη. 
ΧΧΥΪ;, 18, ““ ΒΙ6558 Ππ|6, π|ὸ 430 : 1.5. τὴ6 88 
ν06}1 28 ΣΩΥ̓ Ὀτοΐπεγ [δοοῦ. 80 Ποσα: πιὸ 88 
ὍΟΙ1 28 ΤΥ ἰοσείδίθοσ δηθοη. Τα ςοῦ» 
εἰιιάϊης ἰουςἢ--- της τϊάονν ".--- ΔΆ Κο5 οὗ ΠΟΥ 
ΠΟΙρΡ]οβ5η685 ἃ τ αδϑσι ΡΪοᾶ ἔογ μεὶρ ἔτοσὰ “τι 6 
Εδῖδεν οὗ ἴΠ6 ἐδ υ]655, δηὰ ἴθς Οοὐ οὗἉ [ἰϊα 
σάον" 

ὅ, 6. ΤΊε που οὗ (686 ἤπηδ νογϑεὲβ ἷἰ8 
ςοἰουγοά ΌΥ ΓΕΙΏΪ ἸΞΟΘΏΟ685 οὗ [Π6 “εὐδηρο!οδὶ 
Ῥγορδεῖ:᾽ 158, χ]ὶ, 22, 23; ΧΙ, ο; ΧΙ, 9; 
ΧἾν. 7: χὶνὶ, 9 “67. 

111 ΡΥ τεηάεγεά, ΕΣ ΖϑοἢοἾ5 Οτοεκ εχ 
82 γ58: “ΚΣ ἴἴ γὰ8 Του (μαΐ στουρμίεβι ἴδε 
τ πηρ5 Ὀεΐογε ἴμοϑο, δηὰ τπο56 [πΐηρο, δηα [86 
{πϊηρ5 {πογοδῆσγ:; δηὰ ἴπε {ππρ5  Β]οἢ ἅΓα 
ποῦν, δηά (ἢς [Ὠίηρβ5 ἴο σοπιο, Του Πουρῖοκῖ 
(..ε. ἀονίδεάῖι: διενοήθης Ξε ἈΞΙ͂Π; ςἢ, 2 Οἤγοη. 
ἷϊ, 14), δηὰ (6 [Πΐη 5) οᾶπις ἴο 458 Ἡμὶςἢ 

“20ε.---- Ῥγοΐ, 7. 

Γβοὺ πδάδϑὲ ἴῃ τηϊπὰ (ἐνενοήθης), δΔῃὰ ((ἢς 
τϊηρ5) πο τδοπιϑεῖνοβ (παρέστησαν, 
]οὉ 1. 6) νιϑίοῆ Του ἀείοττηϊποάςῖ, δηὰ 
Βαϊ, [ο, νὰ ἃσε ρῥγεβοηΐ ἢ (4 δοϊὰ ρεΐβοηὶ- 
Βοφδοη). : 

ΤὨο ἀϊνίπε Δ. ῖν Ὑ Ρεγνδθβ 411} ὀυθηῖβ. 
ἵγ88 96 6ῃ ἴῃ [πε ΠίδίοΟΣΥ οὗ ᾿βγαοὶ ὑσονυίουβ ἴο 
[86 ερίϑοάς γτεοδ]εὰ ἴῃ συ. 2-- (ἐκεῖνα, “Βο8ὲ 
τηΐη 5" ΞξΞ [Π ὄἌνθηΐβ οὗ [πδ΄ δριϑοάθ); ἰζ ννᾶβ 
866 ἰπ παῖ ορίϑοάς ἐϊδεὶξ, δηὰ ἴῃ 411} [δὶ 
ἕο! ]ονοά, ἄονγῃ ἴο (δε ῥγεβοης οτίβὶβ, της ἢ 
Θα08}}7 ἢ ἴδ γεῖ πιάάξδη ἔμίυγο 15 οοηέϊ- 
τἰομθὰ ὉγΥ ἴῃς ΝΜ] οὗ Οοά: Οἷ ΡΆ. χχχῆϊ. 
6-9ο. Οὐοά. 71 ογηἶῖ5 ἴΠ6 ἔγο νεῦβοδ Οοάά. 
58, τοό οπίί ννμδὲ ννὰ πᾶνο ἰγδηβδίιθ. ὍΤ86 
ϑυγίδς μᾶ5 1 (ἢυ5: “ Βεςδιιϑ οι ἀϊάδὲ [86 
ἽΟστοΥ (Πΐηρ8, δηὰ {π6 πλ 416 πη ρ5, δηὰ αἷβὸ 
{πο τ ησ {Ππογοδῆοσ; Ὀδοδιδο Του Ἰουρ ξδεί, 
δηὰ {ΠΕῪ Ὀεςδπιο, Δηὰ Του οςοηϑιἀεγοάβί, δηὰ 
1ΠΕΥ δἰοοά Ὀεΐοτε ἴμο6. Απὰ ΤΒου ς]Ἰδὐϑὶ, 
δὰ ἴπῈγ δαϊά, [,ο, γα ἄγεὰ δίδηδίηρ (Βεσγε): 
οσδυδε 8}} ΤῊ ννᾶγβ ἀζὲ ὑγεραγοά, δηὰ ΤῊΥ 
Ἄσγοδίίου ἰ5 δίγοὰ θοίοσο {Π 66 [τεδάϊηρ κτίσις 
ἴογ κρίσις ; 86ὲ ἐμ 4]. Οοὐἷ δ ννᾶὰγ8 ἅγὸ “ρτοὸ- 
δαδεὶ ΟΣ “τολγ " (Οτεεῖϊκ ἕτοιμοι --- ὅτ. 

«τοὐϑ); ἐκ. ἴθογο ἃσγὲὸ Ὧ0 οὐβίδοϊεοξ τ ϑῖςἢ 

δὴ διγέβί (ῃ6 Τςουγϑα οὗ Ηΐϊβ5 ἍΝ]; οὗ τὰς 
ὮγΑ56, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 58. ΧἸ]. 1. 
αἱ τὴς ρδγα 6} 15πὶ συρρεϑὶ5 [15 86η536: Αἱ! 

ΤῊΥ οουΐϑο8 οὗἩ δοϊΐϊοη δζὸ ἰηοά ; 
{ΠΕΥ̓ ἅγὲ ἠοῖ 511} ἴο Ὀ6 ἀεςεϊὰ 
Αἰγεδαγ ργεβθηῖ ἴῃ ΤΠ Ὺ τηϊηά, 

Θ. ἐόν ἑωμάρηιοπι..}1Ὶ 80. Οοάά. {ϊ. 64) 248. 
Οο. ΑἸά. ς8, αἱ κτίσεις ; οἔ ὅγγ. ἀπά ΟἸἹὰ 1,Δ1. 
ἘτχιίΖϑοδο 615 ἡ κρίσις σου, “ΤΥ Ἰυάρτηοηϊ," 
ΤΗΐϊθ ἀοθβ ῃοΐ ἤοῖα τθδῃ “8 ἰςμῖ,᾽ 
σὰ αὶ τοίεσγθησοθ ἴο ννῇῆδίὶ Ὁ ]ονβ, Ὀυῖ 
“ ἀροϑίοη,᾽ “πα ϊς41] ἀδἰοττηϊηδίοη," ἴῃ ζεηε- 
ΤΑΙ ; ΟΥ̓́ΡΟΓὮΔΡΘ, γαΐδεγ, “' δηηοῦ οὗ ἀφ δ] ηρ,᾽ 
ἩΓΙΟΝ Οἷοδγβ ὉΡ [Π6 ρΑΓγΆ} 16] 15. ΤῈ Ηδῦ. 

ἴεστῃ νου] δὲ ΒΦ, 

ἐπ δῦ ,ογεξποςευϊεάσ..)ὺ Οτη ἐγ. Τα 
Οτεεκ 18 ἐν προγνώσει. 5 ἴοσηὶ ΟΟΟΌΓΒ 
δξαΐῃ ἴῃ οἷ, χὶ,, δηὰ πονθοσε εἶδε ἰὴ ΠΧΧ. 
αξ (δε ὅγγ. σωῤγα, δηὰ Αςῖϑ χν. 18. 

7. γε τωρ δά πὸ ἐδεὶν ροκιο..}] Τῆς 
Υ 

ὕροη, δυΐῖ ἅτε 
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ἐχλμεὰ ψἢ Ὠοῖβα ἀπά τηλη; {8Ὲγ 
-ΡΙΟΥΥ ἴῃ [δὲ βίτεηρῖῃ οὗ {πεῖς ἔοοῖ- 
΄ΤΔΘη 5 ΠΕΥ {γιιβὲ ἴῃ 5816]4.. ΔηἋ 5ρβᾶγ, 
Ἀπὰ δον, δηά 5]1ηρ; δῃά κηον ποῖ 
τΠδὲ τοι αὶ τῃ6 [,οτά τὰλὲ δγεαϊζεϑὲ 
(ἢς δῖ! ]ς8 : τῆς ]νογά 18 [ΠΥ πᾶπΊα. 

νεγὺβ οὗ [5 υεσβὲ δσὲ 4]} δογίϑῖβ, Γγεργεβεηςηρ 
Ηϑοῦ. ρετγέεοϊβ8. “Ῥοννοῦβ ᾿ 5ῃου)]ά δ6 “ρονεγ, 
ἦ.ε. “' ἌΤΤΩΥ,᾽ 85 οἴσςηῃ. 

χε ἀγὸ ἐχαἰεά «υἱέ δογτς ἀπά απ ΤΈΣ 
Οτεεῖς 15 ὑψώθησαν ἐφ᾽ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ 
((οά. 58, ἐφ᾽ ἵππων κι ἀναβατῶν), “ [ΠΟῪ 
πᾶνε θδθη (πὰ δγθ) ᾿ἰοὰ Ὁρ προη (2.6. δ) 
Βοῦβα δηὰ τάδε: 2.2. τῆδκε ἴδοις Ὀοαβδὶ ἴῃ 
ἴδε, Ηδδ. “12) ὉΌΞ 32: ςξ ΡΒ. ᾿ἰχχχίχ, 

ι6; Εχοά. χν. 2; δηά ἴῃς ὅ5γγ. αὉ»Ζ2]ο 

σιαο,,5. Βοῖὰ 8γτ. δπὰ ΟἹά [μξ. (οσά, 
Ο(ογῦ.) τοδά ρἱυσ. “' ΠΟΣ965 δηὰ τ ἀοτβ.ἢ 

ἐδ 5[ον» ἐπ ἐδ “ἐγεπσίδ ΟΣ ἐδεὶγ 7 οένιομ 
1,“ ἔμεν δνο σἰογθα (ἐγαυρίασαν ΞΞ Ηεὗ. 
ΡΕ) λὺ ἴμς ἁστὴ οὗ ἰοοϊμηοη. ὍΤΠ6 νετὺ 

ριάω, ῬῖΙοΡ. “ἴο ΡΥΔΠοο," 15 τάσε ἢ ΧΧ. 
ἴῃ 8. γ0 11, Ααυ}]λ᾽ 8 νογδίοῃ [25 γαυριάσουσιν 
ἰηϑίοδα οὗ καυχήσονται (ἴ.Χ Χ.) 45 τεηάογίηρ 

οὗ Ηεδ. ἡχδνν, “1,εῖ ἔβεπι Ἔχυϊο ΤΈΣ Ηεῦ. 
ΠΟΙ ΓΔΥ δᾶνα θεδη ΟἰἴΠΟΓ γϑυ, ΟΥ̓ ὈΌΠΏΠ, 
76εγ. ἴχ. 22, 22: οὐ ἽΝΙΠ, Εογ [ἢς ὄχργθϑ- 
βίου “ἄστη, Ἡξεῦ. 77, εξ [6γ. χυϊ!. ς , [588. 
ΙΧ, 2ο. 

ἐδῶ τσ 1, ΠΟΥ πᾶνὸ πορεά. ΤἘς 
νοῦ ἐλπίζω οἴξη τεπάετβ Η εὺ. ΠΏΞ, ἴο ἰγυδῖ, 
Ρυΐ ομεβ ορὲ ἰπ ἃ ἢ οΥἩ (Ὠϊηρ; κι. 
Ῥᾳ. χ]ῖν. 6, “1 {τυϑῖ ποῖ 1ῃ ΠΥ Ὀον.᾽ 

“ῥεαγ)] Οτεεκ ἐν γαισῷ: Οὐάά. το, τοβ, 
δόρατι. Γαῖσος, ΟΥ̓ γαισὸς, δΔηά τὸ γαῖσον, ἴΠ6 
1,λῖ. σασετοι, ΤΩΘΔῸ5 ἃ βοΐ οὗ ̓ συεϊπ (ῬΟΪΥὉ. 
γἱ. 30. 3; ΧΡ. 1. 4.) ζς.). Αὐσοογάϊηρ ἴο Αἴδ6- 
ὨᾶΘ5, 273 ΕΒ, ἴῃς ἴογτῃ 15 θεγίδη. [ἢ [οϑβῇ. 

Υἱ, 18, 26, ἰξ τεράογβ (6 Ηςῦ. 3, ΟΣ 
Αἶθο 1 881). ΧυἹ. 6,7. Ὅα ὅγΥγ. Π85: “Απάᾶ 
([8Ὲγ δ.) βιγθηρίποποα τ ϑυνοσγάς, δηὰ 
ἐτυὲ ἴῃ Ὀον5 δηὰ 5311πρ53.} 

δε 1ιογά ἐδαὶ ὀγεαξοεὶ δε δαϊίει, Φ9᾽ 
᾿Αἀαριεὰ ποι 6 1ΧΧ, οἵ Εχοά. χν, 3, γθοσα 
κύριος συντρίβων πολέμους, κύριος ὄνομα αὐτῷ 
86 [8εὲ εοὐυτίουβ Τεπάσγίηρ οὗ “ }Ἑβονδᾷ 18 ἃ 

ΤΩΔῃ ΟὗἉ νγὰῦ (ποπὸρ ὥνδε; ςἔ 2 ϑ4πι. χυ!ῇ, 8), 
]εβοναῖ ἰ5 Η5 πᾶπιθ. Συντρίβω ὑδιΔ}}} 
τηδδηΐ “ ἴο Ὀγϑαῖκ ἴῃ ρίθοα8 ;᾽ δηὰ Δοοοσαάϊηρ!ῦ 
ΒΟ 6 ἰηΐοσργεῖ “ψῶο ρυζίεδξὲ δὴ οπάὰ ἴἰο 
νγγ8" ((ἔ. Β5. ΧΙΥΪ. ο; ΙΧχυϊ. 3), ΕΥ̓ ΖΒΟΠΕ 5ὰγ5 
16 Ῥῆγαδβε 18 ἃ ἔγθο ἰγδηϑβίδίίοη οὗ ἴῃς Η οὗ. ἴῃ 
[Π6 βθῆβϑε "Ψῆο ἀἐδείδσέ νναγ8.} Βιυΐῖ [Π6 οἱά 
ἨἩεῦὉ. ρδγαᾶβα ΤΟΥ ΠΥ σοπῃοείνοα [ΒΟΥ 88 

ΨΌΘΙΤΗ. ΙΧ. τς [ν. 8. 

8 Τῆτγονν ἄονγη {βεῖγ βίγεηρτῃ ἴῃ 
ΤΥ ροόονγεῖ, δαπὰ ὑπηρ ον {δεῖς 
᾿ἴογοα ἴῃ τῆγ ψταῖῃ : ἔογ. {Πεὺ δᾶνε 
Ρυγροβοά ἴο ἀδῆ]ε (ΠΥ βαποΐυδιγ, ἀηά 

.ἴο ΡοΪ υῖς τῆς ταθαγηδοὶς σθεγε ΤΥ 
᾿θἰοηουβ πᾶπιε γεβίεῖῃ, δῃὰ ἴο Ἵδϑῖ 

ΠΙΠΊ56 1 4 νναστίοῦ (εἶ, Ῥα. χχίν. 8--τοὴ ὍΤΈῈΘ 
ἰάδα ἀρροδσγοὰ ἱπδρργοργίδία ἴο ἰδῖοσ (βουρῆῖ. 
Ἡδεςε 186 ουγίοι! ῬαΓΑΡΉΓΑϑο ΟΥὁἩ 55 τ ἢ Οη 
ἔουπὰ ἴῃ ἴδε Οτεεκ νεγϑίοβ. ΤὨ6. 57ΧΓ. [᾽ι45 

.. ἌΥ 

9,0 «οὔδορ, "ἴδε οἰδᾶνεγ οὐ νγασβ." ΤΈς 
ῬὮγαΘα ΓΟΟῸΓΒ ἢ οἢ. χυὶ. 32. ΕΥΖΘοΒα ςοῦ- 
Ποοῖβ κύριος ὄνομά σοι τὶ (ἢ6 ῃοχί γνεγβο-- 
“4 μεῖβϑξ πη δι ἀδσ βείεηδ πηνεσδηά οι οῦο 
ΑἸ] δο γε Οο. ΑΙϑδο ϑβοϊςοβε ψῖγέ ἀυ 
ὨϊράοΥ ;" δυῖ [815 15 σΟΠΙΓΑΤΎ ἴο ἴπ6 οτἱρίηδὶ 
Ρᾶββᾶρε (ἔχοα, χυ. 3), ἀπὰ ψεάκοης [δ 6 
επλρἢ 515 οἵ σὺ ῥάξον, νι ἢ 5Βοι ἃ ον θη] 
δερήπ ἴδ ποχί βεηΐθηοθ. - 

8. Τδρνοτυ ἀοτυ".)] ὌὙΒοΙα 18 Δ δρἤμδεῖς 
ἐδοι ἴῃ ἴῃς Οτεοκ δηὰ ὅγγίδο. Τῆς νοχῦ 
ράσσω 18 εαυΐϊναϊεηπξ ἴο ἀράσσω, ἴο 5ἰτῖκο, 
ἀδβῃ, Ρυδβῆ. Ἰῃ [εγ. Χχὶϊ, 13, 39, ἴἴ τεπάεσς 
ΨΌΣ), “το οὐδὲ οὔ Ράξαι ἀντὶ τοῦ κατα- 
βαλεῖν (μοῦ .5). Οσά. ς8 Π645 κατάῤῥαξον -Ξ 
κατάραξον, “ ἀΔ5} ἀἄονη," “ Ὀγεᾶκ ἰη ῥίθςοβ,7 ἃ 
Ῥθγαβα υϑοὰ οὗὨἁ Ὀγεαϊηρς δηά σουϊίηρ ἀσιηῖος 
(ες. Ηἀϊξ, ἰχ. ὁ; Ὑπυογά. νἱῖ. 6). ΤᾺς ὅγτ. ἰ5 

Υ ΨΥ 
φ92,, “Ὄγαεδὶς ἴῃ ρίεςεϑβ.» 

ὀγίπῷ ἐραυ".} Ἀδίδπετ, “ βμδίίον," “' 25} ἴῃ 
Ρίοοοβ. Τῆς Οτδεκ κάταξον 5 πὶ κατά- 
Ὑγύμι ποῖ κατάγω. Οὗ, ευΐζ. Χχχὶϊ!, τα (ΞΞ 

εὐ, ΠΏ, “ σσυβὰ ;" Α. . “ βῃνϊε ἐπγου ρῃ ἢ). 
Οοά. 8 15 δΙΠΟΓ ἤοτο: “ Βγολῖκ ἀν ΒοῖΣ 

βίγεηρίῃ, Ο Εἴεγπαὶ (αἰώνιε), σγ5ἢ (σύντρι- 
Ψψον) {πεῖγ τυ !τυάς τυ (ἐν) ΤΏ ροννοῦ, 
γα ϊ6 (πάταξον ῬΙῸ κάταξον) ΤΠΟΙΣ ἴογοε ἴῃ (ἢν 
τα." 80 [)6 ὅγτγ., ψὨϊ ἢ ἢδ5 “ Κίηρ οὗ 
ΟΣ] 5 (ΟΥ ἅ;.χ65) "ἢ ἴὼσ “ δεἴθζῃδὶ), δηά 
“ ὈΥΘΑΚ ἢ ΡΙθο 8; (ΞΞ κάταξον) ᾿ἰπεϊοεδά οὗ 
“ἰ βγηἶο,᾽ δηὰ οὐδ“ νὰ (ΠΥ μόνε; δηὰ 
ἴδιο ΟἹά 1,«ἴ, 

ἐδε Ἰαδεγπαοίςρ αὐδόγε 167 ρίογίοως πῶριὸ 
γεσε ἢ. 1,ἰἴ, τὰς επί (οΥ ἀννο! Ἰηρ-Ρἶδοθ) οὗ 
ὅδε τεβέϊηρ᾽ οὗ [86 πᾶπιε οὗ ΤῊΥ ρίουγ---ἃ ρυγε 
Ηεὐγαῖβπι τε 723 ὈΝδ ΠΙΠ ἸΞΦ Ὁ; ςξ 
58. ἰχυ]. 1, 8. Ἴχχχῖ, 14, ᾿Ιχχῖν. 7, ἰχχίϊ, 
19, ἴογ ἴδε ρατίβ οὗ (158 ἐχργοβϑϑβίοῃ, υγιῖς ἢ 15 
Ὡοῖ ουπά ἴῃ [15 ἐμ γεῖγ ἴῃ Ο.Τ, (ΟΕ Ἂἷϑὸ 
Ἐν οἴυ5. Χχχυῖ. 18, ΕΓ [ΘγΓυβδίο 15 οδ θὰ 
πόλις καταπαύματός σου; ἀπὰ Τουΐ. ΧΙ! τι, 
“1ῃ6 ρΐασο τρὶς [επονδὴ γοὺγ Οοὐά 5}|8]} 
σἤοοβθ, ἴο σᾶ 58 πδῆηθ ἴο ἄννε}} {πόγο." 
᾿ἼΠΟ 5γΧ. 828 : “' Βεοδυβε ἔΠΕῪ ἢδνα νυ ϑιῃδά ἴο 
ΡΟΙΙαΐς 16 ϑδηοίυδιγ οὗ 8 βου οἵ ΤῊΥ 
ὨΔΙΏ6.᾽ 

σπά 10 εαπὶὸ ἄοαυη, 6.1 Ἐτιίζϑομα ποῖδϑβ : 
" καὶ Δηϊ6 καταβαλεῖν ἀεἶον! ; αὐρεϑὶ ἃ 1, 11]. 
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᾿άἄονη τ βυγογά (86 Βογῃ οὗὨ τἢγ 
αἰταγ. 

9 Βεβοϊ]ά «δεῖγ ῥά, δηὰ 8θπὰ τἢΥ 
ΓΔ ὑροη {Ποῖ Ποδάβ: ρένα [ηἴο 
της Ὠδηά, ψ Ὡς ἢ δηῖ 4 τἱάονν, τῆς 
ροννεσῦ τῆδὲ 1 ἢδλνς ςοποείνεά, 

10 ὀδηιίες ΒΥ τῆς ἀεοείξ Οἱ τγ 11ρ8 ὁ 708. 4 
“τῆς βεγνδηῖ νι τῆς ργποα, δηά τῆς ἃ ς. 56. 
Ρῆπος ψῖἢ της βεγνδηξ : ̓γθαῖς ἀουγῃ ἐς γμας. 7. 
τμεῖγ ἰδίαι πθθ8 ὉῚ τε μδηά οὗἩ δ. Ἂς 

- ΨΟΣΏΔΏ, ᾿ ᾿ς Α7: 
11 “Εογ ΤΗΥ ροννὲγ βίαπάειῃ ποῖ ἰπ ὅκα 

᾿ς δᾶ τό. 8. ἃ 4ο. 6. 

Σ, 44) 55) 58, 81." ὙΤε Τοπϑίγυς[ίοη, δον" 
ΟΥΕΣ (ἃ οΟἸἸπ]2Χ), ϑθεῖβ ἴο σεήυϊγε ἰΐ, αηὰ ἴῃς 
507. - ϑυνογὰ ἢ [5 γαίῃ σίδηρος : 
ϑΥΓ. κἴγοη;" ςοἔ [1,δἴ, έγτιπ, τῷ [86 Ρῆγαβα 

. ἴδστο εἴ ἱψῃβ." 
“δε δογπ οΚ᾽ὶ 187 αἰϊαγ} ΤὍὌΒὲ ϑγγίδο μα8 

“ΠογΏ8," δ86ε6 Εχοάΐ. ΧΧΥΙ 2; ἘζΖεῖς, ΧἸῊ], 15. 
Τὸ ουξ οδ΄ [6 Πογῃ8 οὗ ἴῃς 4112. ψσου]ά Ὀδ δ 
Οὔςο ἴο τυ ἰΠ|δΐα δηά ἴο ὑχγοίδηο ἱ. Βιυιϊ ρεῖ- 
ΒΔΡ5 [86 ρὮγαϑε 15 ἢριγαῖνο, δη( τθδη8. “ ἴοὸ 
αὔδϑε [Πϊη6 δἰΐαγ," “ βῃδιηθίιγ ονεγίηγον ἴ : ἢ 
οὗ ἴδε ᾿τεφυεηῖ ἘΧχργεβϑίοη “ἴο ἢ ὉΡ οΥ̓ 
ἐχαὶὶ [ἢ ΠΟΙΠ. οὗ ἃ Ῥϑγβοῃ " (1 841). 11.1, τὸ; 
Ῥ5, Ιχχνυ΄ 4,) 5: χοὶΐ, τὸ ; Οχ νη! 14); δἰ8ο [οὔ 

ἀιυδὲ;᾽ [,ἅτὴ. 11. 3, “Ηδ δαῖδ εουΐ οδ΄ 41} 186 
ΠΟΤ ΟὗὁἨ [5γ26]. [Ιἢ (δῖ ο886, [ἢ 5:0 ἼΑΓ 15 
ῃοΐ οοἸἰϊεςεῖνο, 48 ΕΣ ΖΘΟΒ 6 ΒΌΡΡΟοΞΒ68, 

9. ἐδεὶγ ῥγίάἀ..ὺ Οοὐά, 19, 1ο8 μᾶνὸ ἴῃ6 
Ρίυγ. τὰς ὑπερηφανίας Ξ- εἰἴΠεγ {δεὶγ 
Ὠδυρ ἀοίηῃρβ, αἸϑρίαγβ οὗ ΒδυρῃΈποββ, οὗ 
{πεῖν ἐσχοθεάϊηρ Βα  ΒΕΠ655 (1ηϊοηβῖνθ Ὁ] 0ΓΑ]). 
866 (οὗ, Υἱ. 19 σωῦγα. ᾿ 

“επᾶ 1Ὁγ «υγα!δ.)] ΟΥεεῖκ ἀπόστειλον, “ βοηὰ 
οὔ» Οοὐΐδβ ψγδῖ Ὀορ ἃ πλοβϑοηρεῦ οὗ γθῃ- 
ξεδῆςε, Το οτἱίηδ] ρῃγαβο οσςιΓ8 ἴη ἴῃ 6 ϑοὴρ 
οὗ Μοβεβ, ψἱἢ νυ οἢ γα πᾶνε ΔἰΓοΔαΥ ποίοά 
οἴδεγ ροϊηῖβ οὗ ςοηΐδεῖ (3.6 Εχοά. χυ, 2). ΟΕ, 
Μαῖκ ἵν. 29. 

«ροη ἐδεῖν δεαά. Οτεεκ εἰς κεφαλὰς αὐτῶν. 
Το ργοροβιίου ργοῦ. σεργεϑθηῖϑ ΠΡ. 3, 85 ἴῃ 
1 Κίηρϑ ἰϊ. 23; 8. Υἱ!. 16 (17); Απιοβ ἷ. 4, 12. 
ξίυε ἱπίο γυπο δαπμά, «υδίεδ α»ιὶ ἃ «υἱάοαυ. 

Τῆο Οεπηδη οδὴ ἰπηϊϊδίς (ἢς ΟΥ̓οκκ ΠΊΟΓΘ 
ΟἸΟΘΕΙΥ : "“ ΟἹεΡ ἴῃ πιείης, ἀεν ντνςε, Ηδηά.ἢ 
10. 1Ὁ 15: Ρυξ ἰὴ [6 παπά οὗ τὴς [86 νυ ἱάον 
86 οἰτοηρίῃ! (δαὶ 1 τπουρμξ οὗ," ἐε. ἴῃς 
δίγοηρῖι Τεαυ δια ἴογ ἴῃς Ἔχοουΐοη οὗὅὨ ΣᾺ 
ΡύΓΡΟΒΕ: δὴ 8]]}υίοῃ, 4511 ᾿νου]ὰ δεαπι, ἴο ΠΟΥ 
Ἰηϊεηά θα 5ἰδι σοῦ οὗ ΗἩοϊοΐδγηθβ δηὰ [δ6 

ἐ ἀρ δξα δίγοηρίι (δαΐ ἔεδὲ που] ἀειηδηά. 
Οἢ τὸ ναϊρ.: ἔσε ορρέπς μὲ φίαάϊο ῥγοῤγίο 

 φἦμς σμῤεγόία ἀρπηριείαγσ. ΤᾺ ΜΟΓα κράτος, 
Ποννουεσ, ΤΊΔΥ ἤᾶνα {ἢ 6 ΤΏΟΥΘ ΡΈΠΟΓΑΙ πλδδηΐϊης 
οὗ γαΐνε, “ἰοῦ, ΟΥ ἱείογγ; εἴ. Ῥ5. γ11}, 2, 
χχίχ α; ἔχοα, χυ. 2 (Ηεδ, ἴ2); ἀπά οἷ, νῇϊι,Ἂ 
22 σόγα: 4130 ἴὐκὸ ἱ. 51. 

10. ὁγ 1δὲ ἀεεεὶξ οΥΓ »ιν "ῥ.7 ΤὍὌΒδ ΟΥτθοκ ἰ5 
οὗ ἃ πλοῖο ΗἩεῦσαϊις οδβῖ: ἐκ χειλέων ἀπάτης 
μον, “ουῖ οἵ [πε 11ρΡ86 οὗ ΤΥ ἀεοεῖϊ," ἐπ. 
ἘὨΓΟΙ ἢ ΟΥ ὙΠῸ ΤΥ ἀδοείϊνιηρ 1108. Οἔ 5. 
ΧΥΪ, τ, ΠΟ ἼΒΨ, “1ρ5 οὗ ἀεςεῖς,, ΤΟ 
ὅγΓ. 845: “ ψ ἢ ἴῃς ἀδοερίοη οὗὨ ΤΥ 1105; 

δα ΟἹ 1νΑῖ, εκ ἠαδίξε «μαροπὶς τπαοαὸ (θυῖ 
(οά. Οοτῦ. δηὰ Μιυΐς. ἐραγὶτα![ις, τοδαϊησ 
᾿ἀγἄπης). ὉΒ6 ΟἿΪΥ τεΐεσεποεβ ἴῃ ὙΓοπιπηῖι8 
ΤΌΣ ἀπάτη τὲ [0 1} ἰχ. το, 13: χυὶ. 6. Α8 
ἴο [Π6 ΤΔΟΥΔΙΠῪ οὗ [ἀπ 8 ννῖ]65,. Ασηδὶὰ 
αυοΐε8, “οΐυ5 δὴ νυἱγίυ8 αυἱ8 ἴῃ ἢοκῖδ 
τεαυϊγαὶ }" Οὗ Τυάρ. ἦν. 18 «σφ.; Νύηι. χχχί, 
Ι6; σ ὅδ. χυὶΐ, 2; 2 Κίηρβ υἱ. 18, 19. 

ὅδε “ἐγυῶπὲ «υἱὴδ ἐδ ῥγίπος, απᾶ {δὲ ῥχγίμοσ 
«ὐἱἱό ἐδὲ “ἐγυσπὶ. π, Ὀοηάπιδη. ὩΡΟῺ 

᾿Ρυΐηςο, δηά ρῥγίπος ἸΡοῦ ἢἷ5 βογνυδπῖ: ςξ. ηοῖς 
οὕ Ὁ. 3 σαργα. Βαῖ ὈοΓὰ δοῦλος ἀηὰ θεράπων 
γτεηάον {πε Ηοδ. ἽΞ:), σεγυις, δρὰ [Π6 5γγ1. ΠΔ25 

: , ΒΣΏΡΙΥ, “ἐ διηϊ ΠῚ οδίοΕ;» ΤῊ ᾿ 

χνΐ, 1ς, “1 πᾶν ἀεῆ]οά ΤῊΥ Βοῃ ἴῃ με ̓ ΕΒ» Ε τβᾶῃ Ὡροη ομίεξ ΘΓ 15 
8η 4]]υδίοηῃ ἰῃ {18 ἢγβί παῖ οἵ [6 νοσβὸ 
(οπτοὰ ἰπ Οοαά. ς8, 71) ἴο ἴδε ἀδοεῖξ ὈΥ 
ΒΙῸΣ Θἰπηθοη δηὰ 1 ενὶ ονεγοδηθ ἴπ6 58|6- 
᾿αδεηίεβ (τ. 3. “ῤγα). ὙὍὲ ναυϊξαῖς [ι885: 

ἸαΣ ἰαφωέο οομίογεῦε σμογιῶγε ἐπὶ γιέ, εἶ 
, βεγομξῖδι σιρη ἐὰς ἰαδίδε ἐραγίἑαξές ιοαο. ΤᾺΪϑ 
ΟΕἸΆΔΥ ἀδρεπὰ οἡ 5. εγογλθβ. Ὁμαϊάθρε Μϑ. 
Οἔ ΜΙάγαϑα ]. 11. “ 1,οἵ δἰπὶ 6 σδυσῆς ἰη (πὸ 
ΒΔΕ οὗὨ ἢΪ5 Ἔγε8, ἴο ἴονθ τῇθ ; δηὰ σης ῃἰτὴ 
βίοις τὰ (ἢδ δἰςκηθββ οὗ ἀδβίγα ἴῸΓ πιο." 

ὄγεαξ ἄραυη ἐδεῖν «“ἰαἰεϊπε..}ὺ ΤῈ Οτοοκ 
͵5 ῬΘΟΌΪ ΑΓ : θραῦσον αὐτῶν (αὐτοῦ, 58) τὸ ἀνά- 
στημαί(ϑο Οοαά. 11, ςς, 236, 248, 249, οο. Α]ά. 
Τῆς Τςοτηπιοη χοδάϊηρ 18 ἀνάστεμα, ἃ Υ 

. ἀουδει! ἔοττα: δεῈὲ Εσίζβοῆθ, “)45 Βις 
161}, Ρ. 177) Τε νοσῦ ΤΊΔΥ δε 4 τετηϊηϊβ- 
(πος οὗ Εχοά. χνυ. 6: “ ΤῊΥ τίρῃε μδηὰ, Ὁ 
᾿μογά, μβδίῃ ἀδβϑηδά ἴῃ ρίθοεβ ἴπι8 βποπιγ" (ἔθραυ- 
σεν τ Ἠοῦ. Υ 5). ᾿Ανάστημα ΤΩΔΥ τηεδῇ 
δείφῥι, ἑαϊίπενν,, Οὗ ἃ ταουηίαϊῃ οΥ Ρίδηϊ 
(ΤὨΘΟΡἈΒγ.)} ΟΣ. υὔίπεις, νιαϊεσίγ, 6.. ἀνάστ. 
βασιλικὸν, τογαὶ ΤΑΔΊΕΘΥ (1. χιχ. 92); 
᾿ἀνάστ. ψυχῆς (Ἰμοηρίη. τι, 2). ΤΒ6 Ηδδ. νυᾶ5 

Ργοῦ. ΠΘῚΡ, δεὶφ δέ, τἐαέωγο, ἃ ἴεττα ἀϑϑά τοθ- 
ἘΡΊΘΠΟΟΥ ἴῃ 58. χ. 33: “Το Ηἰρῇ οὔθ8 οὗ 
βίδίυγε 85Π4}} θ6 Βεννῃ ἀονῃ, δηὰ ἴπ6 αι ρ ΒΕ 
884}} Ὀ6 Ὠυμ]οα." ΟΥ̓ 4190 188. Χχχχυὶ. 24. 
ΤΙΟΧΧ. ἀο68 ηοΐ τεηάον (ἢ18 τχογὰ ΌΥ̓͂ ἀνά- 

μα ΔΏΥΝΟΓΕ εἶ86, Ὀυ. Ααυ]4, Τεοάοϊοηῃ, 
δη4 ϑυτωσηδοῆιβ ἢλγα ἄοης 5ο. ΟΝ, «ἢ. χὶ!. 8 
᾿ἐηθα. ὙΠῈ ὅΥγ. πᾶ58: “Απά ἴδε ρῥτίποο--- 
Ὀσεαὶς ἴδοι 18 βίγεηρία ΕΥ̓ ἴῃ6 παπά οὗ ἃ 
ἔουλδὶθ " (σιλφονΝ, ἴῃς νψογὰ υδοὰ ἴῃ Ὁ. ΙἹ 
γα). Τῇ ΟἹά 1.4ἴ. 825 σαδσέαπέλαρε, 85 Ἰὲ 
ἴδε Ηςεδ. μαὰ θεεη Ὁ", σις ἢ 15. τεπάεγεὰ 
ἀνάστημα ἴῃ Οδεη. Υἱῖ. 4, 22. (Βυὲ Οοά. 
ΟοτΡ. μ85 “471|146 σωγτεοίίοποηι ἐ]ογιη.) 

ὁγ ἐδὲ δαπᾶ οΥ᾽ ὦ τυογια".} 90 85 ἴο σουρὶς 
ἀἰβῃοθουῦ τὰ τυ, ΟὗὨ Τυάροβ ἰχ, 54. 

Υ 2 
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ται τἰζυάθ, ΠΟΥ ΤΥ πιρῆς ἰπ ϑίγοῃρ᾽ 
ΤΏΘΠ : ἔογ ἴδοι ἀτί 4 (σοὰ οἔὗ {δε δἱ- 
βΒΙςοά, Δλη Βεῖρεγ οὗ τε ορργεββϑεά, πῃ 
ὈΡΒΟΪάεν οὗἩ τῆς ννεᾶκ, ἃ ὑγοϊεςῖογ οὗ 
[δε ἰογίογῃ, ἃ βανίουγ οὗ τῆεπὶ τῆλ 
ἅτε σοι ἤορε. 

12 1 ΡΓΔΥ ἴπες, 1 ργὰγ ἴδες, Ο Οοά 
οὗ Τὴν ἔτΒεῖ, δηὰ (σά οὗἩ 1δε ἱπβεγίς- 

“ΨΌΘΙΤΗ. ΙΧ. [ν. 12---ἴ 3. 

άηςς οὗὨ [βγδοῖ, [,ογά οὗ ἴπε μοανθῆβ 
Δηὰ εαπἢ, (ὐγεαῖογ οὗ τῆς νγδῖειϑβ, 
Κίηρ οὗἉ ἘνδγΥ Ἐγαδίαγε, θᾶ [Ποὺ ΤΥ 
ΡΓΆγΕεΓγ: 

12 Απὰά πηᾶῖζα ΤῊΥ δρεεςῇ δπά ἀε- 
σεῖς ἴο δὲ {π6ὶγΓ ψοιπὰ δηὰ βίῆρε, 
νν πο Πᾶνα ρυγροβαά ογιοὶ {Ππρ5 ἀρδῖπβὶ 
[ΠΥ σονεηδηῖ, πὰ (ὮΥ ΒΑ Ιονεὰ Βουδβε, 

ΤὨ5 ἀεί! 15 τορεαϊθα, οἷ. ΧΙ. τς ; χνὶ. 6. 

Θήλεια Ξε ΠΡ) ταῖμεσ (μδη ΠΟΝ, 80. 5871. 
Το ΟΙὰ 1,41. δοοςογάϊης ἴο (οὐά. Ἀδρ. δηά 
Οεση. 45: ἐπ γιπε οἰάμαέ, μὲ “εἰαπὲ ογημα 
ΓΡΗΩ φμορίαῦι ἰὼ ει ες. ΤΘὍΤῃο Ψυϊραῖς 
ΔΙΏΡ]1Π68: “ δὲ4 »ελδὲ ἐπ απέριο οομαίαπέαη μὲ 
εοπίοριπῶῦη ἐἰωη, εἰ οἱγίμίεηι μὶ φυεγίαῦε 
ἐϊμρη: Βυτὶς δηΐτη Ὦος πιεπιογίδὶθ ἠοτηΐη!8 τυὶ, 
οὐ ΤΔΏ0}8 ἔδιηϊηδο ἀο᾽οοοσὶς ουπὶ.. ΟΣ. 
ΜΙάγ.: “Απὰ ρυΐ ἰπ ΤΥ δοὺ] Πγμηη685 ἴο 
ἰοβϑρίβα εἰμ, βηα ἴῃ ΤῊΥ Ὠδηά τιϊρϊ δηὰ ΡΟΥΕΓ 

(ΟΝ ΠῚ2) ἴο ἀεβίτογ μἰπι. ΟΕ, αἶϑο ]υάρεβ 
ἾΥ. 9. 

11. 866 [πὸ τπτρ 24] του ς65, Ὡ]Οἢ ἀΓῸ 
ΨΕΙΥῪ Δρροβὶῖϊε. Οἱ αἷδο 2 Κίηρβ νἱ. 17; 
Ῥᾳ, χχ, 7; Ενοςϊεβ. ἴχ. σὲ. 

γπὴρδ1.}] ἡ δυναστεία; Ἡεῦ. 
ἐἐ Ῥγονγθββ," “ νδίουγ, 8. Ιχχχ. 2. 
[5 “τὴγ σα " (δόσις), ἀηὰ δὸ ἴδς 
ΟΙά 1,,11. Οἷδεος σεδάϊηρβ ἅτε: 
((οάά. 19, 108) δπά δεξία (Χ.). 

ἐδε αι. ΟΥ, οῤῥγειοά; Οτεεὶς ταπει- 
νοὶ, ΗςὉ. ῥγοῦ. 2, ΟΕ 1μυκε 1. 52. ΤΠε 
ΔΙΈΟΪΙΕ 15 νδητηρ ἰῃ τς Οτϑοὶς Ὀεΐοσγο 1815, 
αηὰ (Π6 [Ο]ονίης οἶ235- Δ 65, Ὀθοδι86 ἴἢ6 
εοηδ δου δηαἃ ἐραν ἀεί! οὗ ἴῃς ῬΕγβοηβ ϑρόΐκθη 
οὗ ἃσὸ ὑγοπιίηθηίξ ἴῃ ἴΠ 6 βρϑαϊκοῦῖβ τηϊηά, 

ἐδε οῤῥγε 41 Τῆς Οτεοκ 15 ἐλαττόνων, 
“ὁ ἸΠΟΣΙΟΓΒ ἢ δηά ἴῃε Ηεῦ. νγᾶβ ὑσγοῦ. Ὡ,3Ὁ Ὁ 
οὗ ΩΣ, “ΠΈΠς, ᾿πϑῖρηϊβοδηΐ, ἔθ Ὁ]6 ἔοϊκ,» 

οΥΤ. ἵν»ς9, }αγυμὶ: Μαῖῖ, 1ὶ. 6 ; ν. 19. 

ὐδοίεγ.] ἀντιλήπτωρ. (ΟΕ Τυΐε 1, 54, 
ἀντελάβετο. Το [(ἃΧΧΚΧ. υϑὲ8 ἴπΠ6ὸ πουη ἴο 
ΓΕΏΔΕΥ 5ευΈγαὶ Ἡεῦγενν ἴεττβ ἀεηοῦηρ γεησε 
δηὰ ὠἐεζεηάεγ. ΟἿ Ῥβ. 111..32.; χυῇ, 2; Ἰχχχυμ, 
46; ΧΙ]. 9. 

ὦ ῥγοίεοίον" 9 ἐδε ζογἰογη. ἀπεγνωσμένων 
σκεπαστὴς. Ἴδα ἔΌΣΤΩΕΓ [ΟΙΤΏ Π6ΔΠ5 ΡΟΙΒΟΠΒ 
εἰνεπ εῷ ἐπ ἀεβαῖγ, τεραγάεά ας ἐπ ῥοῤείδες 
» ἶφδι, εἰς. ΌΥ Ῥ᾿ιγοίοίαηβ, Ῥ]αϊ. “ Ῥεσῖοϊ.᾽ 13. 
Ηεδ. ἽΔ,δδ, ρεγάϊέμε; ςἕ, (πε ϑγτίδο. ὙΒὲ 
οἵδε ἴετη, σκεπαστὴς, ΟΩ6 ὙὯοῸ “δεϊεγ., 
οὐουγβ ἰη Εὐχοά. χυ. 2 δηὰ 5. Ιχχὶ, 6. “" ΤΒθτὴ 
(αΐῖ ἀτὲ πβουξ ΠοΡΟ,7 ββουϊὰ σαῖποσ δὲ 20} 
ἀεεῥωϊγεά ΟἹ ὙΠς ψογὰ ἀπηλπισμένος 15 ἃ 
δῖος 5ϑγῃοηγπι οὗ ἀπεγνωσμένος ; ἀπ Ο(ΟΙΓ8 
ἴΏ 58. χΧχῖὶχ. 19 88 ΞΞ ἦλδν, ΑἸ. “τς 
Ροογ." Εὸγσ ἴῃς οἴδποσ [οτ 566 2 Μδος. ἰχ. 

ΠΣ), 
(οά, ς8 
ϑγγ. δηά 
δύναμις 

22. ((οά. 58, [6 ὅγγ., δὰ Οἱά 1,41. οὐ 
σκεπαστὴς ἀπηλπισμένων.) 

1.5. Τγαν ἰδεε, 1 ῥγαν 1δεε.} 1, 1ῖ, γεα, γεα; 
Οτοεῖς ναὶ, ναὶ, ὁ θεός κιτιλ. κι Μεῖ. Δ φῤείὶ 
ΤΠΟ δυγίδο Π25: “Ὑἴϑ, Ο 1 ,οσά, Οοά οὗ τοῦ 
ΗΝ" τὴς 58, κύριε ὁ θεός. ἘΞ ὰ ΟΙά 1.1-. 
τ τὴ οπά, 28 δὲ ἴΠ6 θορίΠηὶ Τ ῬΓΑΥ͂ΟΤ, 

86. ἀνε }]5 οα τῆς ἀθοά γεν ὩΣ ἴοσείδι πον 
δίπηθοη (Ὁ. 2). 

Οοά ο᾽ δὲ ἐπδεγίδαπεοο 9 γαθὶ] Α Ρβσαβε 
Ὡοῖ οσουχτίηρ ἰῇ Ο. Τ. ἴΙ[5γ86] 15 οὔφη οδἹοὰ 

Θοάδβ “ἰμμουϊίδπος" οὐ ἀοπιαίη---ΠΌΓο--- ες. 
1 δλη. Χ. 1, ΧΧΥ͂. 19; 2 Κίηρβ χχί. 14: 
Ῥβ. ΧΧΥΪὶ, ο, ἸΙχχυὶ!. 62; 158. χίχ. 2ς. 
(ἢ. χίϊ. ς ηῆἔα. Ηδσετε [6 πιθδηΐηρ ΤΏΔΥ 
πα τὸ Ὅς 815, αν δ ορο "Η Οοά ἰ5 [5τδοὸ}5 
᾿ηπογϊδηςσε "ἢ δηδ ρϑου] ΡΕΣΥ: εἴ 

1058. ΧΙ. 21; 5. ΧΥΪ, 5. [ἡ εἶμεν οδϑε, πε 
Ῥοϊηΐ 1ηδ᾽5ίθα ου 18 [μῃδί Οοά 5 12 Πγ τὰς 
Οοὰ οὗ [5τδε]. ὍΤΠδ πεχὶ ννοσάβ ἀδοίδλτο [δὶ 
[δε Οοά οὗ [βγδεῖ ἰβ ἴε ΑἸτα ΡΥ Μᾶκεῖ ἀπὰ 
Ἀυϊετ οὗ ἴῃς που] ά, “Ἰμογὰ (δέσποτα-Ξ ἴ7Ἴ}}) 
οὗ τὰς πεᾶνθηβ δηὰ ((μ6) βατῖῃ "Ὁ 18 ποασὶγ 
Θαυϊναϊοπξ ἴο [Π6 ϑανουγ᾿βΒ “1 ογὰ (κύριε) οὗ 
μεάνθη δηά θαυί!," Μδῖῖ. χὶ. 2ς. ὙΤῆδ ρῆγαβε 
6 ποῖ ἔουπά ἰη Ο. ΤΌ. “Οτραῖοσ οὗ ἴδε 
νναῖοΓ5 ἢ 15 δά ἀθὰ δεσδυβὲ βασῖῃ δπὰ 5ΚῪ δηὰ 
868 σοΙλργβε ἴῃς Υἱβῖδ]ς ὑγοσ]ά, ΤΗΐβ, ἴοο, ἰ5 
ἃ ὨΟΏ-ΒΙΒ]1᾿81] ρῆγαβο, δυῖ οξ, Απιοϑ ν. 8, ἰχ. 6. 

Κληρ 97) ευεῦ ἐγεαΐηγ.) 80 (οασά. ς8, 44. 
8]. ϑγτίας: “ Κίηρ οὗ 8}} ογεδξυτεβ " (80 αἶϑο 
Ἐομ,.1. 25). ΕΥ̓ ΖΘΟΒΟ ἐα 5 β. πάσης κτίσεώς 
σου, “ Κίηρ οὗ 8411} 1 ετγοαϊίου ;" δηοίδοτ 
εχίγα- ΒΊΒΙΟΔ] ρῆγαθο.Ό ὙΠὲ ῬγοΟπΟῸΠ ΤΏΔῪ 
μᾶνθ ὕδθῃ οὐηϊτοα Υ͂ ϑοῖις Μ55. δηὰ ὅγτζ. 
δηὰ ΟΙἹά 1.,4ἴ., θεοδυδε ἰξ βεεηθὰ ἴο βιυρρεςὶ 
τὲ ἴμεγὸ τεσ Οἴμοσ ογεδίυγεβ ουϊδϊς τς 
ἀοπιϊηΐοη οὗ Οοὰ, Ἐὸογ κτίσις οἔ, οἷ. χνὶ. 
11; ὉΝνΙβὰ. χνὶ. 24; Εςοίυ8. χυΐ. 18 : δὰ ἔῸγ 
κτίστης, ἘΟΙ5. χχῖν. 8; 2 Μδος. ἴ. 24. 

18. παῖε 792} σῤῥέεεοῦ ἀπά ἀδεεὶδ ἴο δε. Δὸς. 
λόγον μου... . . εἷς τραῦμα κιτιλ., ἃ σζοτζηπιοῦ 

Ηδδγαίβτη : ὕΨΕ ΥἼΔῚ ἈΠ}; οὗ Θθη, χυΐῖ. 0, 
δὰ ἢ. χ. 8 ἐηΐγα. [ηϑιοδά οὗἙἉ “ ΤΥ ϑρθεςὶ " 
[δε δγτίας Πδ5 Ἣν ογαῦ "--ὰ Δ... Ἀ ϑΈρε" 
οὗ φυεαί---μώλωψ.---ἰβ ἴπε Ηεῦ. Π2Π. Βοῖδ 
“πουηὰ " δηὰ “ 53{Π|06 " οσουγ ἴῃ Οεη. ἰν. 23 
(δε βοῆς οὗ [,Δπλθς ἢ). (Οἔ αἷϑο ἔοσ ἴἰπὸ Ἰδῖζοσ, 
1: Ῥοῖ. 1]. 24. 

«υδο δᾶσυε ῥωγροσεά ἐγμοὶ ἐῤίπρ: (σκληρὰ -- 



νυ. 14-..} 

δΔηὰ δραίπβι (6 ἴορ οὗ δίοη, δηά 
ἀραϊηδί ἴῃ6 ἤοιβα οὗ [Π6 ροβϑεϑϑίοη οὗ 
ἢ γ ἙΠΠΠ]Πάτεη. 

14 Απᾶὰ πιᾶῖςε Ἔνεῖγ παίίοη δἠά 
ἐῖδα το δοκηονϊεάρε τθδῖ δου τί 
τς Οὐοά οἔὨ 1}] ρονγεσγ δῃηὰ πιϊρῃῖ, δπά 
(δαὶ τῃογα 18 ποπὲ οἵἴμβεῦ τῆδξ ρὑτο- 
τοςῖοῖῃ [ἢ ρβθορὶε οἔὗὨ ἴβϑγδεὶ δυΐζ (δοιι. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚ Χ. 
3 Μιὰ ἀοίλ τεὐ ,ογέλ λεγε τὸ ϑδῴε σμκά 
δε ναὶ ρὸ ἐμεῖο 106 καρ. 17 744 
τυαξε ἑαξε απαὶ εοπάμεΐ ἦεν 19 οί γνε:. 

σΌθΙΤΗ. ΙΧ. Χ. 

ΟΝ «εϊογ ἰδὲ 5386 μαά ςεαβεά 
ἴο ΟἸΥ͂ υπῖο ἴῃς (οὐ οἔ Ἰἐγδεϊ, 

Δηἀ Πιδὰ τηδάε δὴ επὰ οὐ 41] {πε8ὲ 
τγογάϑ, 

2 δῆς τοβὲ ψΒεῖα 8ῃῆες δὰ [8] ]|δη 
ἄονῃ, δηά δ εὰ ἢεγ πιδὶἄ, δὰ νγεηΐ 
ἄονγῃ ἱπίο ἴ86 ἤοιιβ6, ἰπ ἴπ6 ψ ΠΟ ἢ 
886 δδοάς ἴῃ τς βαθθδίῃ ἀΔγ8, ἀπά ἰη 
Ποῦ ἔεαβδὲ ἀ8γ8, : 

2 ΔΑπά ρυ]εά οΥ̓ τἢς 58δςοίκο οι ἢ 
ὙΏΙΟΘΙ 886 Βδά ου, δπά ρυξ. οἵ τῆς 
θΆΓΓΑ πῖΒ οὐ Πα τάονποοά, δηά 
νγΑϑ θὰ ἤδγ ΒΟΑΥ͂ 411} ονεῦ νυ} νγαῖοτ, 

ΤΊ, Οβη. χιῖ. γ, 30) ἀραίησὲ ἐξγ εονεπαπί.} 
Α δἰτιὶϊαν ρῆγαϑθο οσουγβ ἰη  δη. χίὶ. 28, “" ΗΪ5 
᾿ιοατὶ 5}8}} Ὀς αραΐμαὲ ἐδε δον εουεπαπὲὔ-- 
ΔΏΟΓΒΟΓΣ ἱηάοδίζοη [πὲ οὐγ δυΐμογ 15 στην 
ἰη Μαοοδλθεδὴ {π|ὲδ5. Οἷ. αδἷϑο 8. ᾿Ιχχχίν, 
3 “44. 

ἐδε ἴοῤ 9. δίοη)] Ταΐβ ρᾷγαβε, ποῖ ἐουπὰ 
εἰβενῃοῖο, 18 ἰκὸ Νυπι. ΧΧΙ, 28, “ [Π6 ἴορ οὗἉ 
ῬοοΣ :" Απιοβ ἱ. 2, “ἴῃς ἴορ οὗ Οδιμεὶ." 
[πδιοδὰ οὗ κορυφὴ Σ. (Ὀὐ, ἐαρωδ ἴδε υϑυδὶ 
ἜΧΡγ ββίοη νγΔ3 ὄρος Σ. (Π, γποη4), δῃὰ δὸ ἴῃς 
ϑγγίδο ΠθΓΘ. 

14, 454 »ιαλε δυο μαΐοη αμά ἐγίδο ἐὸ 
“εἰηποςυϊεάσε. 1.1, Απὰ πιακε ὑροῦ (-Ξ ἢ) 
ἘΡΕΙΥ πδΌοη δηὰ ἜὐεῖΥ ἰγῖδε Κπον]εάρε, [πᾶ 
ἔϊ ΠΙΔΥ Κηον, ἄς, ἘσγΖϑοῆς 615 ἐπὶ παντὸς 
ἔθνους σου, ᾿σοπῆηΐϊηρ [Π6 τείεγσεηοας ἴο ἴδ6 
«[εαυδ Ῥεορίε. Βιυξ ἴΠ6 υπΐϊνογϑαὶ ϑοορα ἰ5 
ΒΌΓΟΙΥ τιυσῇ ΠΊΟΤΘ Δρρτορτγίδίε ; οἷ. 2 Κίηρβ 
ΧΙΧ. 19, ψῆεη ΗδΖοκίδῃ ργΑΥ5 ἴὺΣ ἀ οἰ νογδηςο, 
“[ηλί 411 ἴῃς Κιηράομηβ οὗ ἴ6 ϑδγῖ ΤΩΔΥ 
Κηον ἰδαῖ ἴπου τί ἴῃς [οτὰ Οοά, Ἔνθ του 
οὨἶγ." ΟΑΟΥ 4͵'5ο 5. ἰχχχὶ, 18. (οάά. 548, 
248, 249, Δῃᾷ ἴῃς ΟἹὰ [,241ἴ. οτῖξ [6 Ργοηουῃ. 
ΤΠΘ σομπλοη ἴοχῖ, ἑοιπὰ 4150 ἰῃ Οοά, χ,, 
δ ἐπὶ πᾶν τὸ ἔθνος κιλ. ὙΤΠς ϑγγίδς [δ5: 
“τηδκο δου υπηΐο 411} [ΠΥ ῬΘΟΡΙῈ δηά υπῖἴο 41]] 
[ς {Ὑ1068, (Π2[ [ΠΟΥ ΤΏΔΥ Κπονν,᾽ ἄς. Βυΐ [δς 
γυϊραῖε: ὕξ. . .. ογιπδς 96η1:4: ἀρηοιοαηξ 
μία ἐμ ει ει:, εἰ ποὴ σὲ αἰ ῥγαξίογ ἐξ. 

2 γοίεοίε!δ.] ὑπερασπίζων, ἴοΥ τ᾿ ΒΙΟΒ 566 
ἙΟἾΆΡ8. ν. 20; ΥἹ, 5 σωβγα. 

ἙΓΗΑΡΤΈΝΚ Χ. 

1. Λοαυ «ἴεν ἐδα ἢ [1,1ῖ, σπά ἐξ εαηιδ ἐο 
2": «υδὲπ. ὙΠῈ πδγταίϊνε οὐὗἨ Ἂδβδρβ. χ. 
ΧΙ, 1--5, 18 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ τηοάε]]οὰ οὐ 86 Ὁτεοῖ 
Ἐῃ. ν᾿. 1-ις. 

»ηαδδδ απ ἐπά 97 αἰΐ ἐδε:ε «υογ 4.1 [ἴ 15 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο ΒΌΡΡΙΥ λαλοῦσα ΟΥ λαλῆσαι ΜΝ 
συνετέλεσε: οὗ, τ ϑλτ1η. ΧχΙίν. 17; 2 841. Χὶ. 
το; τ (ἤτγοη. ΧΥ. 2; 2 (ἤγζοῃ. Υἱῖ. τ. Τδο 

γα Ποῖα (2Κὸ8 4 αἶγοςϊ δοσιιβαῖίνο, δ8 ἴῃ 
Μαῖξ. υἱῖ. 28 ; σεη. 1. 2: : Κίηρβ νἱ, 9. 
ΤΕς γυϊκχαῖς οσηἹ5 [Π6 οἶδιιδο. 

Ὡ. ὅδε γο 1] ὝὌὍπε Οτεεῖς 5 καὶ ἀνέστη ; 
ὮΡΣ). Οοάά. 58, 44, 8]. ἀπὰ τς ϑγτίας δηὰ 

ΟΙὰ [,241. οανξ ἔα σοη)υποίίοη, 

αυδέγ “δὲ δαά γχα]οη ἀοαυ".} 1.11, 3 ονε δὲν 
")αἰ}---ἀπὸ τῆς πτώσεως ---ἶ.6. ΒΟΥ ῥγοπίγαϊς δί(ϊ- 
τυάς (ὈΟΟΙΥ Ροβίυγε, ποῖ Ἰοςδ] ροβ ἄοῃ). 866 
οἷ. ἰχι :. Βυῖ 6 ϑγγ. 885 Ζοσιὶ ἰωλοὶ; «Ὁ» 

“ΠῸΠπιὶ ἬΘΓΟ δῃ6 ννγᾶ8 Ῥγοσίγαϊ ; δηὰ Ψυϊγ. 
δωγγεχὴ ὧδ ἴοοο ἐπ σο ἑαεμεγαὶ ῥγοσίγαία αδ 
ο»ριλμρ. 

«σεπὲ ἄοαυ".} Ἐτοτὰ ἴδ τοοῦ: 566 ςἢ. Υἱϊϊ, ς. 

ἐδεὲ δοιμε.}ὺ Οοἀά, χ, 23, 55), 44, 58, δἀῃά 
[6 ϑγγίως δηὰ ΟἹὰ [,ϊ. τεδάὰ ἤβεσ δΒβουβο.7 

Μίάγαβ. 1. ἵ, “26 ραΐσοε (03)) οὗ Βεῖ 
Βουδε," ΒΟ 15 51 {40]6 ἐσπουρῇ, 1 ΤΠ 15 
Ἰηεπάοα ἴο βιιγροϑί δαίοπης ἴῃς αιιθθῃ. 

ἐπ δὲ «υδίοδ “ὁὲ αδοά.) Οτεεοκ, ἐν ᾧ 
διέτριβεν ἐν αὐτῷ. Εοτ 188 πιοάε οὗ ἜΧργοδ9- 
ἴῃ ἴῃ τεϊδίϊνθ, 566 ηοΐθ οὐ οἷ. νυἱῖ. το. 886 
υδοὰ ἴο βρεηά [πες ϑδοσγοὰ ἔδϑίϊναϊβ ἴῃ ΠΕΡ 
ἢουϑε; (ἢ. γῇ}. 5. ὙΠῈ Ψψυϊγαῖα ομλϑ “ δηὰ 
ψεοηΐ . .. ἔορδϑί ἀλυβ.᾽ 

8. φυϊρά 9.5.1 περιειλά(εντο ΟΥ περιεῖλε 
((οάά. 19, 1οϑ, 44, ὅζε.λ. (ἝΟἔ Ηάι. Τρ δῖ, 
π. τὴν κυνέην, ““ἴο ΔΚ οἱ οηεςῖς Ποϊπιοί." 
ΤὨς νετὺ πιοδη5 “ἴο 5 Ὑἰρ οἱ 41} τουηά,᾽" ποῖ 
“ ἴρ ΤῸΪ] ἃρ" ((δυγΐίοη). Μυϊς. αὐοέωδξ ἃ “6 
αὐἰἰοιρη. 80 ἴῃς Μιάγαβῃ. δ ἢ [86 γεῦβὸ 
ΒΕΏΘΓΣΑΙΪΥ, οἷ 2 δ4:. χὶν. 2; Ἀπ} 1}. 2. 

“6 δαά Ὁ ἐνεδεδύκει, “56 δαὰ ρυῖ 
οῃ." Βιυῖ Οοαά. [1]. 52, 64, ἃ]. ἐνεδιδύσκετο, 
ἐς 8Π6 τχᾶὰ5 ΘΑΣΙΠρ ; ἢ «οἷ, (ἢ. ἴχ. 1. 

«υαεδεά δεν δοάνγ αἱ] ουεγν. Α ξοοά τϑη- 
ἀετίηρ οὗ περιεκλύσατο. ΤΏ νογὺ 15 ο]λϑϑίςδὶ: 
ςἔ( Ὑπυςγά. νἱ. 3; Ατῖϑβί, “ ΜΙγαθ. οἱ. [{ 
οοσυ5 ἴῃ ΤΟδΪξ Υἱ, Δ. ὙΠ6 ϑγσίδς 54 γ8 δ 
“πε; ςξ, εἰ. χνὶ. 9ς. ΜΙιάγ. δεν δοάν. 

223. 
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δηἃ ἀποίηϊοά ΄ Βεγβοὶ τ ργεςίους 
οἰπιπγεηῖ, ἀπά Ὀγαϊ θὰ (ἢς ἢαὶγ οὗ ἢεῖ 
μελά, Δἀπά ρυξ οῃ ἃ "γε προ ἰΐ) δηά, 
Ρυῖ οὐ δεῖ ραγπηδηΐβ οὗ ρἰδάῃςββ, 
ὙΥΠοτουν ἢ 806 νγὰ8 οἶδά ἀυτγηρ τ86 
1 οὗ Μδηδβ8ε8 Βεῦ υβθδηά. 

ῥγεοίοιω οἱνείν»οπὶ. ἐὕρῳ παχεῖ, “Ὑὑπ|8 
γτίας, “Δηἀ δηοϊπιεα᾽ τἢςκ οἱ], οὐ υπριςοηῖ.᾽ 

(18) οἱ“, ἤᾺ οδοῖςς (ο1]) ; "ἢ «εἶ ὙΝ ἰδά. 11. 7, 
Ὑ ΠΟΤ οἶνο 
νης" ς( λ Επίσζβοδε φυοῖεβ Ρ]ηγ, 5. 

Ναῖ.᾽ χίῖϊ, 2 : “ Ῥχγοάϊγίοξδ οἰπηδηλοπιῖηο ῥγεῖϊδ.. 
Αἀ)ιείξυν οἰηπάπηο Ὀαϊδηϊπυπὶ οἰθυπὶ.. .; υἢ- 
συσπίσγυπι ἢος οΓ4381551] Πγ0Π|.ἢ σε 58. ΧΧΥΪ. Σ. 

Μύρον 5 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴδς Η 60. [3 : Απιοβ νἱ. 6; 
(δηΐ. ἰ. 2. Τῆς χεδάϊης οὗ ᾧοάά. 19, 1οδ, 
μύρῳ καλῷ, φοϊπί5 ἴο ἐπα 2 Ὁ οὗ Ρ5. 
οχχχὶϊ. 2. ΤῊς Οτεεῖς μύρον ΤΔΥ ὃς οοῃπεςίοά 

αν τῆς Ηοῦ. Ἴ, »γγγ, εἰς ἢ σᾶ υϑεὰ ἰη 
τοαλκίηρ οἰηίπιεηῖ : Ἐβ(ῃ, 1ἰἰ. 12. Οδοῖ, ν. 5. 
ΤΗς ΜιΙιάγαβιι δοίυδιν [45: “ ψἱ οἰπποης 
οὗ ταγσττι." 

ὀγαλεά.}1 «ἀγγαηρεά, ογάεγεά, ΤΌΘ ΟΚ. ἰ5 
διέταξε; Ὀυϊ (οάά, 19, 1τοβ8 Βᾶγτα διεξέ(η)νατο, 
ῥεοϊπαυϊ (580 ΟΙὰ [,41.), «πὰ Οοά. χ. 
διέξαν. Τὰς ΟΙἀὰ 11, ζοοά, (οΙθ.) μβ΄ 
ἀμεγίν πα -τοῖς. 8ὴ6 ῥαγίεά. Μῷ,Ἑίάγαβῃ :' 

ΠΥ,’ ΠΡ Πιὸ ΜΌΡΠῚ, “πὰ δῃδ δγαϊἀδά 
[Π6 Ὀγαϊὰς οὗ πεῖ ῃδὶγ."" ΤὍὨε ϑγτίδς γεροδίϑ 
“ὁ δὴ ἀαηοίϊηϊεά," Διλδὶο. 

Ω “γε.}] Δ οἹὰ Ἐπρ] 5 ἢ πνογά, ΡΓΟΌΔΡΙΥ 
ςοηηοοιοα ἢ Οειτηδη πέρρ, “ ογηδιηθηῖ; 
πίογεη, “ἴο δάοσγῃ : ἢ ςἔ, 182. 111. 13. ὙΠῸ 
Οτεοκ ἰβ μίτρα (5ε6 οἷ. ἔχ. 2), Δηὰ ρῥγΟΡΔΟΪΥ 
τε Ηεῦ. νγὰ8 "πΒ (Ζεολ. 11], ς ; 152. 11Ϊ. 20), 
τῃουφῇ τς ΜιΙάγαβῃ μὰ5 Ἵ3. Τῆς σουηδη᾽ 5 
ἐμγδαη ἰβ8 ταοδηῖ. [Ι͂ἢ οἰδϑεῖίςδὶ Οὐοκ, μίτρα 
ἀεηοίεβ ας δεαάδαηά, οΥ̓“ποοά, ἢ Ὡς 
ἴδιλδ]ο5 το ὑΡ [πεῖν Παῖν, δηᾶ 4150 ἃ Ἴςεγίδιη 
Ῥεγβίδῃ βοδά ἀγεβ8β ογ ἰυτῦδῃ : 5εὲ 1,1Δ66}1 δηὰ 
ϑοοίίζ, “. .; ςἕ, οἢ. χΥὶ. 8 πῆα. ΤῊς ϑγγίδε 
ὈΓΔΏΒΡΟΒΕ5 (Π5 οἶδιιϑοὸ ἢ τῆς ἤγπί οἶδυϑε οὗ 

υ. 4 (μίτρα -Ξ 
δεῖ καγοης Οὗ κἰαάπε..}1 Τὶ, 2δεὲ σαγ- 

γι6η1.. ΟἹ δὲν ἰαάμειν, Μ ὈΙΟἢ 15 ΗΠ εῦγον ἰἀϊοτὶ 
ἴογ δὲγ ,εεία! φσαγνιεμῖ:; οἷ. 154. ἱχὶ, 2, 1ο. 
Ιπϑίοδὰ οὗ ἐστολίζετο, “586 υϑεα ἴο εἶΓε55," 
Οοά, χ, [48 ἐκοσμεῖτο, “586 υϑεὰ ἴο ἀφδοκ 

μειϑοὶ ἢ Ηεῦ. 5ἰπιρὶγ 3, “ το δε οἱοιμεά,; 
85 πη Ἐ5[ἢ. ἱν. 4. (δο (πε Μ|Ιάγαβῇ.) 

4. ,4ππώ “2ὲ ἰοοξ ταπάαϊς ὠβρορ δὲν 7εεῖ. 
4ὉΡροη " 5πουϊά ταῖβοῦ δὲ “ υηῖο ἢ οὗ “ἴον " 

(εἷς Ξε 5). ΑΞ ἃ ΠΙΟΌΓΏΕΣ, δῆ Δ ποῖ όσῃ 
520 4415. ἴὰ ἴῃς οδδηιθοῦ οὐ ἴδε τοοῖ: ςοξ 
1 ϑᾶιη. χν. 30; 88. ΧΧ, 2, 4. ὙἘό86 516 ΠΟῪ 

ΟΧΖΌΘΙΤΗ, Χ.. 

ς πολυτελὴς 15 τοηδογοα “ ςδοίςσ. 

τ [νὸ 4. 

4 Απά 8ῖς τοοἷς βαπάλὶβ. ἱροὴ ἢεσ 
ἔξεῖ, δηὰ ρυῖξ δδουΐς πεῖ Βεῖ Ὀγδςεϊείβ, 
δηὰ ἢεγ Ἵῃδίηβ, δῃηὰ ἢεῖ σίπρϑ. ἀηἀ ἢΠεγ 
ελτγπρβ. πὰ 11} Ποῖ ογῃδηγεπῖβ. πὰ 
ἀεςοϊκεα Βογβοὶ ὝΕΣ, ἴο [ἴυτε τς 

. 6γ68 οὗ Δ}] τηεπ τΠδΐ 5ῃοιυ]ὰ 86εε Πεσ. 

Ρυῖ οἡ ψουϊὰ παῖυγΑ!}Υ ΒῈ ὁ δοαυξίξῃυ ραΐγ; 
566 ἴἢ6 δροςίαὶ τησπίίοη οἵ “Βὸῦ ϑδπάδὶ"" ἴῃ 
οἷ. χΥΐ. 9. ' Γ 

αόομέ δὲν δὲν ὀγαςεἶγί:.}. ΟΥ. αμπλϊείς. 
Τῆς Οτεοκ ψοσγὰ χλίδων (ποξ χλιδών. 86 
Ὠλϊηάοτ οἱ Ατϑῖορῃ. Εσδρτη. 309) ΤΏΔΥ τθδλῃ 
εἰἴμοσ. Ὅς 115ὲ οὗ ἔετηδίες ογπδπιοηΐβ Ποτα 
ΤΩΔΥῪ Ὁς ςοπηρατεὰ Ὑἱ118 [6 τσοὶ ἸΟΩΡῸΣ οὔε᾿ 
ἴῃ ἴΠε Ργορδεῖὶς βδῦγε, [52. 11, τ6-24(. [ἢ 
[δὶ ραββαρε (υ. 20) χλίδων ΞΞ ΠΝ, “ἃ δῖερ- 
Ρίηρ-οἢδίη ;Ὁ Ὀυξ ἰῇ Νυπι. χχχὶ, ςο χλίδων -Ξ 
ΠΣ  , δὴ ἀττηϊεῖ οὐ Ὀγδοεϊεῖ, δηὰ 50 [με Ψ υἱς. 

(ὠκιγαδοία) ἀπὰ {με ϑγτίδς (σιαζ 60) Βετε. 
ΤὨς ΟἸὰ 1,41. [25 ῥεγίσεείιἦδ:, “' ΔΩ ΚΙ εῖ5." ᾿ 

εραὶπ.. τὰ ψέλια (80 Οοἀά, 111. χ. ; ταΐξο, 
ια). ἴῃ 58. ἱϊ, λο, 88 ἤοῦθ, [18 ἴδιτῃ ̓  

ἴον τοὺς χλίδωνας. ΤῈΣ ψογὰ πιθᾶπΠ6. 
αγγαΐρέ οΥ᾽ , 1,4ἴ. ἀγρία. ἴῃ Νυπι.᾿ 
χχχὶ. 5ο ψέλιον ΤΥ, ςἕ, Οεη. χχίὶν. 22,. 

ἐ ῥγαορῖοι: ἴον ΒΡ μδηά5, ϑγτίδο: σιαλιοΐ ;᾿ 
1.6. 2εγίσοεϊδ δες ΟΥὨ ἀγηιλίαε ἐμ. 

ἐαγτὶπρ9.} τὰ ἐνώτια. Τῆς Ηεῦ. Ὁ) ἰ5 
80 τεπάετγοά ὈΥ ΓΧΧ, δηὰ υϊχαίς (ἐρανσε:), 
ὄνθῃ ἴῃ Οβδῆ. χχίν. 4,7 δηὰ 158. 1}. 21, Ψ ΠΕΓΕ 
Ϊἴξ πιοδηβ ἃ πορεοσίρρ. [ἴ δ τ τὸν δλδὰ τῃαῖ 
ταοδηϊηρ ἴῃ [6 Ηοῦ. Βετο. Τα ϑγσγίας δδ8 

σια2.,0, ἑπαιγε: 5. ΜΙιάγαϑῃ : ΡΨ, 

ογμαιθη!..} ΟΥΔάογπριεη--- κόσμος τε ἼὮὩ. 

Εχοά, χχχὶϊ. “-6. ΜΙίιάγαβῃ: ΠΟΦΡ 13). 
“δηὰ ΠΟΥ ὈΘη Υ-ἔΟΌΓ ΟΥ̓ΠΑΠΊΘΙΙ5 ἢ (υἱά. [58. 
11}, 18 “44.). 

ἀεελεά δεγεεῖ ὀὁγαυε.] ΟἿ, [5. {ἰ. 18, 
“ ὈΓΔΥΕΤῪ ἢ ΞΞ ποῦ. 80 Ηδπιεῖ βρεᾶκε οἵ 
“ΤΠ15 ὀγᾶὺξ ΟΥμδηρίηρ πστηδτηθηῖ." ΤΕΣ 
Οτθοῖς ἐκαλλωπίσατο σφόδρα, “ δἀοτποά δοΥ- 
861} ἐχοθθαϊηρῖγ,7 15 τἸλτσί ταν, ; ςἔ ΡΙαῖ. “ϑγιηρ." 
1714 Α. Ηεῦ. ΠΒΠΠ : [ετ. 1ν. 10; ςἔ ]εγ. χ. 
.. ΤΈς Νυϊραῖς ἰχηργονεβ ἴῃς ἰεχὶ ἰὸ [δῖ5 
εβεςῖ: ἀμ εἰΐανε ])ογπίπι σοοηΐμἱ «ρίση- 
ον: φμοηῆαπι ογπὶς ἐπ! φοριβοσὶ!ο ΟΝ 
ἐκ ἐδίάϊπε, “εὐ ἐκ οἱγέάε ῥεπάεδαϊ: οἰ ἑάεο 
1. δαπε ἐπ ἐϊΐαρε ῥμ εῤγμάϊπενι ἀριρ  ΑΟἹὲ, 
με ἐποοηραγαδιίξ ἄδοογό ογηπέμηε οομΐς ἀρ- 
2αγεΓεὶ. 

ἐο ἀἰωγε.)] Οτεοκ εἰς ἀπάτησιν, “ἴον ὃ6- 
"ων ; ςἔ, “ἢ. ἴχ. 13. Βυῖ (οά. 58, εἰς 

ἁρπαγὴν; δῃὰ 80 ἴδε ϑγτίδς, σά ἀγγιρίεπάος 

οομἶος δο»ρι"μμῦ (αδμΔ) δηὰ ΟἹά 1μ4(. 
Ἤ 



Οσ, 
σγαβῥεαῖ, 
Γ, Ἀαεξεά. 

Ν 

ς, ΤὭση 5Π6 ρᾶνε ΒΕΓ πηδὶὰ 4 Βοίι]ςε 
οὔ νἱπε, δηά ἃ ογῖιϑα οὗ οἱἱ, δηά 4]]16ἀ4, 
ἃ δαρ ἢ ρΑγοδεά οογη, δη ἰυπὴρ8᾽ 
οὗ ἢρ8, ἀπά σὰ ἤης Ὀγεδά ; 80 586 
"Ο]Δεἀ 41} ἐδεβε τΒΐηρβ τορεῖμεῦ, δηά 
ἰαϊά τῆεπι τπροη δοΓ. 

6 Τυ8 {πεν τχεπὶ ἐσσί ἴο [ῃς ραῖς 
οὗ τὰς ον οὗ Βείδυῖα, ἀπά ἰοιμά 

Οα ἴδε οἴδενῦ μαπά, (οαά. "ϊ, χ, εἰς ἀπάντησιν, 
“ο τηρεῖ, δλΣὴ δαβίοσ γεδάϊηρ. ΟἋἢ. χυ" 9, 
“ἩΗδΥ βδη δ] γαυϊφεά 18 6γα᾽" (ἥρπασεν), 
ΟΟΒΒττη8 ἁρπαγὴν ΠΟΓΟ. 

δ. 4 δοιἐἶε ῳὶ «υἱπε.} ἀσκοπυτίνην οἴνου, 
α ἐἰεαίῤῥεγη εαπίφεη οὗ νἱὴθ: ΑὨΕρΡῃ. Μεὶ. |. ; 
Μρηδηαοῦ Καρχ. ό, αηὰ ΧΧ. πΠυτίνη (Ὁ) 
ὙΔ5 ἃ Πα5κ οονεγοὰ τἱἱἢ ρῥἱαἰςοα οϑίεγ, ἴκὸ ἃ 
ΕἸογθῆςς ο1}-Πϑὶς, 866 Ῥουχ, χ. 73; ΥἹἱὶ. 174. 
Οοάά, χ,, 58, ἀσκόν. δυϊρ. αὐοοβέγανε ΞΞ 
ἀσκόπηραν, “ἃ ἸελῖΠοΥ ἰγανε! ππρ- δας ἢ (δυεῖ. 
“Νεῖο ἡ 45). ΟΙά 1,4. «πεοβανι. ϑύτιδε, 

ἰαδαν γος Μίάγαθῃ: Ὁ ΠΌΠῚ ὉΠ ἼΝΣ,. 
“κα “Αἱ φ νεξ ἀηὰ ἃ ὈοΓ6 οὗ νἱπο. ΤὉΤδο 
“ 5κίη οὗ πΠκ ἢ ΤΩΔΥ ὃς ἃ ἴτγδος οὗ δὴ οἱάδσγ 
ὨΑΔΙΤΔΌΤΟ. 

Κάμψα 18 ἃ δα-ἐεΐ, εαὐδεῖ 
(ΗΠ εβγοῖ.). Ῥμοιίυ5 ἀηὰ ϑιυιϊάδ5 νυτῖῖε κάψα. 

Οὗ [μδῖ. εαρεα, εαραμία. ΜίΙάτγαβῃ : ΠΥΠΊΟΝ, 
α δὲὰαβ.]. πήραν, “να]εῖ:" Μαῖϊ. χ. το; 

δηὰ οἷ. ΧΙ, το, 15 ἑηγα. (ΕτΥΖβομο : Κεῖος 
ὀγοΐσαεξ.) 

οὐκ θομ πκύϑΝ ἀλφίτων, ᾿ μλλίς 
ΟΥ ΡΘΔΙ] ὈΑΣ ον," “ Βαυ]εγ- τοδί," οὐ "' θδγου- 
τα Ά]} ἴῃς 1,38. ῥοίεπέα ; ἀῃὰ 50 Οἰὰ [,ο. ἀῃὰ 8 
ψυὶς. ροίεπξανι; ὅγτ. ἴδω. Ὑπὲ υΧΧ. 
δοπηοϊηε8 [παὰ5 (19 ψοζὰ ἴογ Ηεῦ. ρ, 
ἐοσίμσι, 1.6. πτθθη δἂγβ οἵ Ἴοογῃ, ψῆδαϊ ΟΣ 
θδγίευ, γοδϑϊεὰ δηὰ συνε ουἵ ἴῃ ἴπ6 Βαηά--- 
ἃ ῬτΑςΓΟΘ 51}}} ἴῃ τοσὺς ἢ [6 ΑΥαρ8. 866 
Οεϑοηΐυ5, “ ἘΒοβδυγι 8, 5. νυ. ΕΤΖΒΟΙ6 5405, 
“Φ᾿Αλῴιτον δῖ Οεγβίθηρτδυρθη, τὰ ἄλφιτα αἷς 
Βτγοάς ἀδγαι5." Βυΐ 1815 5 φυσδιοηδοϊς, δὰ 
“ δγολά ᾽ 15τηθηοποὰ ἰπ [6 ποχί 'πθ. Μι|ά- 
ΤΑΒἢ : ΠΡ, “ τηοΔ].᾿ 

μηρι φ 3β:.70 Ἀαΐδεγ, σ οαδε οὗ ἤ4.- 

παλάθη -- Ἡοδ. ΠΣ; Ι δ8π)|. ΧΧΥ. 18. 

(οάά. 74, 76, δΔηὰ ἴδε ὅγγ. δηὰ υΐγ. δᾶνβ 
Ρίυν. Οοά. χ, δηὰ Μιάγαϑβι οπιῖ, 

. πὸ ὀγεαΔ. Ἐδίμεῦ, δισο ἰοαυες. “ Καθα- 
ρῶν," ὅΔγ8 Ἐτ᾿(ΖΒοἢ 6, “15 ᾿ψνδπίίηρ ἴῃ 44, 71, 

ΌΘΙΤΗ. Χ.. 

ϑιδηδίηρ [Πεγε Ο Ζίὰβ, ἀπά δ δησίςηςος 
οὗ τῆς οἴγ.5 ΟΠ ΔΌΓ8 δηὰ ΟΒδγηλίβ. 

 Απάὰ ψβεη {ΠῸΥ 8407 πεῖ, (δαῖ 
ἢεγ σοιπΐεπδηςα νγὰ8 δἰϊεγεά, δηἃ δεῖ 
ἌΡΡΑγαὶ νγᾶϑ Ἵπιδηρθά, {πε νγοπάεγεὰ 
ἂ ΒΕΓ ΕΔ Υ ΕΓ ῥγοδίὶγ, ἀπά βαἱὰ 
πηῖο Ποῦ, δὰ 

8 Τς Οοάὐ, ἂς Οοά οἔουτγ ἔΔίδειβ,, 

74) 76, ὅγτ., ΟἹὰ 1,«ἴ., να] ρ., θυῖ 158 σοΥΔΙη]ν 
ξοηυΐϊης.7 Ἐνειγίμηρ δεϊοηρίην ἴο [6 
Βοδίῃθη νγὰβ σοῃϑίἀογοα “ ὑποίοδῃ : ἢ οἷ οἢ. 
ΧΙ 1, 2: Ὠδη. ἱ. 8; Τοδὶξ ἱ. τα ; Οδῆ. χἸ!. 
42; ΑΠΊΟΒ Υἱΐ. 17 {3 ΡοΟΪ]υϊοὰ Ἰαπὰ,; 2. ἃ 
Βοδΐμοη οσ ἔογεῖρη ἰδηά). ' 

“9 406 7ο άεά αἱ ἐδεε ἐῤίηρ: ἐορείδεγ. 
Ἐδίποσ, “πώ “ὁὲ ῥαρξεά εὐ αἱ δὲν ὑεσοῖ ΟΥ̓ 
ἐῤίησε. Αἴοῦ [6 ““Ῥυγε ἰοαναβ," (οαά. 19, 
1ο8 δαάὰ ““ δηὰ Ἴβδϑϑο;" 5ο υΐξ. δὐ οαδειῦε; 
58, “Δηὰ 586 ἴἤγενν ἰηἴο ᾿ξ οσἴθεβο" (50 Θ.γ7. 
δῃὰ ΟἹὰ 1,.1). Ηεδ. ΠΣ 32 (]οῦ χ. το, 

ΟὨΪΥ); 50 ἔπε Μιάγαβῃ.. “ Ῥαοκοὰ υὑρ᾽" [15 
περιεδίπλωσε, ἴον ὨϊΓἢ [,1Δ46}1. Δηὰ ϑοοίξ. 
τείει ἴο [15 ραββᾶρα ΟΪΥγ. ΤΠ ὅτ τεηάοιβ. 
Δο,» “ δουπά υρ,᾽ “ Πεὰά τουπὰ ;" [δε Ψυϊξ. 
οἵηἹ8 ἴῃς τ ο]6 οἰδι.56. ᾿ 

6. Τρις δεν «υεπὲ ζογι δ. Οοὐά, 19, τοδ, 
καὶ ἐξῆλθον ἀμφότεραι. (οά. 58, καὶ ἐξήλθο- 
σαν οἱ δύο καὶ ἐπορεύθησαν. 80 ὅγτ. δηὰ 
ΟΙά 1,2. ΟΥ σεῃ. χχίϊ, 6-8;  Κίῃρϑ 1ϊ, 6.. 
ΕΣ “ἴδ δηςϊθηϊβ, 866 οἷ. ΥὙ111. 1ο. 

7. Τμε Οτεεὶς οὗὨ 1818 σοῦβε δίδηἀβ ἴΠ0}8 τη 
ἘτΈΖβοῖο : Ὡς δὲ εἶδον αὐτὴν, καὶ ἦν ἠλλοιω- 
μένον τὸ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ τὴν στολὴν μετα" 
βεβληκυῖαν αὐτῆς, καὶ ἐθαύμασαν κιτλ', ἩἨΞς 
Ἔχρ δίῃ [Π6 οἶδιι86 καὶ ἦν ἤλλοι. τὸ πρόσ. αὐτῆς 
ἃ8 ἃ ΡΑΓΘΏ 6513, οἰ νηρ [ἴῃ 6 τϑδβϑοῃ ἴον [Π6΄ 
[ο]ονίης ἐθαύμασαν. Βυξ (6 ςοηδίΓιςοη 
8 ἴῃ (πὶ οα86 ἀδοίάεα!Υ αὐυκυναγά, 45 τὴν 
στολὴν μεταβεβ. εὐ ΕΠ] ἀερεπάβ οὐ εἶδον,᾽ 
δηὰ 15 ΘΟΌΔΙΙΥ οὗὐ τε τϑᾶβοη ἴογ [(ἢε 
ΕἸ ἀοΥϑ᾽ οηάεγ, [ἔ ἦν θεὲ οπϊτ(οἀ, Δηὰ μεταβεβ. 
αὐτῆς Ὀς ἰταπϑροϑεὰ (Δοσογάϊηρ ἴο Οοαά. χ, το,. 
τοϑ, 216, 76), χε βεῖ ἴπὸ ϑθῆϑε: “"ΪΝοὸν ψβεδη 
ΠΟΥ͂ δ ἢ6Γ, δηα ΠΟΙ σουηίοηδηοσς αἰϊοσοὰ 
τ ΠΟΙ ΔΡῬΑΓΕΙὶ οδηχοά, ΠπεΥ ττοπάογεα, ὅζο." 
ΤΠο καὶ ἰηἰγοάποεθβ [6 δροάοϑβίβ, ἃ5 930 οἴξῃ : 
866 Οἢ. γ. 2οθ. Μεταβεβλ. ἰ5 ραϑ5ϑῖνο ; οὗ (86. 
τα ἀἀ]6 υ86 ἴη οἰαβϑϑὶςδὶ Οσεοῖς, ἐς. Ρ]αῖ. “ Ἀδρ.᾽ 
551,4; Ηδξϊ. νἱϊ. τος. ὙΤΏΘ ὅγγ. 15: “" Απὰ 
ΠΟΥ 88νὺ7ν ἴῃ σὔδηρο οὗἩ Ποῖ σουηΐοηδηςς δηά 
(86 οονεγίηρ οὗ διοσ οηΐβ, δορὰ {ΠΕῈγ 
τοηάεγεοά ρτ ΔΕΥ δὲ Ποῦ Ὀρδυγ." ὙΝΟΪΗ 885 
{ΠΕῪ ἀϊἸὰ ποῖ ἐχρεςῖ ἴο πη ΒΟΥ 5111} 50 Ἵῃδιτη- 
πε, 848 δ)6 τνᾶϑ ἔγσοιῃ {Π|ΓΓΥ ἴο ἔοσίγ-ἢνε γεδγ8 
οἷά (). ' 

8. 1δὲ Οοά, ἐδε Οοά οΓ᾽ οἱ" 7αἰδετυ. Τδο. 
ἢγεὶ ὁ θεὸς 5ιουϊὰ ὃὈ6 οὐδ, τι Οοὐά. 
ἷϊ. 11. Χ. 55) 58, 44, 81.., [ῃ6 ὅγτ.,) δηά ΟἹά 1,Αἱ, 

5.7. 



498. 

εἶνε ἴῃες ἤἄνουτ, ἀπ ἀ Δοςοπιρ 88} τπΐπς 
ΘηίεΓΡΥΖεβ ἴοὸ (ἢς ρου οὗ τῆς ςἢ]]- 
ἄγεη οὗ [βγδεῖ, δῃὰ ἴο ἴῃς εχαϊιδιίοη 
ἐδ ἰρωσρῦαι ἼΒεη ΠΟΥ Ἡτογβμρρεά 

9 Αμπὰά 8ἢΠς 58α] ἃ ὑπο (ἢςπι, οηι- 
τληὦ τῆς ραῖεβ οὗ τῆς ΤΟΙ ἴο ὃὲε 
ορεπδὰ ὑπἴο π|6. τπδῖ { τηλὺ ρῸ ἔοπὶ 
ἴο Δοσοπηρ 88 ἴῃς τὨΐηρβ ννβεγοοῦ γε 
ἢανε βροίκεῃ τ τἢ πι6. 80 ἢ ςγ σοπι- 
τηληάοδα [Π6 γοιηρ πιθ ἴο ὀρεξῆ τηἴο 

ΦΌ 1Τ1Η. Χ. ἵν. 9---;Ἴ2.. 

1Ο Απᾷ ψ ἤδη {ΠΟΥ Βαά ἄοῃε 80, 
7Τυάπἢ ψψεπὲ οὐ, 8ῆς, ἀπά Ποῦ πιδιὰ 
ἢ ΒοΓ; δπά τῆς πε οὗ (ἂς οἰ 
Ἰοοκεά δἴεγ ἢογ, ὑπεὶ] 8}:6 νγὰ8 φῸΠε 
ἄἀονη τῆς πιοιηϊλίη, δΔηὰ Ε}}} 58ῆς Παὰ 
Ραβϑϑεὰ τς νδῖ]ευ, δηὰ Ἴουϊά 86ὲ μεγ 
ΠΟ πΊοΓεα. 

11 Τἢυθϑ [Π6Υ ννεηΐ 8ιγδλίρῃς ἐοττῃ 
πη τῆς νδ]]ον : δπὰ τῆς ἤγβε νγδίο οὗ 
ἴηε ΑΒβγγΔΠ8 τησῖ ΠΟΙ, 

12 Απά τοοῖΐἷς Βεῖ, δηὰ δϑίςς δδσ, 
Οἵ νδῖ ρθορὶε αγί του ἡ δῃἀ ψῆδηςα Βα, 45 δῆς δά βροΐζεη. 

Αἰυε ἐδεε γαυοωγ.] 80 Οοὐά, 58, τ΄, δηὰ 
με ὅγγ. δηὰ ΟἹ [,4ἱ. (δῴη σοι χάριν). Βυϊῖ 
ἘτΤΙΖϑΟΒα τ ΒΕῪ εἀϊ5 δῴη σε εἰς χάριν, “ εἶνε 
(οὗ τᾶ κο) ἴΠπδο ἰηΐο ἔλνοιν "--- πὶ ἢ Γορσεϑεηβ 

ἃ ἀϊδεγεπε Ηεδ. ρῆγαϑς, υῖζ. ὈΝΟΓΙῚ» 2)"; δδς 
Νεῆ. 1.1 δηὰ οἱ. ἰχ, 13 “τὸΏγα; Οεῆ. χυ]ὶ. 20, 
ΧΙ. 4. 

ἐπίεγργίχο.) τὰ ἐπιτηδεύματα ΞΞ «“ἰμάϊα, 

ἑἰς; Ἡδῦ. ὈΡρΌ, “ δοίίοῃβ, ἢ ευϊ. 
ΧΧΥΪῚ, 20. Ξ5ΥΓ. ΦὍΖαν.4).» “ΤΥ ἀροὰ οἵ 

οταῖι." ΨΜύυϊρ. ο»ιριδ εομσὶδέωρε ἐμὶ ἐογά ς. 

ἐο 1δὲ αἰογ.} εἰς γαυρίαμα, ἐ.6. τοϑυ την 
ἴθ (π 6 “ ΦΙΟΤΥ " οὐ ῥγίάς οὗ [5γδο]. Εοσ ἴδε 
ννοσά 566 οἷ, χν. 9, ΙΧ. 9 (ἴῃς. νογῦ) ; [88. [χὶϊ. 

7. ον ὕψωμα, “ εχαϊιδίίοη "--- ΓΒ Ὁ 7.--ϑος 
ςἢ. χΙϊ!, 6, χν, 9; 88. χχχίϊϊ, 2. ΤῊΣ ὅ.ζ. 
᾿ιᾶ5 ἰαλϑο δ, “Ῥγαῖβε," δηὰ ἴσου " Ἂχδιδιίίοῃ." 

Τδεη ἐδεῦ «υογοδίῤῥῥεά Οοά. 80 Οοάά. 23, 
44, 52, 55, 4:. Βιυϊΐῖ 58, ὅγγ., ΟἹὰ 1,Αἴ. τεῖοσ 
ἴα δεϊίοῃ ἴο 1 υἀ ΟὨἶγ. δ86 ὑγοῦ. Ὀονοά 
με Ππεδὰ οὔ ῥγοβίγαϊοα βιογβεὶξ ἰῇ ρίουβ 
βϑοηΐ ἴο [6 ὕγαγεγ οἵ [86 ΕἸάεσβ. Καὶ 
πεσοῦσα ἐπὶ πρύσωπον προσεκύνησε ((οά. ς8). 
Μονεοῖβ τπίηκ8 τῆς Οτεεκ ἰγδηβίδῖογ τηϊδίοοκ 

ὉΠ ΠΈΦΕΙ), “ἐ Δῃὰ 586 θοννεά Πογϑοὶ υηῖο 

{πεπὶ,᾿ 2.4. ἴο ἴῃς οάοτβ, ἴῸγ οτρδῦ ΆΡΙ, 
«Ἀηὰ 8[6 δουγεὰ μεγβοὶβ απο Θοά. Τλΐβ 
5 ὉΠ||Κεὶγ. ΟΕ, οἰ. νἱῖϊ. 10 “ε., 28 σ“εᾳ. 

Θ. 19 φερορηρί ὁ δὲ ἐδίηφ: «υδέγεο} εἰς 
τελείωσιν τῶν λόγων ὧν ἐλαλήσατε, “ ἀπίο 
ΓΙ ΠΙπιοηξ οὔτε ττογὰβ νΠΙΟἢ γο ἕδνα βροόίοη." 
ΟΕ Τυζκο 1. 45. 

ἄε “δε δαά “ροζεη. Ἐδίθοῦ, ας 2δὲν “ραξε 
(2.6. Ῥνοῃ 864) : 866 οἷ. Υ]1ϊ. 35. “586 5ρΡᾶ ΚΕ ἢ 
15 ἴπε6 τοδάϊηρ οὗ (οαά, ἰἰϊ. χ. 64, 8]. ἀπά {86 
δγτίας, “886 βρᾶκθα υπῖο {ποπὶ :ἢ (οὐά. 19, 
1ο8. 
ΤΠῈ Μυϊχαῖας οἶνεβ [6 ραϑϑᾶρὸ υν. 6-0 

ἴδυϑ : “ Απὰ ψΠθη ΠΟῪ Πδά οοτὰς ἴο ἴδε ραῖθ 
οἵ [δ οἰΥ, ἴΠογ ἔουπὰ ΟΖ21458 ἴῃ νναἰ την δηὰ πὸ 
εἰάογβ οὗ τπς (Ὁ, πο, ἤθη ΠΟΥ δὰ 56θῃ 
ΠΟΥ, ννεῦα Ἰοδῖ ἴῃ δα γδοη οὗ ΟΣ θεδυ ; 
γεῖ ψἱπουῖ ἀςὩξ ΠΟΙ ΔΥ 4υσϑξοῃϑβ, {δε [εἴ 

ΠΟΙ Ρρα58 {πγουσὶν, δγίην: "ἼῈ Οοάὐ οὗ οὔ 
ἔλιΠοΥ5 εῖνα ἴπ 66 ἐφεέῃις δηὰ οοηδτῖτῃ 81} 186 
ῬύγροΒδα οὗ [ΠΥ δεατί χὰ Η18 οουγορε, [δαὶ 
]ογυβαῖθηι ΤΏΔΥ πιᾶκα ΠΟΡ Ὀοαδδὶ οὗ ἴΠδο, δηὰ 
[ὮΥ πᾶῖθ ὃ6 ἴῃ [6 ἡυμλῦοσ οὗ ἴῃς ΒΟΙΥ ΟὨΘ5 
δηὰ ἴδ 81. Απά {ΠΕΥ ἴπδὲ ψεῖα ἴΠοτὰ διὰ 
41} στ} οης τοῖος : 80 ὃς ἴ ! 5ο δε ἴ 1} 

10. Ἰοοζεά αὔεν δὲν. Ῥξεγε, οἵ, εομεἑπμα 
ἰοολίπρ; ἀπεσκόπευον.Ό Οοα. ς8 [λ5 καὶ 
ἐπεσκόπευσαν οἱ ἄνδρες κιτιλ. ΤὮς ἔοτ5 ἴῃ 
“εὐω ἴοΥ -“έω τὸ ροί-οἰλϑϑίοδὶ : ,οὔοοκ, 
«“ῬΉγγη.᾽ Ρ. 591. ᾿Αποσκοπέω Τη6Δ8 20 ἑοοῖ 
ἀαευα7 7γονε αἱ ἐδίπρ: εἰσε απά αἱ α μηρίς οὐϊεεί. 
ΤῈ ψογὰ ἀοεβ ποὲ “ οοηΐδιη ἴα ἰάθα οὗ 
Ἰοοϊκίηρ ἀἄονῃ ἔγομλ ἅδονε" (Βί58.}}. Οἱ. 
ϑορῆ. " Οςὐ, Ὑγτ. 746; “ Οεά, (ο].᾽ 1195. 

από 111] εδε δαά ρα.“ ΤῊ πᾶ ἷ5 ντδηῖ- 
ἴῃ ἰὴ [6 Οτθοῖς, ἴῃ Οοὐά. 19, τοϑ, 249, 
ΜΠ ἢ τεδὰ καὶ διῆλθε, οτἰκἶης ἕως. ΕἸ ΖΘοδΒο 
ἐχρί δίηβ διῆλθε--- Ὀ15 δἱ6 ἰπάυγοπρίηρ, π΄ η-- 
ἀυιγοπΖυρεῆθη δηῆης ;" δηὰ (ἢ15 15 ἀουθΕ]αβ5 
τ, Τς Ηδδῦ. ννᾶ5 ργοῦΔΟΙΥ δὴ ἱπηροτίοςϊ 

ἼΠ ὙΝ ν. 8εε Οεῆ. χχυΐϊ. 44,45. ΤῈἪε 
ϑγγ. μδ8: “ Απὰ ψβθη [Π6 ἔνα δδά σομς ἴο 
[86 νδ]]ου, ΠΟΥ 8ᾳνν ΠΟΙ ΠΟΊΆογο." ὍΤΕ ἴηςῖ- 
ἀεηῖ οἔτῃο τονγηβίοι Καὶ ραζίηρ αἴοῦ ἴΠ6 ἀθραγί- 
ἴῃς πογοΐῃθ ἰ8 ΒΙρΪΥ ἀγαπηδῦς ; δηὰ ἴΠ6 νγὰν 
ἴῃ τ ΟΠ “πα πιουπίδίη ἢ ἀπὰ “ἴδε γ]]εν ἢ 
ΔΥΘ ΘΡΟΚθη οἵ βεοῖδ ἴο ἰηάςδίε ἃ ΓΟ8] Ἰο Δ ΠΥ 
Κηονγῃ ἴο [ἢ δυῖδοσ. 

(οά, ς8 τοδλάβ: ὡς δὲ διήλθοσαν ἐπὶ τὸν 
πυλῶνα (Δ ΕΥΤΟΙ ἔοΓ αὐλῶνα; τερεαϊοά ἱπ 
ΟΙὰ 1,41. αἰγερη. ὙΠ ϑγτγίδς [858 ἴξ οοΓ- 
τος). 

11. Τδι: ἐδεὲεῦ «υεπὶ “ἰγαίσ δέ γι δ.}] «πᾶ 
ἐδὲγ «ὑεγὸ χοίηρ “ἰγαὶρ δὲ οαβ. ΤΟ ρῆγαβε εἰς 
εὐθεῖαν, 1.4, ὁδόν, οὐουτδ ἰῃ Οεη. χχχὶϊὶ, 12 ; 
76γ. 1. Δ. Οξ, οἢ. ΧΙϊ!, λο : ἐπ᾽ εὐθεῖαν. 

ἐδε γιὲ «υαἱοϑ.1] «“4π ομβοοὶ, ΟΥ̓ ῥἱελεὶ, οΥ 
αὐυαποεά σμαγά. Οὐοά, ς8, ἴῃς ὅγτ. δηὰ ΟἹά 
1,41. δᾶνο: αμά “δε »"εὶ ἐδε αὐυαπεεά σμαγά οΥ᾽ 
ἐδε Δ γγία. ΟἿ ςἢ. χίν. 2. ὙΤΉϊ5 ἀρρθᾶσβ 
ἴο δὲ ρΡγείογαδία δυξ ςἕ, Οεῃ. χχχίϊ. 1. 

10. ΟΥ̓Ἱ «υδαὲ ῥεοῤίε αγὲ ἐδου 7] ΒγΓῖΔΕ ἢ 
“4 μα 15 [ᾺΥ πον ὶ᾽ 



νυν. 13-18.] 

ςοὐπεδί (μου ἡ «πη ἈΠ ΠεΓ ροεβὶ 
του ἢ Αμπὰά 816 8αϊά, 1 λπὴ ἃ ᾿χοπιδῃ 
οὗ ᾿τδς Ἡδθγεννθ, Δηὰ πὶ ἢεά ἔἴτοπη 
Ἐπεπα : [Ὸγ {ΠῈῪ 8}|8}} θὲ ρίνεη γοῦ ἴο 
Ὀε σοπϑιιπχεά : 

12 Απά 1 81 σοπιίηρ δείοτε Ηοΐο- 
ἔετιεβ ἴῃς ςἢϊεῖ σαρίδίη οὗ γουγ ἀγηλγ, 
ἴο ἀδοΐαγς νγογάβ οὗ ἀγυϊτῃ  δηά] νυ] 
8πενν ᾿ΐπὶ Δ γᾶν, ὙΠΕΓΕΟΥ ἢς 5}2]]} 
δο, Δλῃηά. νίῃ τῆς ἱΪ ςοΟυ ΠΥ) 
γγ πους ἰαδίηρ [πε ῬΟάγ οἵ [πῆ οὐ ΔηῪ 
ΟΠ οὗ ἢΪ8 τηςξη. 

14 Νον ψῆῃςη {Π6 πίε Βεαγά Ποῦ 
ψογάβ. ἀπὰ δε Ἰ ὦ Πα Τσομηϊοηδηςα, 
ΝΥ γοηάογεά ργοδο δι ἢαγ θεδυῖγ, 
δηά 514 ὑπο Βογ, 

ΦΌΘΙΤΗ. Χ, 

Ις ἼΒου ἢιαϑὲ βϑανεὰ (Ἀγ [ἰἴρ, ἴῃ 
1Πδὲ του Παϑὲ Παβίεά ἴο σοηϊε ἀονγῃ 
ἴο ἴῃς ργαβεῆςς οὗ ουζ ἰογά : ΠΟΥ͂ 
τΠεογείογς σοι ἴο 8 επί, Δηαὰ 8οπ|6 
Οἵ 8 5}4]}] σοπάιςς [ἢδε, ψπ6}} τῆς 
αν ἀο]νετεὰ τἢες ἴο ἢ18 Πδηάϑ. 

16 Απά ψῆρη ἴδοι βιδηάδϑι Ὀείογα 
Ἀπ. δε ποῖ δίταϊά ἴῃ τῆϊης πεαγὶ, δὰξ 
886 ν7ν7 υπῖο Πίπὶ δοσογάϊηρ ἴο [γ ψοτγά; 
δηὰ Πα ψν1}] οπίγεδὲ τῆθς ννε !]. 

. 17 Ἴδη {πεν σἤοβε οὐ οὗ τΠ6πὶ 
ΔΠ διυπάγεα πε ᾿ἴο Δοσοιηρδηῦ ΠῚ ' τ, σραῖ 
Δηά Πεγ πηαϊὰ ; δηά {ΠΥ Ὀγουρῆς. μοῦ ΠΡ ΡΗ 
τὸ {πε τοηΐ οὗ Ηο]οΐεγηδβ. ὅν λεν. 

18 ΤΠδη ννᾶβ ποῖα Δ σοποοῦζβα͵ 
(δγουρῆουξ 41} τῆ6 τζᾶρ: ἴοσγ ΠοῚ 

Ω «υο»παπ.} «ΑἹ ἀσιρδίεγ. Εἴ, ἴῃς ϑγτίας 
“80ῃ5 οὗ (ῃς ςοἰΥ ΞΞ, “πιεὴ οὗ 186 οἰ Υ,; 
Ὁ. το, δηά “53οῃὴ5 οἵ Αβϑϑῆυγ᾽ ΞΞΞ " Αβϑγ- 
ΤΙΔΏ5, 0 11. ὙΠῸ οἷά ἀεί γηδίοη “Η6- 
ὑγεννβ ᾽ 15 υβοὰ ἴῃ ἰπϊδἰίοη οὗ 90ςἢ 868 
85 Οοη. ΧΙ. 1ς, ΧΙϊ, 12; Εχοά. ἱ. ᾿ς, 1ϊ. 6, 11}. 18. 
866 αἷ5ο Εννα]ὰ, ὁ Η:531. 151.᾽ 111. 2, 562. 

. ΩΤ Με! 7 αν ΓΗ ἀαυα7 --- ἀποδι- 
δράσκω. Οἱ. Οεη. χνί. 6-8, ΠῚ. ΤῊ 5 εκ ῚΠ5 
ἴῃς ἀπάτη οἵ ψΏΟΒ 5ὴ6 δροῖκὲ ἴῃ οἷ. ἰΧ. 1ὸ 
(εἶ σν-. 13). 

νῶν τὸϑν “}α}} δὲ ξέυεη γοι, (δ᾽... Τὰϊ. Βεοσιδε 
Ζδὲῦ ἄγε αδοι' (μέλλουσι) ο δὲ σίυεπ 10 γοῖ 70 
,"οά. (Γῇ Νυμι. χίν. ο; οἷ. νἱ. 3 “ιὥγα. 

18. 7 «υἱὶ] ερεαυ δὲ α εὐαγ.1 1.1ἴ., 7 «υἱ]] 
“δεαυ δεζόγε δἰ σε ὦ αὐ; 1.6. οχρίλίῃ ἴῃ ἢϊ8 
Ῥτεβθςσ. 

«υἱπ.1] κυριεύσει, “Ὧδ 5|}4}} Ὀδοοτῃς ἰοτὰ 
οξ “ καΐη ροβϑοβϑίοῃ οὗ ἢ (ῬοἹγὅ. ἱ. 7, 11, ὅζο.). 
σε τ Μδος. νἱ. 63 ; ὙἹ}}. 16: χὶ. 8 ; χνυ. 29. 

φυϊέδομὲ ἰοείπρ, 45..1 ὙΠ 8 ἃ ἔδὶσ ραγᾶ- 
ρἧῆγαβθο οὗ ἴς Οτεεκ, ἡ ἢο 15 50 ΠΠἸΟΙΘΘΕΥ 
ευπουβ. [{ΠῚΟΓΔΙΪΥ : “ δπὰ μοῦ 5}.4}} ποῖ δὲ 
ΤῊ 58 (ΟΥ ΡεσγΙ5}}}) οὗὁἨ ἢἰβ τζθη οὔ ἢἤδϑῆ, ΠΟΥ 
γεῖ (οπϑ) Ἰ᾿ἰνιὴρς βρισίί.᾽ 

ΤὮδ σεγὺ διαφωνεῖν, “ἴο δε ἀϊδβοοτάδηϊ, 
“ τρ ἀἴβαρτϑο," μ25 ἰὴ ᾿ἰδίοσ. Οσοκ (πὸ ἔστ ΠΟΥ 
τιεδηΐηρ5, “ ἴο δε τηϊββίῃρ Οὗ Ἰοβὶ,"--εα. οὗ 
Ὀοοῖα, Ὠ1οά. δ8ῖς. χνυΐ. 3, ἐξ ὧν (βίθλων ὀκτὼ) 
πέντε διαφωνοῦσιν,---ἀπὰ “ἴο [2]],7 ἀεἥεεγε, 
“ἐ Ὀγοδῖῃμε οῃδβ ἰδϑίὶ," “ ἀϊθ :;᾽ δι}. Οἴει. Ἐπ. 
οι. ἰχ. 17, 18, χὶϊ, 4) ζο. 8566 1 881). Χχχ. 

το; Ηεῦ. 3 νέ, “« ποιϊηΐης τΥᾶ5 τη βίῃ ;" 

δηά {πε 5Βγῃοηγίαουβ ἽΡΒ) δ ἴῃ Ναπι. χχχί. 

49. ἴῃ ]οβῖι. χχῦϊ. τ4, 98) δέ, κ ἔβοτα μδὲὴ 
ποῖ ]]οὴ (ἴο ἴμε ρτοιυηά)," 18 τεπάεγοὰ οὐ 
διεφώνησεν. “ ΕἸεδἢ" (σὰρξ Ξε ἽΦΞ3) πιεδῃβ 
“ῬΟΑΥ,᾽ 85 ἰὴ Οεῆ. ἰΐ. 24. 

“1 νης βρ| Π," πνεῦμα ζωῆς ΞΞ ὮἿΠ ΠῚ, 
Οϑη. νἱ. 171 ΥἹῖ. 15. 

ΟΥτίδο: “ Απάὰ {ποτὰ 58}|}8}} Ὡοΐ Ὀ6 Ἰοβῖ 

(1. ἐγγ αὐ! ξερογὶ δι) ἴσου Ὠΐτὰ οὴθ οὗ [86 
πῇ 

8008 οὗ Πεβἢ, ΠΟΥ ἃ βρί τϊ Ὀΐ 11ἔ6.᾿" 

14. δεῤεϊ4.1 κατενόησαν, “ οὈδογνοά ννε]] ἢ ἢ 
οἰΒΟΣ 3 ογ δἰπιρὶν ΠξἽ, 

ἐδὲν «υοπάεγε ρσγεαίΐ αὐ δεγ δεαωῖ. 
1 Ἰτεγα!γ, “ Απὰ 1 (ἐ... ΒΟΥ σουηϊεοηδηοθ) νγᾶ5 
Ὀεΐογε ἴμοπὶ (ΞΞ ἱπ [Πεῖγ βρῆς) οχοθοάϊηρ 
ὙΨΟΒΘΟΘΓΙ] ἴῃ Ὀοδυν ἤ--ὦ βογί οὗ ραγεηςῃεϑὶς 
--- ἴλδη (καὶ) [ΠΟῪ 5114 υπΐο Πογ." δ0ο ΕΣ 2- 
8086: δυΐ 1ἴ 566 1}8 5ΠΊΡ]ΕΥ ἴο βδυρροδο ἴπς 
δροάοβίβ ἴο δοσίῃ ψ| καὶ κατενόησαν. “ ΝΟΙ͂Ν 
νυ ῃθη [Π6 τηδη πολγά Πεσ ττοσάβ, [ΠοΥ οὐϑεσυθὰ 
ΠΟΥ οουηίοηδηςθ, δηὰ ἰδ ννὰβ ἰῃ {πεὶσ β'ψδὶ 
ἹΝΟΠΟΟΥΪ.. .. . δηὰ (ΠΟΥ 5414. δϑϑὸ ἴδε 
δγτίδο. : 

16. Τδοι δαπὲ “αυεὰ ἐδ 2.7 Ματκ 1. 4; 
Ῥᾳ. ΙΧΧ]!. 12. Οοἀ. 58 δάα8 εἰς ἀγαθὸν, 
“᾿ηἴο βοοᾶ ;᾿ ϑγτῖδο ἰδασλδ.. 80 ΟἹα [δἱ. 

11} ἐξὸν ῥαυε ἀείξκυεγε4.} 80 (οάά, 1. χ. 
19,108. ἕως ((οάὐά. 19,.1ο8, ἀν) παραδῶσί σε. 
ΕΠ ΖΒοΒο οὐἀϊξβ ἕως παραδώσουσι, “ ὉὙοΌ:Ἐ} [Π6Ὺ 
5114}} ἀοἰ νον," νυ μὶςἢ 15 [Ὡς ΗΘδ. οοποισυςοῦ. 

16. «υδεη .... 4 δεαυ.ὺΏ ἘἈΔΙΒΟΥ, ἢ .... 
ἄεεΐαγε (υ. 13). 

17. απ δισιάγεδ ;».επ.] ὯὨΪ5 οβοοσί, 85 
ΕσϊΖβομα σειηδσῖχϑ, ἰ5 βοιηοννμδί ἰάσρο. Βυΐ 
τς ὙΓΙΟΓ ΙΩΔΥ πᾶνε ἰῃτὨΠΟΠΔΙΙΥ Ὠλπιοὰ ἃ 
Αγ Ὡυθεσ, ἴο βυρρεϑί ἴῃ6 1ῴε8 οὗὨ [Π6 
τουϊυάο οὗ [6 δαβίοζοῦϑ. 

0 ἀερορραπγ δὲγ ἢ ΟΚ. καὶ παρέζευξαν 
αὐτῇ κιτ.λ, “ δηὰ ΠΟΥ γοκεά (δοπλ δεβιάς," “κε, 
ἐἐ5ρῖ [Π6πὶ οἡ οἰἴποῦ 5ἰάςβ οὗ Ποὺ δηά ΠΟῚ πηδἱὰ." 
αΥ. Ευγῖρ. “Ϊοη, 22: φρουρὼ π. Ἐυληες 
σώματος. ΟΪά [,41. αὐδ[μπκεγμπὶ; γτίας,͵ 
“ ῃᾷ {ΠΕῈγ ἀεἰϊνεγεὰ ΠῈΣ δηὰ μεσ Ἰηδ4 (υπηΐο 

329. 



530. 
Πσοπληρ᾽ νγὰ5 ποίϑθ. διηοηρ, {π6 τδηῖβ8, 
Δηἀ {ΠΕ οᾶπὶα ἁὔοις δεῖ, 248 886. 
βίοοά νυῖῖδοιξ τἢς ἴσης οἔὗἩ Ηοϊοΐεγηςεϑ, 
{11 τῆ εγ το ά ΐπι οὗ Πετ. 

19 πὰ {Πεὺ ψοπάογεά δέ Βοῦ 
Δη4 δάπηϊγεὰ τς ςΠι] ἄγη οὗ. ἘΒ0 

Ιβγαεὶ Ὀθεσδιιϑς οὐ Βεῖ, δῃηὰ δνεγΥ οἠς 
8814 το 8 πείρῃρουγ, Ἔηο ψουϊά᾿ 
ἀεβρί86 [ἢ]5 ρθορῖὶς, [δὶ ἢδνε διηοηρ 
τῆ δηλ 800} ὑνοπΊ ἢ ἢ 5ΌΓΕΪΥ ἴς ἰ8. ποῖ 
δοοά (μλὲ οὴς πιδῃ οὗ (ἤδη δε ἰεξζ, 

{6}. Ὑ86 τηαγρίη 15 τος ; οἷ, εἰ. χν, 11. 
Β[656]1 γοηἄθσβ “'" {ΠΟῪ δοοοιηρδηϊοα μον," 45 ἴἢ 
186 νοτὺ ψεγὰ πὰ α]6. 

18. Το τσ, ἐωραυαν ᾿ 
16: καὶ διεβ. ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραώ. 
(οά, 48 [48 διέπεσε, 1.6. σοὶ ομὲ, “ργεαδ αὐγοαάΐ, 
ἐ.3. εἰς τὸ στράτευμα (Ρὶυϊλτοῖ, ὁ Οαἶδα,᾽ 22). 

[ποϊοδλά οἵ ἔλι θόντες ἐκύκλουν [86 5Ξαπι6 Μϑὅ. 
[25 ἤλθοσαν καὶ ἐκύκλωσαν, ννηϊς ἢ 8 {μ6 ΗΕ οῦ. 
Ἄοοπδίγυοξίοι ; δηὰ 5δο ὅγγ. δηὰ ΟἹ]ὰ 1,αἱ. 

10. «υομάεγεά αὐ. .. αὐριγεά.}] ἐθαύμαζον. 
“ΠΟΥ νχόσὸ δα πησίηρ," ὈοΙὰ {ἰπ|65. (οὐ. ς8 
.:248 ἴη6 δογίϑδ ἐθαύμασαν, ἀπά ἰηϑετίβ καὶ 
παρεδέχοντο τοὺς λόγους αὐτῆς ὅτι ἧσαν’ 

όδρα. 80 ἴδε δγτῖδςο δηᾶ ΟἹ ξμαἵ. 
6 οἰάγοη οἵ 5γϑϑὸὶ Ὀθοδιϑε οὗ 

ον "-- θαύμαζον τοὺς υἱοὺς Ἰσ. ἀπ᾽ αὐτῆς---ἰ5 
ἃ οοῃϑίγυςτοη ἰουηὰ 4150 ἴῃ Οτεεῖς νυυτῖοῖβ οὗ 
[ἢ 6 511 νὸῦ ἀζο: ἐκ. ΡΊυς. “Ἀουλυ]υ5,᾽ 7, θαυμά- 
ζων ἀπὸ τοῦ σώματος τὸν νεανίσκον. 
οἰδβϑίςδὶ ρεστίοά {πε τοῖς θαυμ. τινά τινος, 
ΟΣ ἐπί τινι, ΟΥ διά τι. 

δ}ο «υομά 4ε:91.ε}1 τίς καταφρονήσει. 
ΤΠ Ηεῦ. ἱπιρῆ. ΤΊΔΥ πηοδη ““ουϊά, ΟΥ οδῃ, 
οΥΓ ςου!]Ἱά." ΜΨνΈῈ [ἢδ βεηςπηςοης οὗ [τς νοῦϑο, 
εἴ, τ86 τοιιλσκ οὗ ἴῃς Ὑτοΐαη ΕἸ] άογα δρουϊ 
[86 Ὀεδυίγ οἵ Ηεϊδη (“ 1]. ἢ]. 1ς6--| 58). 

σωγεῖν ἐξ ἐξ ποὶ φοοά. ὅτι οὐ καλόν ἔστι κιτ.λ. 
“εοδυδε (3) ἴἴ 15 ποξ ροοά;,᾽ ὅς. 

(οά, ς8 οπχῖίβ ὅτε... τὴν γῆν. ΤΙ δγτίας 
ΠΣ 

οὔΐίβ ὅτι; ἀπὰ τεηάογ καλόν ἐστι ἰδιο, ορογίεί. 
Ἴ . 

«αυδο δείμφ, ἰεί σο νιῤψδέ ἄδοείυε ἐδεὲ «υδοῖφ 
εαγὶὁ.1] Το ρῥΐυγ. (οἱ, ἀφεθέντες) τοῖετβ ἴο 
[Π6 ὑτγεσθάϊηρς ὑγοηουη “ [Π6η]. “1κΐ γο,; 
ἐνς. οὐξ οὗ {πεῖὶγ ῥγόβοηῖ ἀυγᾶηςο ἱπ [ἢς 
Ὀϊοοϊκαάοά οἰ. 

“Μιςμι ἀδοεοῖνς, ἴτ, “111 θὲ 40]6 ἴο ουΐ- 
π|ῖΐ (οὐ αἷς κ) 41} τς δατῖ " (δυνήσονται 
κατασοφίσασθαι. Οἷ. ςἢ. ν. τι φεῦγα. ὙΠΟ 
ϑΥΓ. δέτε [28 {Π6 Βδπὶὸ υδτῦ, «θολαδν 83 

οςοὺγς ἰη (86 Ηδοῦ. οὗἩἁ Ἐχοά. ἱ. το). ὙΒΟΥ 
νου ολ]0]6 ἴῃς σου ὰ τὰ {Π6 Ὀεδυ οὗ 
τδεῖν σόοσλθη. Οξ, [δε δίοσιῃ οἵ ϑαιηϑοη δηά 

Ό02ῚΤΗ. Χ., 

διεβοήθη. Οἵ. Οεη. χῖν.᾿ 

Ιη 86. 

[ν. 19---Ζ2. ΄ 

ΨγΠ0 δεΐηρ ἰεῖ ρὸ πιρδξ ἀεςεῖνε Βα 
ΠΟ] ς ολγί ἢ, 

20 Απά {ποῦ δὲ ἰΔΥ ποὰγ Ηοΐο-. 
ἔεγῃεβ ψεπὲ οὐδ, δηά 41] ἢ15.: 8εγ- 
νδηΐβ, δηὰ {πε Ὀγουρῃς. μοῦ ἱπίο {πε 
τοηΐϊ, ᾿ 

21 Νον Ηοϊοίεγπεβ γεβιθά ὑρβο 
ἢϊ8 θε4 υπάεγ ἃ σΆΠΟΡΥ, Ὑ ΠΟ νγᾶβ 
ψόνεη ὙΓὩ Ρυγρῖθ, ἀπά ροϊά, ἀπά 
ἐμηεγαἰ ἀ8, πα ργεςίοιιβ βἴοῃ 68. 

22 δο0 {ΠΕΥ 8πενγεά δϊπὶ οὗ Βεγ 2 

16 ῬμΠβεηθα; δορὰ Νυπι, χχνυ. ἵ, 2, 18, 
χχχί, τό. . 

2Ο. {δὲν ἐδαὶξ ἴαγ πεαγ.} οἱ παρακαθεύ- 
δοντες. κἼἜἼΠΕΥ ἰδδλὲ ετα ψοπΐ ἴο βῖθερ 
Ὀεβιάε .. .ἢ ἐπ. ἴο Κεαρ νγαῖοῖ ὈΥ... Ττοῦ» 
τηΐυ5, πὰ [,Δ4611] δΔηὰ ϑοοῖῖ, τεῖος ἴο (μϊ5 
ῬΑδϑδρῈ ΟἿΪΥ. (οά, ς8 [λ5 πάντες οἱ παρε- 
δρεύοντες, “ 411 [μὲ ΜΈΤΕ ἴῃ οοῃϑοίδηξ αἰοπεαῖ-, 

δῆςο οη Η.᾽ 50 116 ὅγζ. σιῶν σιλ 9. 

(( 4}} ἢ15 αἰ(οηδηῖδ ;" ΟἹ]ά, 1,4ἴ. ΡΝ 
αἱοηΐει. - 

21. Νοευ Ἡοίοζεγπε: γειά. «ἀπά Ἡοίΐο- 
3 γηπε: «υας γε. ΟἿ. ςἂ. τι. 321. ΠῸ ττὰ5 
Ὠϊχῃῖ. τ ἢ 

ὠροπ δὲς δεά ὠράδν' ὦ εαπποΡ7.} ἐπὶ τῆς κλίνης ' 
αὐτοῦ ἐν τῷ κωνωπείῳ. ἰπϑϊεδά οὗ κλίνης 
Οοάά. 19, 1οδ, 23, 44, 71, 74, ἃ]. ᾶανε σκηνῆς, 
ἐς. “ἴῃ 5 ἴοπξ οὐ [πὸ οοπορξυπι;"» 8 
σοπορδυπὶ Ὀεΐης (δες 1,1446}} ἀδηὰ ϑοοῖῦ) 81 
Εργρὕῦδη θεά, οσὕ Ἴοουοῦ ἔυγηϊδποά ὙΠῈ 
ταοϑαυϊίο ουγΐδῖη8. Οἵ, Ηἀάϊξ, 1. ος.,Ὠ Βυῖ᾿ 
κωνωπεῖον ΔΡΡΟΔΙΒ ἴὁ ΠΊ68η 5.17 ΕὙ [δὲ 
τιοϑαυϊοσηοὶ ἰἰ56};: δηᾶὰ κλίνης θείην (δὲ 
Ὀεῖῖοῦ τοδάϊηρ, [6 δ6ῆ86 ἰϑ : “οη ᾿ιἰβ θεὰ 
ΟΥ ἀϊναη) νη ἴδ ταοραυϊο-ουγίδίη." 
ἔ. ον. " Εροά. ἰχ. 16: 

“4 Τηΐοσαια βίστα ἰΓΡ6 το] ἰαγὶδ 
80 αἀερίεῖς σσπρρίαια,»" 

υνοῃ. Υἱ. 8; Ῥχοροχῖ. 11. ΣΣ, 45. Το {ππρ 
15 τηρηςἰοηεδα δραΐῃ, οἢ. ΧΙΪ!. 9, 15 ; ΧΥ͂Ϊ. 19. 

«υῤίοῦ «υας «υουέπ «αὐ. .. σοίά, Φ"ε 
ΕγΖβοὶς εὐἀϊ8 : “ ψΕΙοΝ τνγ28 (πιδάθ) οὗ ρυτρὶα 
([ἰ55::6), δηά γχοϊά, ἀπά επιεγϑ! ((οά. 58, 
ϑγγ. δῃλοσὰ 45) δηὰ ργθοῖουβ βἴοηθϑ ἡ τόουύθη ἢ 
(λίθων πολυτελῶν καθυφασμένων. Οοαὰά. χ.- 
58, Καῦν  ἀσ τι Δηά 50 ἴΠ6 ὅγζ., ΟἹά. 1.1., 
δηᾶ Α.ν.). ὅ8εε Εχοά. χχν!. 6, 17 (1ὰ (δε 

λίθον νεῖβαὲ καθνῴαζνειν ΞΞ ἐφ, “ρ 5εῖ ἢ). 
ψν Εἰς κἰαἰς-δοὰ οἵ Ἡοϊοξεγιοβ, οἷ τς 
δρίεπαϊὰ σουςῆεβ οὐ ΠΟ Αβευσθδηϊραὶ. δηὰ 
818 4φυεοη ἃστὰ δηςγοποά, 45 βῃηϊεὰ οἵ 
[Π6 βοι]ρίυγοα 5140 ἴῃ ἴῃς Βιι[55 Μυπουχῃ. 
(Οὗ «αἰ9ο Ἐβίδοσ ἱ. 6: (δηΐ, 1. 7, 9,ς,ὄ το (ἴδ 
δἰδίθ σουςῃε8 οὗ ΑἸ αϑῃυγξγοβῃ δηά ϑοϊοιῃο). Ὁ 



ν,.235- 5. 

ἃπὰ ἢς «αἴης ουἨ δεΐοτα ἢϊ8 ἴεπὶ ἢ 
ϑ|[νεγ ἰΔπ|ρ8 ροίηρ; θείογε ἢἰπ|. 

223 Απὰ ψϑεη [υἀ1π νγᾶβ σοπλα 
δείογε πἰπι δηά ἢ ἷ5 βεγνδηῖβ, ποὺ 4]]} 
ταλτνε θά δὲ τἢε δεδυῦ οὗ Βεῦ σουπ- 
ἴεηδηςε ; δηά 8}6 {6]] ἀονγῃ, ὕροη ἢοΓ 
ἔλςε. δῃηά ἀϊά γενεζοηςς ππῖο πϊὰ: δηά 
ἢ]8 ϑεγνδηῖβ ἴοοΐκ ἢεγ ὉΡ. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙ. 
2 οίογογριδς ατξείλ 7μάμά ἐδδ ἐαισε ὁ ἀξ 

εργεῖρρ, 6. .516 ἐεϊσκίλ λένε ἄστο ἀραὶ τοάξρε λέ 
»ᾶ» γευαίξ. 20 95Ξ7 ἐς νπιωμεΐ ῥίκασεα τοίϊλ 
ΔῈ τοξράονε ἀραὶ δεαιίν. 

ΓΝ 8214 Ηοϊοΐεγῃςβ ιτηΐο ἢετ, 
᾿ ͵οκηδη, ὃ6 οὗ ροοά ςοπιίοτί, 

ἴδατ ποῖ ἰῃ τπῖηθ πολ: ἴὼσ 1 πονογ 
᾿υγὲ ΔΗΥ͂ (μδξ νγᾶβ Ὑ]]ὴρ το βεγνε 

42. δεΐόγε δὶς ἐμ. Τάς ἱπίο δὲ ῥγο- 
σοεμὶ μη, ΟΥ̓ ΘΏΓΌΥ οὗ ἴΠ6 θη. [Ἃ05114}}7 (ἢς 
ψΟΓΑ Π]6Δη5 [ἢ6 ΠὨΔΙΤΟΥ 5ίδρε ἴῃ ἔσγοηῖ οὗ ἴδο 
““ηα οὗ ἃ Οτοκ τπραΐγο. 

[ηϑἰελὰ οὗ καὶ ἐξῆλθεν, (ο΄. 58 845 ὁ δὲ 
τ σας ἐξῆλθεν, δηὰ 50 τὶς ὅγγ. δηὰ ΟἹά.. 

«υὴ!δ οἶνυεν ἴαγηρο φοίπᾳ δοίογε δέῃ) Οοά. 
58 λ(ἀ5: πολλαὶ σφόδρα’ καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν 
πρὸς αὐτόν. 80 ὅ5γΓ. δῃὰ ΟΪὰ 1,21. Τδο. 
ἀεοίδ!] [αὶ ἴπ6 Ιδτὴρα τόσα πυπΊοτου 8 ἸοΟ ΚΒ 

 ννᾶβ8 51}}} ηἰρμῖ, ἃ8 ἀρρεδγβ ἔγοῃλ 

τ ΓᾺΙ ΡΟ “ Οοΐηρ Ὀεΐογε δ᾽π| 15 προάγουσαι αὐτοῦ. 
ἴῃ Μαζί, 13. 9 ψᾷ σεδὰ ὁ ἀστὴρ . . «. . προῆγεν 
αὐτούς: . 

48. «υα: εογη6.}1 ὔὕαριε, ἦλθε, ἴἕογ πιο ἢ 
Οοά. ς8 [48 ἔστη, “ 5διἰοοά ;" δηὰ 50 ὅγγζ. δπὰ 
ΟἹά 1,1. 

δεΐογε δέρηι.}] κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ΞΞ ὌΡΟΣ 
ςξ, τ 88πι. χυὶ, 8: 1 Κίηρβ ἰϊ, τς. ϑοπιοίϊηδβ 

ἴ Ξξ ΒΟ, “οΥοΣ ἀραϊηϑι,; “ ορροσῖϊε ἢ ἐν. 
Ὠδυῖ. χχχὶϊ. 49ς. ΟΣ, οἰ. χὶ. ς. 

ΜΙάγαϑιι: “Απὰ ψίδη [86 Κίπρ 8407 ΒΟΥ 
θεΔΌΥ δηὰ πε βρ᾽επάουγ οὗἁ μοῦ δάογητηοηΐ, 
{πὸ Χο οὗ ραβϑίοῃ Ὀυσγηξ ἴῃ ἢΐπι, ἀηά ἢο ἀδείγοά 
Βοῦ; δηά [πε Κίηρ ννᾶϑβ 8:.Κ 1 ἴδ εἰς κηθβ5 
οὗ ραβϑίοη (Ὁ) 9) Π}); δῃὰ (80 σνεγε) 811 ἢἷβ8 βεῖ- 
νλη5 ἴδε ργδηάδθοβ (ὉΠ 3) (Πλὲξ 8.1 Ὀεοίοσο 
[Πὲ Κιηρ." 1 (διηἰς (δῖ Ποῖα δηὰ οἰϑονθεγο 
(5 Μιάγαβῃ βοδσβ ἰγᾶςεβ οὗ α Ο(μαϊάδθε 
οὐ ρίηδὶ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΙ, 

1. δωγ!. ἑκάκωσα. Οοά, 58, ἑκακοποίησα. 
Τῆε Ηεῦ. τογὰ ἰῃ αἰδοῦς οαϑ6 τηϊσϊ δὲ 
ΡΠ; ςοἕ Οοη. χίχ. 9, Χχχὶ. 7. ὙΠοδῈ ΜῈῸ 

ΦΌΌΙΤΗ. Χ. ΧΙ. 

ΝΗδθυςβοάοποϑογ, [δε Κίηρ οἵ 41] τῆς. 
οδγίῃ. ; 

2 Νον {βετείοτε, 1 ΤΥ ρεορῖὶςε 
(μλὲ ἀνε]! θεῖ ἴῃ ([μ6 τηουηίδίη8 πδά 
ηοῖ 8εῖ Ἰἰΐρῃς ὈΥ͂ πι6, 1 νγουϊά ποῖ Βανε 
[πο ᾧρ ΤΥ δρθᾶγ δρδίηϑι ἴμεπὶ : θυ 
ΠΟΥ μάνα ἄοπα {Π686 τϊηρ8 ἴο [Π6ῃ- 
86 Ϊνεβ, 

4 Βυῖ ποῦν [ε}] τῆς ψβεγείοσγε ἴδοι 
ατί βεὰ ἴζοπι ἴπεπὶ. ἀηά δῖ Ἴοπὶα 
ὉΠῖῸ ἃ : ἔογ ἴδοι ἃγὶ σοπὶς ἔοσ 8δίθ- 
δυλτὰ; θὲ οὗ ροοά οςοηγίοτί, ἴδοι 
88,4] ᾿ἵνα 18 ηρῆϊ, δηα Βογεδῆτεσ : 

4 ἔοτ ποῆς 5] δυγί πες, Βυὲ 
εηγεαῖ (δὲ νγ6]]1, ἃ8 [ΠῈὺ ἀο {δε 
βούνδηῖβ οὗ ἰζίηρ ΝΔθυς ΠοἀοηΟβΟΓ ΓᾺΥ̓ 
Ιογά, 
.ς ἼΒεη Τυάπ βαϊ ππῖο ἢπη, ο- 

πα διιδηιοα ἴο Ἡοϊοξοττοα δα ποῖ Τοπθ᾿ 
ΟἿ ΠΟΙ τπϊϊουΐ Βυτέ : 566 οἱ. 11}. 8; 11. 10 
σωργα. : 

«υας: «υἱ ][η.] ἡρέτικε. ὍὮ νετῦ αἱρετίζω, 
ο εδοοϑε, “οἰδεῖ, 156 Ἰαῖο Οτθεῖς ξξ αἱροῦμαι. [ξ 
Οσου8 45 ἃ ἀδροπεπηῖ ἴῃ (ἴε5. Ρεῦβ. ο (ςΐ. [86 
τοδαάϊης οὗ ς8). Αἱρετέω ((οά. χ.) ἰ5 υη- 
Κηοση. Οῇ 1: Οβγσοῃ. χχυῇ δ. 4, τὸ ((ΠῸ 
ατο! Ῥβ. χχν. 12; Ἴχϊχ. 30, 172 ([δ6 δοσ. 
τη.) Ξξ Ὕ3. ἷ 

ἃ. δαὶ ἀςυεἰ ε:} ἐπ δε πιοισι αἰη.. ἘΔίΠοΓ, 
ἐδε δὲ) εοωπῆγ)γ. Οοαά. ς8, 23, 44, 8]. τεδὰ 

,. λαὸς .... οὗ κατοικοῦντες, ἃ οοπσίγμοο αὐ 
“Ἔπσμῃ, ῬΟΒ516816 ἴῃ ΗΘ. 

“εἰ ᾿ἰσδὲ ὃν »ι..} ἐφαύλισε. ΒΞ, 1538. χχχυΐ!. 
242. ΑΕ οἷν 1. 11; δηά υ. 22 ἐπῆγα. ΜΙάγαβῃ : 
ΔΟΝΌ. 

ἐδπεά μρ "7 “ρέαῦ ἀραΐίπεὲ ἐδεσι.}] ΟΥ̓. 
1 541). ΧΥΙΪ. 11, ΧΧ. 31; 2 981η. ΧΧΙ. 8, 18. 

. 8. Βμὶ ποαυ.}] ἘἈδίδεν, “454 ποαὺ ; δῃὰ 50 ἰπῃ 
΄σ.2. “Του «τἱ᾽ Πεά;," ἄζο. βου] δὲ “δου 
ΤΑυποϑὶ ΔΥΝΑΥ ἴγοπὶ ἴμοη, δηὰ ᾿ςαπηοϑί." “Ατί 

᾿ φοπῖς "--ἥκεις---ΤΟ 5 τη ἀϊαῖοὶν αοσ, 

Ὅν απρμαγά.} ΟΥ, ἐπίο σαῶξ. (ΟΣ, ἢ τ 
]οὉ χιϊ. τό. 

4. ον ποηθ “ὁα}} δωγὲ ἐδεε.ὺ Ἐδίθον, Γο- 
ἐδέγε ἐς ποης εὐδο τῥαϊ! «ὐγοπρ ἐδέεο. [πὶ ἴῃ6 
ποχί ᾿ἴῃθ ἐδ [ΠΟῪ ἀο" ββουϊὰά δ6 “ α-: δε- 
“αμικεδ" (γίνεται). Ιπιελά οὗ ἴλε ὈγΔΟΒΥ]ΟΡΎ, 
“Τῆοχο 15 ΠοπΘ ΜΠῸ 5:41} στοὴρ ἴμοο, Ὀυῖ 
(εν σῦ οὔδ) 3411 ἰγεδλίῖ ἴπεὲ γε], Οοάά, 19, 
1ο8, 44, 71, 74) ἃ]. Βανε ἴδε ἢγεί ῃ, “1 
Ψ{1 ϑδὲ ἴῃς νν0]}}. 8ο πὸ δγτῖδο: “ Απά 
Ι νὴ} ἀο το {866 45 ἰὲξ ἰ5 ἀοῃς ἴο ἴπ6 ϑβογυδηΐβ. 
οὗ τιν ἰογὰ.᾽ διῃυ τὶ ἴῃς ΟἹ 1,δἵ, 

δ. Ἀριοῖυε. 7.6. ἙανουτδΌΪγ, γον. ἵν. το. 
Ϊῃ ἱπρυΐηρς [6 ἀεἰ!θεγδῖα (Ἀ]βεμοοάβ δηὰ.: 

351, 



333. 

σεἶνα τῆς ψογάς οἵ ΠΥ 8δγνδηῖ, δηά 
δι εν τηϊπα πη άπιδι ἴο βρεᾶκ ἱπ [ὮῪ 
ργεβεηςς, ἀπὰ ἷ νν}}] ἀδοϊλγε το 1ἰε ἴο 
ΤᾺΥ ἰογά {18 ηἱρῆτ. 

6 Απάὰ [1 του ψἱϊς (ΟἸονν τὰς 
“νοτάς οὗ (πες παπάπιδι ἃ, (σοὰ υν]]] 
Ὀπηρ τῆς ἘΠπρ ΡοΓΕΟΙΪΥ το ρᾶ88 Ὁ 
{Πεε ; Δπ4 τὴν ἰογά 3584]} ποὺ [21] οὗ ἢ! 
ΡυΓΡοβαβ. 

δαϊίοτε5 ἀείαἰϊοὰ ἴῃ υν. 5-3ὃ ἴο δὶς Βοτοίῃο, 
{ἴ6 δῖ ΠΟΥ 15 βά λίθου ὈΠσΟη5οΙο.}5 [Πδὲ συ ςἢ 
εοηάιυςϊ 8 φυσι οηδοϊα ἴῃ ἃ τηογὰὶ ροϊηΐϊ οὗ 
νον. Ηδ νυυγίϊες ἰῃ δοοογάδηος ψ|Ὰ δηςίοηςξ 
ταῖπον [Ππδῃ πιοάογῃ δἰδηάλγάβ οὗ Ῥγορτ.ίείγ : 
ἐϊα δε] οἴ 15 [δὲ [86 επὰ 7ι.51Π65 (ἢ6 πχοδη5, 
δηά [δῖ δὴ δἰΐδη δηὰ δῇ ΘΟ ἢ85 ὨΟ Γἰρ 8. 
ἔνθ ἴ[π6 τοοάσθστι Ὑγογϊ ἃ μᾶ5 Ὀθθὴ ἰον ἴῃ 
φιἰἰδίπίηρς ἴο 6 οοηνϊοῖοη ἰμδί ποὶ ὄνεῖγ- 
τίη 18 (δῦ ἴῃ ννᾶσ.0 αἵ. Τυάγ. 1. 20, 
ἦν, 18 σφᾳ.; 1 ϑΔῃη. ΧΧῚ. 13 “44.: ταὶ ἘϑιδοΓ 5 
νγογας ἴῃ {πὸ ΟΚ, Ἐβιἢ. νυ. 17 “45. [{ ἰ8 τὸ - 
Ἰαϊοὰ οὗ ΒΑ [Π4Ζαν Οεταγά, τ ῆο Κι]]ο ΝΠ λτὰ 
Ϊ,, Ῥείησο οὗ Ογδηρο, [μδὲ “1Βοιρἢ ἣδ ννὰβ 8 
αδἰδλυποῦ Ῥαρίϑί, ἢς ΟΥΔΠΙῚΪΥ Ὀεμανθὰ {ἰκὸ ἃ 
Ῥτοίοβίδηϊ. Ηδ νεηΐ ἴο Βοτηοη5 δηα δνθηϊην 
ΓΆΥΟΥΘ; Ὧ6 ᾿Δὰ Αἰννᾶγβ Μαγοῖβ Ῥϑβαὶπη8 ἱῃ ἢϊ5 
ῃά5, ΟΥ̓ ΒοΙ)6 Οἴπον Ῥχγοϊεβδίδηξ Ὀοοκ. Ης 

τοδὰ αἷδο ιι. Βαγίαϑ᾽ β ' Ροεῖϊςαὶ Νν βοῖ,᾽ δηὰ 
ἐϊ νγὰβ ουπὰ [Πδί 1Π6 ῥἷδος πιοδῖ ψόοσγῃ οὐ 
ψῶ5 ἴῃς βίοσγ οὗ [υὐ ἢ πιυγάῤτίην Ηο]οΐξον- 
τε8 (ΗἰἴκΞὲ Δ᾽ ΑΙοχ. Εδγποβε, ἀὰς ἀθ Ῥαγῃὶς;, 
εἰ, 2ος, φυοϊοα ἰῃ ΒΑΥ]Θο᾽8 Ὠ1ςϊ. 8. ν. ὕω.) 

6. Οοὐά «υἱ]] ὀγίηρ 1δὲ ἐδίπς ρον γεει ν ἰο βα:: 
ὦν 1δεε.) τελείως πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ 
ὁ θεός, "" Ῥετίεςγ ν}}}] Οοά ἀο ἃ νοσκ νἱ8 
166. ΟὟ τὨ6 ρίντας ποιεῖν ἔλεος μετά τινος, 
1 πηι. ΧΧ. 8, 14: δηὰ ςοπίρᾶγε ἴδε ϑγτίας 
τοχί : “Απάὰ 1 ἴδου νὴ] ΠΟᾺΓ ΠΥ ννογάϑ, 41} 
[Πδὲ ἰ5 ἴῃ {ΠῚ Παηάϑ 5}:8}} θὲ 1 611ςἀ (ἴο νυ»), 
Δ11 παῖ Οοά 1} ἀο νὰ περ. ὙΜετε 
ΔΡΡροᾶγβ ἴο δε ἃ ἀοβίξῃεα δηλθίσυ ἴῃ ἴΠῈ 
ννογάβ : “1 Οτάβιιβ ρᾶ55 ἴῃ 6 Η ]Υ5, ἃ τι ΣΒΕΥ 
ΟἸρίγα Μ|11 ῬῈ ονεγγονγη." Μυΐξρ. δεγχεείαηι 
χερε ζαεεί Πδορείπως ἐξει». 

7} ον δὶς ρυγροι. [Ι1ἴὼ 1] ἥονι δὲ 
“πεγῤγίπες (ςἢ. χ. 8). 8. ν. το: “1,εἴ [δοτὴ 
[4] ἴγομῃ {μεῖσ ρυγροβεβ" (Ηεῦ. δηά [ΧΧ.}.Ψ 
5γτ.: “δηὰ πὶγ ἰογὰ 5}|4}} ποῖ [21] ἔγοιῃ ἢ18 

«ἰοβῖρτι8 (σι 9 ̓  85 Ἰοηρ 88 ἢ6 ᾿ἰνείῃ."» 

7. ΤἸυάῃ σοηβιτηβ μῈΡ τνογ8 ΕΥ̓ Δη οδίῃ, 
ϑνϑαπηρ ὉΥ {πὲ [ἰξ οὗ ΝερυςΒδάηθζΖασ, “ ἃς 
Ι΄ ΒοΡᾺ ϑυγεᾶσβ ΟΥ̓ {πΠ6 11 οὗἨὨἁ ῬΒΆΓΔΟΝ ἴῃ 
Οφῃ. ΧΙ. 15" (Οδυτίοη). Οσξ, (δ6 οδίνιϑ οὗ 
ΝΕΒυςΒδάποζζαγ πἰμλβοῖῦ, οἤΔΡ8. ἱ. 12, 1ἴ. 12 
σργα; δῃηὰ [{{21}8 οὐ ἴο [αν], “Α5 {πε 
1,οτὰ ᾿νε, δπὰ 845 ΤΥ ἰοσγὰ {Π6 Κίηρ ᾿ινείι,; 
Δ 881). ΧΥ. 21. ὙΒΟΓΕ 15, οὗ σουγβο, Δ ἱπποῦ 
ὅτοῦῦ ἰπ [υἷι 8 οδῃ. ὅδ86 ῥγοΐδβϑϑεβ ἴὸ 

ῦυ 1Τ1Η. ΧΙ. [ν. 6----. 

7 Α53 Νδδυςβοάοποβον ἰκίηρ οἵ 4]} 
16 φἌγ ἢ νεῖν, δηὰ 248 ἢ ΐ8 ρονγοσ 
Ἰνθῖῆ, το δαῖῃ 8επὶ [δε ἔογ τῆς 
ὉΡΒοΙ] ἀΐηρ οὗ ἐνεῦῦ ᾿ἰνίηρ τὨΐηρ : ἰοῦ 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ τλδῃ 51|2}} βεῖνς πὶ Ὁ 
166. Ὀυς 4150 ἴῃς δεαβῖβ οἵ ἴῃς δε}]ά, 
δηὰ τῆς οσδίιϊε, Δπ4 τπξ ἔον 5 οὗ (ἢ6 
Αἰτ, 5}|2}} ᾿ἷνε ὈΥ ΠΥ ΡΟΥΤΕΙΓ υπάεγ 
Ναθυςποάοποϑοσ δηὰ ἃ}} 15 Βουβα. 

δοςορί ἴῃς πεδίμοη οοποοθρίίοη οὗ Νοδυςδδά- 
ὨΘΖΖΑΓ 8ἃ5 ἃ οὰ Οἡ δδγῃ, ΠΑΥ, 845 ἴδε 8οὶ6 
ξοά, δηὰ δοοοσαϊηρ!ν δύνεδσβ ΌΥ Ὠἰπὶ 45 ἴδ 6 
βίσοηροϑὶ ροϑϑίθ]ε Ἴοοηῃβτιτηδίίοη οὗ ἴῃς (συ 
οὗ Π6 πψογὰβ: δυῖ 41] [86 γῆ] 6 βῆ ἰς 
ΚΟΘΠΪΥ Τσοηδοίουβ ἰμδὶ ἂη οἵδ ὉΥ ἃ ἀεῖ 
τ οϑ6 ἀο ἐγ 15 ἀδηϊθαὰ ροβϑϑθβϑϑθεβ Ὠε ΠΟΥ δἰηά- 
ἴῃρ ἴογοθ ποῖ Ἴςοιτοῦδοσαίϊνε ψοσίῃ, δηᾶὰ ἰς 
ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΟΣ ἃ 5155 ΤΠΟΟΚΟΙῪ οὗ ἴδμοϑθε ἴο οσῃ 
ἴς 15 οὔεγεά. 

“4. Ναῤικεδοάοποιον. .. ΠΡΕ} τἀ, ον 
Δἰαδμεδοδοποιοῦ ἰβυεῖδ. . .. ἀπά δὲς βοευεῦ 
Πυεῖδ. ΤῊΘ 86η56 5, Βγ ἐδε Π7ῶ2 οΥΓΙΝεδιεδαάμες- 
«αν από 1δὲ γεα δῖν φῦ δὶς βοαυεν, 7) ἀεείαγε ἐδαΐ 
(ὅτι) ποῖ ΟὨΪΥ ἀο πιθῆ δεῖγὲ ἰϊπὶ τὨγοι ἢ 
{δεο, δυῖ αἰϑσο, ἄζο. Οἔ οἷ. χίΐ. 4, χίΐ. 16, 
ὙΠΟΤΟ ἴΠς βλπηῈ ΠΟΠΒ(ΓΠΓΟΓΊΟΙ ΓΕΟΌΓΘΒ. 

)ν ἐδὲ ὠῤῥοάδἑηρ φΓ ευεγν ἰδυὶπρ ἐδίῃ .} 
Ἀδίδποῦ, ον 1δὲ εογγϑοίδοπ ΟΥὨ γέρδὲ ογάεγίης (εἰς 
κατόρθωσιν) 977 ΦΎΕΙ “ομ. Ἰηϑίοδὰ οὗ πάσης 
ψυχῆς, ἀοαά. 19, 1οβ, 71, 74) 76, 236, τελὰ 
πάσης τῆς γῆς. “ ϑουϊ " (ψυχὴ, 82) ἴ5 ποῖ 
ἴη Ο. Τ΄ υϑᾶρε τοϑιτὶοϊοά ἴο πηδη, δι ἱποϊυ 65 
411 δηϊπηιαῖθ Ὀδίῃρδ: ἐ 9. θη. 1. 20) 21) 24. 

ἐδ δεαεῖ. οὐδε βοίδ. . . οαυὶς οζίδε αἱν.] 
αἔ. δη. ἱ. 18: “Απὰ ὙΠΟοϑΌσσοσ ἴΠ6 
οὨΠ] άσγοη οὗ θη ἄννοῖ!, τς Ὀοδϑῖς οὗ [6 δοιὰ 
δηά [ῃς ἴονν]β οὗ [6 ἤοανθηῆ δδίἢ ἢδ ρίνθη ἱηίο 
της διδηᾶ, δὰ βδῖἢ πιδάθ [866 συΐϊοῦ ΟΥΟΣ 
[Ποηὶ 411. Βαγυςοῖ ἢ]. τό, 17): “ΜΝ ΈΘΓΕ ἅγα 
[86 ῥγίποοβ οὗ [6 ποδίμθη Ὀδοοπις, δηὰ βιςὶ 
85 τι ϊεά [η6 δοδϑίβ Ὡροὴ ἴπ6 δατῖὶ ; [Π6Ὺ [δα 
μδὰ {πεὶγ ραβις σὰ [6 ἴον 8 οὗ ἴδε 
αἷγ.. .}᾽ (Τὸ “δυπείηρ ᾿πϑου ροηβ οὗ 
Αϑϑυγθαηΐραὶ ὑσεϑθηΐ ἃ 5 ἹΚιηρ ράγα οὶ 1} 
(ἢε56 65. Το 1Δὴ 5 υ σοῖς τι 
ἀοϊηιοὰ ἴο σεοοσὰ τῆς ςοπαιιοϑῖβ οὔ [6 
οθᾶϑ6 8ἃ5 νν6}} 85 ἴ8οβα οὗ (6 δδιἐβοϊά,. ὙΠΟ 
ψογάβ οὗ [υἢ, ΟΥδηῖδὶ Ἀγρεγῦοϊε δρατῖ, 
ΤΑΔΥ͂ Ποηίδίη 4 σε ηϊἰβοθηςς οὗ {πε ἔδοὶ {πδῖ 
ἴδε Αϑϑγτίδη δηά Βαθυ]οπίδη ϑουεγείςτιβ ὑγέσε, 
Ἰκὸ Νιυηγοά, πιο Ὠυπίεῖβ 45 νοὶ 845 
ὙΨΆΓΥΙΟΓΕ ; δηά |1κὸ [Π6 5:π|1|}2. Ῥσορμοςὶ68 οὗ 
7εγεπιίδι (ἐγ. χχυΐ. 6; χχυἱ!. 14}. ὕὀῥβοῃ 
ΜΌΘΟΝ ΠΟΥ ἀτὰ ἀουδί]655 ΡΑΓΕΥ θαϑοά, τΠπεὶσ 
αὐ 15 δὴ δηρἤδίῖς δϑϑογίίοη οὗ ἴδε δυβοϊ πεῖς 
υηΐνεγβα ΠΥ οἱ ΝΕ ΒΔ Π6ΖΖΑΓΒ 5ΞΊΝΑΥ. 

“ῥα! ες ὁγ ἐδ βοαυεν πάν Ναῤωρδοάο- 
ποῦον απ αἰΪ δὶς δοι4..ὺ] ΤῊΣ οοηΐοχί σευ γο8 



᾿ Οσ, ὧἐε 
σ᾽ τρ 

ν. 8--αι.] 

8 Εογ γε ᾶνς Πελγὰ οὗ [ΠΥ νγίβάοπι 
Δηἃ (ὨΥ ΡΟ] Ἰςἰ68, δηά ἰτ 8 γερογίεά ἴῃ 
411 16 εαττι, (δὲ τῆου ΟὨΪῪ γί ' εχ- 
ςα]]εης ἴῃ 811} πα Κίηράοπι, Απά παρ 
ἰπ Κπονίεάρε, ἀπ ννοηάςογῆι ἴῃ τὰ 
οὗ νγἍΓ. ᾿ 

9 Νοῦν 85 σοῃποδβγηΐηρ [ἢ6 τηδίζοσγ, 
τ οἢ. 5.5. ΏΙΘΗ “ΑΟΠΐοΟΙ ἀἰά δρεαῖς ἰῃ τὮγΥ 

 Ο τσ, σαΐ 
“ὧν. 

ΓοῦπΠΟΙ}, τὲ πᾶνε Πιεαγά ἢ8 τγογάϑ ; 
ἴογς ἴῃς τγεῃ οὗ Βείμυ]α ' ϑανεὰ Βίπι, 

1815 πιεδηΐηρ. Εὐὶ Ζϑοῦο εὐϊίβ ζήσονται ἐπὶ Ν. 
καὶ παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ---ἃ οοπ͵οοίυζο, [π6 
Μ55. Βανίης πάντα τὸν οἶκον. (οά. χ, ἰΔοκ5 
ἐπὶ; το, τοϑ, (καὶ) διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσεται 
Ν. καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ; «οἴ, ΟἹά. 1,1ἴ. δὲ 
36γ ΟΥΡΕΠ ΩΣ ἐμαηὶ “οὐοὲ Ν. οὐ ογιηὶς ορτ 
ἐμ. ὝὍὌΒα ϑγγίας 8848: “ 5318} Κπον ἴω 
δοϊκηονεοάρε) Νεδυομδάπεζζασ Ὠγουρἢ ΤῺΥ 

ογ.ἢ 
ΤΏ δεηϑε οὗ ζῆν ἐπί τινος ἀρρθᾶσβ ἴο ὃς 

ἐο ᾿ἴνα ἴῃ ἀερεηάεποθ ὑροη :᾽ οὗ ἰῆς 
Ῥῆγαθε ὁρμεῖν ἐπ᾽ ἀγκύρας. Βυὶ ἰξ 15 ἀἰδῆςυϊ! 
ἴο Βηὰ ἃ ΓΕΔ] ρᾶγ8 116. Ῥεσῆδρα ἴπε οἰδαβίοδὶ 
8696 οὗ [Π6 σοπϑίσισϊίοη ἴ8 (ο δε ῥγεξεττοὰ : 
“ 8ῃ4}} [ἴνὲ ἐπ ἐδὲ ἑΐηο 9 Νεῤμεδαάηεχκαν δηὰ 
᾿ΟΥ 8}1} ἢἰ8 Βουι5ο. 

(οά. ς8 οπχῖῖ5 νυ. 7 δὰ 8.(. ΤΕ ϑγτίας 
οτηϊῖβ : “ Απά 88 ἢϊ5 μόνγεσ ᾿ἰίνείῃ.. .. Πνίην 

8. ον «ὐε δαυε δεαγά ὁ 167 βαρ ρηι σ΄. 
Ας ΙΒ χχίν. 2 σε. (Τεσίυ 5’ Παίζει οὗ εχ) 
ἐξ ροϊεὶν..}] τὰ πανουργεύματα τῆς ἢ 

σου. Τἢε νογὰ β ὐμα ῥλφίκοίι βλϑν Δ μθ 
ἐπανεγίες Ξ- πανουργίαι, Βετε ῬΕΤΉΔΡ8 τα] ἸΑΓΥ͂ 
ἐσεϊΐ. ΟΕ. ἘοοΪυ5. ἱ, 6; ΧΙ, 4: (Οοάά. 1. 
6Χ. ΟΟΣΙΤ., 11], ςς, τεδὰ πανουργήματα. ΟἿ ἰπ 
ξεθετγαΪ ῬΠΔγΘΔΟΙ 5 εβεπηδίς οὗ ]οβερὰ, Οεη. 
ΧΙ, 39 σε4.; ἀηὰ Ὠδη. ἱ. 4.) 0. 12, Υἱ. 3. ΤῊΣ 
ϑυτίᾶς 8458 ἴῃ βαηηθ ὑγογὰ 848 ἴῃ υ. 6 (βτἰς Εν 
--- ἑπεἰάδαο, ἀοἶδ). 

ἔδοι ομἷν αγὶ ἐχεοϊρη. 
ἐ.ε. ἤοΤῸ “' 80]6,᾽" δ5 ἃ σοσυηδη ον. 

«υομάεγζμὶ ἐπ 7εα19 ο «υαγ.1 θαυμαστὸς ἐν 
στρατεύμασι πολέμου, ἔ.4. οἰ ΠΟΥ «ὐο ἐπ 
(αιλοηρ) ἐδε δος φῇ «υαγ; οΥ «ὐοπάεγγμὶ ἐπ 
δε εαρεραῖρ: Οὗ «ὐαγ (Ηἀϊ, 11. 49). ϑγγ. 
“ὁ ΤΑΙΡΒΕΥ͂ ἴῃ νγασβ.᾽ [{κὸ (ἢς ΟἸἹὰ 1,2ϊ. (οοά, 
Οὐ. 15) ἴἴ ἰΥδῆδροβαϑ θαυμαστὸς ΜΝ 
δυνατός. ὌὍΠο ἸΔίζοΓ 45: δοίη: ἐπ ΗΠ α 
δε εἰ τηἰγαδιλς τ ῥγουϊάεηεία εἰ ἰαμάαόίϊε 
ἐπ ἀμ ερῥἠ πα. 

9. Νοαυ 4: εομποεγμῖπρ 1δὲ νιαϊεγ ἡ 1 ῖ. 
απά ποαὺ δε «υογ---ἃ “ ποηηϊηδξίγο Δ0501υῖ6.᾽ 
866 ἴοσ ἴδε {πϊηρ βρόίκοῃ οὗ, ἢ. ν. 17-2:. 
Οοά. 58, ϑγτίδς, ἀηά ΟἹὰ 1,Αἱ., “πὦ ποαυ, "17 
ἰογά, ὦ ε. ἸΙηϑιοδὰ οὗ “ἴῃς τηοπ οὗ Β.." (δες 
Κ5ΥΓ. 845 “16 50ῃ5 οὗ ἴδε ςἶγ.Ἶ 

“αυεά.] 

ὃς, “ κοοά;, 

περιεποιήσαντο, δεδὲ οΥ “αὐεά 

ΦΌΠΙΤΗ. ΧΙ. 

᾿δηά ᾿ς ἀεοϊλγοά υπίο {Βεπὶ 4]1} ἰδὲ ἣς 

. [,Δ. αγορεγ ως. 

᾿δά βροΐζεῃ υἱπῖο τῆ θα. 
10 ὙΓΒεγείογε, Ο Ἰογά δηά ρονεγ- 

ΠΟΙ, Γεΐεςῖ ποῖ ἢϊ5 νγογά ; δῖ ἰλγ ἴξ υὕρ 
ἴῃ της Βεαγί, ίοσ ἰξ 8 (Ππ6 : [ὉΓ οὐγ 
πδῖϊοῃ 5}4}} ποῖ 6 ριυμπίβῃεά, πεῖ Ποῦ 
οδπ ἴῃς βνογά ρῥγενδὶὶ ἀραὶπϑὲ {ἢ επὶ, 
εχ]ερῖ {ΠῈῪ βίη δραίπϑὲ τπεὶγ Οοά. 

11 Απά πον, τπδξ τὴν ἰογάὰ ὃε ποῖ 
ἀείεαϊεά δηά τυξίγδϊς οὐ ἢ 8 ρυγροβα, 

γ ἐδερῃι είυες (Ηάι. ἱ. τ1ο). ὙΒ6 νεστὺ 
ἴδε πιοδηίηρ βιυιρξεβίεα ἴῃ {ΠῸ πλαγρΊῃ : 

866 Πρ ϑα Ι. 9. Τα ΘΓ. [45 ““ τεςεἰνοῦ 
ἢϊπ|," δηὰ 90 ΟἹὰ [,ϑ{. (ες. σεται. 15). ΟἹὰ 

(οά. 58 οπῖῖδβ [ἢ6 δοοοη 

Ὠϊπὰ 

ὮΔ]Γ οὗ (πὸ νοσβο. 

“ῥοξοη μη]ὸ 16.6.1 ἘἈδίδον, δέυωζσεά (ἐξε- 
λάλησε, Ὀὰϊ (οάά. χ. 74) 76, 19, 1τοϑ, ἐλάλ.) 
ἐπι ἐδν ῥγεδεπεε (παρὰ σοΐ). 

10. Τδεγεζογε, Ο ἰογά απᾶ φούυέγπογ.] 5668 
Ὠοΐς οἡ οἷ. Υ. 2ο σῳῷγα. Οοά. ς8 οπιῖ8 δέσπ.- 
κύριε. 

γεΐεο!. Ἐῖμεν, ῥα: ὃν, περίκοι, ἀμγεραγάς 
Παρελθεῖν ΞΞ ἽΒ (80 5γ1.): Οδεη. χυῖ. 3; 
Ὡδυΐ. χχυΐ. 11; [ἀκ ΧΙ. 42. 

“ δα} ποῖ δὲ ῥμπίσδεά.} 1.11. ἐς ποὲ ῥεριδεδεά. 
Ἐσϊζβοθε οὐ 8 ἐκδικᾶται, τετηλγκίηρ τπ δὲ [86 
ἴοστῃ ἐκδικάω ἰβ5 ϑοχηείπη65 ἔουηά, ἐν. [,εν. χίχ. 
18, ουῖ. χχχὶϊ. 43; δηὰ [μδὲ ἰξ ἄγοϑβε ἰδαΐον 
ουζ οὗ (ῃς ἔοτῃ ἰῃ -ἀζω. 

εαπ ῥγευαὶ!  Ῥγευαίϊεέδ, οΥ ἀοἱὁ αἱ]. 
Οὐδὲ κατισχύει ἰ5 ἴῃς τελάϊηρ οὗ Οθαά, χ, 19, 
44, 4]. ΤΕ ςομηγήοη τοχί 8 5ΏΡΙΥ οὐὁ ΤΕΣ 
Ῥειβοπηίβοβίίοη οὔ ἢ βυνογά 15 ἢοΐ Ὀποοιησοῃ : 
οὗ. Πουῖ. χχχί!. 42; 2 ὅπ). χὶ, 25: 1 (ξσοῃ. 
ΧΧΙ. 12. 

ἐχοοβὲ ἐδέν “σἷπ αραϊμεὶ ἐδεῖγ Οοά.)] Οὐ, ᾧ 
ἐδεγ δ ποὲ σἱππεά, 49 ε. (ΟΕ, μοι χΧχνὶ. 3, 
8; Τουΐ. ΧΧΧΙΙ. 10; 2 Οἤγοη. χχὶν. 24. 

11. ἐδαὶ»:γ ἰογά δὲ ποὲ ἀἐεζεαϊεά από ἡ ιΓαξε 
977 δίς ρωγροσ..1ὺ ὙὍΒο ΟΚ. 5 ἵνα μὴ γένηται ὁ 
κ. μου ἔκβολος καὶ ἄπρακτος. ΤΤῃ6 ἴΘΙΤὴ 
ἔκβολος, εα: οὔΐ, 156 υϑεὰ οὗὨ Δ2ηῃ ἐχρουεά ὈαῦθΟ. 
(Ευτρ. “ῬΠοΘηΙ55.᾽ 104). ῬΟΥΠΔΡΒ ἰΐ πιϑοδῃ5 
αὐογέένε, μπαμοεἑ μετὰ: εἶ, ἐκβόλιμος. 
Α5 ἴο ἴΒ6 5υποῆγτῃ ἄπρακτος, ὅδε ΤΟΥ, 11. 
59; ἵν. 61. ἌΝ Δ}1 υηϑυ Δ 0]Υ οχρίδίπβ ἔκβολος 
8ἃ3 ΞΞ- ἐχρίοσιω, “ ᾿ἰἰδβοὰ ΟΥ̓ [ΠὸῸ βίδρε,᾽ θεδσοδυϑς 
ἐκβάλλειν ΤΩΔΥῪ τηθδῃ ἐχρίοάεγε. ὙΠῸ6 δγγίδς 
45: “' Αῃά πονν [δῖ ΤΩΥ ἰογὰ ΤΔῪ οἴ ὈδΟοΟΠΊΣ 
«υἱέῥομέ εὔεεῖ (βου Ϊ)»). Ἐπίζθεδε τεη- 

ἄοτβ, “ ἀδπιῖξ τηθΐη ἩΟΥΥ πο οδς δυϑρεδίοββθῃ, 
νεγίτεῦδη τνεγάς ; ςἔ. Μαγὶς ἱ, 43, ἐξέβαλεν 
αὐτόν. 

ευεη ἀεαὶῤ ἱς ποαυ Κα ΐοη ἰβοη ἐδώ. ἘἈδίδοσ, 
ἀπά ἐδαὲ ἀεαϊό νιαν γαἱΪ προ ἐδεὶγ ζαοε. ὙΒε- 

.333 
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ἔνεη ἀφίῃ ἰβ ποὺ [Δ]1Ἔπ ἀροπ τἢεπὶ, 
Δηἃ {ΠΕῚΓ δ'η Βαῖἢ ονογίακεθη {ἢ 6πΠὶ, 
ογονἢ (ΠΟΥ ὑΨ|}} ργονοΐζε ᾿ {Πεὶγ 
(ὐοὰ ἴο δηρεῖ, νυν ἢδηβοανοῦ ΓΠΟΥ 5}]]} 
ἀο τ8δὲ. ΙΓ ἢ 18 ποῖ 8ς ἴο θὲ ἄοπε: 

᾿ς 12. ἕσγ τβεὶγ νἱςζυλ 5 [21] τπ πὶ, ἀπά 
41} ταῖν νγαΐεγ 8 ϑοδηῖ, δηά {ΠεΥ Βᾶνε 
ἀειεγπηϊπθά ἴο ἰΔΥ Παπάβ ὑροη τἢεὶγ 
σις, δηά ρυγροβεά ἴο σοηβυπς Δ] 

σΌθ1ΤΗ. ΧΙ. [ν. 12-- 19. 

[Ποβε τηϊηρ8, [ῃλε Οοἀ Παῖῃ ἰογϑιἀάσθη 
{ει ἴο εδὲ ΌΥ ἢιἷβ ἰδννϑ : ' 

13 ΑΠπά ἅγε γεβοϊνβὰ ἴο βϑρεπά τἢς 
βιβιίγυ! οὗ τῆς σογη, δηά πε τεητἢ5 
οἵ νῖπε δηά οἱ], τυ ῖς ἢ ΤΠ 6Ὺ δὰ 82ης- 
εἰπεά, ἀπηἀ τεβεγνεὰ ἔογ τῆς ρυεβξ 
τ[Πδὲ βεγνα ἰη 7εγυβαΐειη δείογε ἘΠῸ 
ἴλες οὗ ουἦξ Οσοά ; «ἢς ψῃῖς ἢ τη 
ἴς [6 ποῖ ἰανγίι! ἰοὺ γ δὴν οὔ τῆς πεοοῖς 

Οτεεὶς ἰβ καὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ πρόσωπον 
αὐτῶν. ΑἴοΥ καὶ τἯἪ πιυδῖ ΠΙΘΏΔΙΙΥ ΞΌΡΡΙΥ 
ἵνα ἔγοτῃ ἴῃς ῥσθοδάϊηρ εἴδυϑ6. [(5 οοηδίγιιο- 
το χὰ τὩ6 ἐὐἴυγα ἱπαϊςαῖῖνε νουϊὰ, οὗ 
ςοῦγβθο, Ὀς 4 ϑοϊοοϊϑαλ ἰῃ οἰδϑϑίοδὶ Οτεεῖκ. 
Οοαά. χ, 21 οπιῖ καὶ; 19, 1οϑ γεδὰ γνῶθι 
ὅτι ἐπιπ.; ἀῃὰ 58 [25 ἔπεσεν ὁ θάνατος πρὸ πρ. 
ογπᾶς, ἄτα! δὰ: ,αϊϊεα δεΐογε ἐδερε. ὁἰά 

αἴ, οδολδ δ φπρρε ΖΙΡΙΟΥ ὁ ἐϊδοΣ; Μαυΐϊξ. 
ΓΩΜΟΥΓ ἹΜῺΣ σΩῈΓ ἰρ105 εσἱ; Ὀυϊ ΟΙἹὰ 1,δἹ. 
(οοἄ. Οεππῃ.) [88 "πο. 

. «πά ἐδεὶγ σε δαί ουεγίαξεη ἐδερι.] Ἐαῖδοσ, 
ὦ “ἰπ δαΐδ «εἰπεά ἐδένει; ποῖ γεῖ, ποννουεσ, ἴῃ 
ἃοῖ θυῖϊ ἰῃ ν}1. Τῆς καὶ ἱπίτοάμιοεβ [Π6 
ΔΡοάοβίβ ; 866 οἢ. ν. 206. καταλαμβάνω οἴξεῃ 
ἑδπάειβ ἾΦΙ, :ο συεγίαλε: 6.5. Οεη, χχχί. 214 
Ρ5. χὶ. 12. Οοά, ς8, ὅγτ., δηὰ ΟἹά [,«ἴ,, 
τγεαὲ “ἴμ. 

«υδεπεοευεῦ, 49 ς.7] Οἷκ, ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν 
ἀτοπίαν. Τί ἴεσπὶ ἀτοπία, ““ΔΟΞΌΓΑΙΥ,᾽ 
“ἐ ῬοσΟΠΓΟΥ͂," 18 ποῖ ἰουπά οἰδονοσα ἴῃ 
ἸΧΧΙΟΥ Ν. ΤΌ Το δάϊεςτῖνα ἄτοπον, “ οὐΐ 
οἵ ρίδοἊ, “οὐά," “Δὐρϑυγά," οὐουβ ἰῇ ἃ 
ΒίΤΟΠ ΚΟΥ οἴ] οΔ] δοῆϑα ἰῃ 1ὐϊα ΧΧΙΙ. 4, δηά 
εἰβονθεγο. ΟἋἢ, Ϊοῦ χχχίν. 12, ἄτοπα ποιήσειν 
(Ξ ΚΠ, ευΐ; χχχνυ. 13, ἄτοπα 

(Ξ δὴ, Μαμεβοοί); χχχνὶϊ. 21 (5 δ, 
ναπὶδγ, «υἱοξεάπεα). Οοά. ς8 [258 αὐτὸ, .2. 
ἁμάρτημα, ἱ οὗ ἀτοπίαν ; δηὰ 50 ϑγτίδς 
αηὰᾶ ΟἹά [,κἴ, 

15. Εν ἐδεὶγ οἱείμα, Ὁ 1.11. “ Ἐὸοὸγ 
Μνεη ἴῃς ἔοοάβ δεὰ [Ποηλ, ἀπ ἐνεῖγ (βοσί 
οὗ νῖθσ ννὰβ βοδηῖ, ἴεν ἀείιοιτηϊηοα, ἄζο., 
δηὰ }} [πῆρ [πα Οοα ΕΧΡγΈβΘΙΥ ς 
[ποῖ ὈΥ ἢΐ5 ἰαννβ ποῖ ἴο εαἴ, ΠΕ ἀεοϊάοά ἴο 
σοηϑιπη6." [πϑἰεδά οὗ Γὰρ ἐξέλιπεν, (οὐά. 1. 
Χ. 19, 44) Δηὰ ΠΥ Μϑ5. Βαᾶγνε παρεξέλιπεν, 
-- "δὴ ΘΟΧΔΠΊΡΪΘ," 8878 ΕτΊ[ΖΒΟΠο, “πον νοὶ] 
αἰζοβῖθά ποΤῸ ΟΥὐουβι 5 οἴθῃ ἅσο." 866 
ςἢ, νἱ. 2.0. ᾽᾿Εσπανίσθη, δ' ΜΒ ΒΟΔΏ(Υ,᾽ 15 ἃ 
ἰαλῖδ υ86 οὗ τῆς ἷνε οὗ σπανίζω, ΜὨϊοδ 
1561 τηρδηϑ9 “ἴο ΤΑΥ͂Θ, Βοᾶσοθ, βοδηίυ," οὗ 
ηβ8. Τα ἰαΐο π86 οὗ ἴῃς δοῖϊνο ἔοσῃι 85 
1ταιμϑιτἶνο ξ “ἴο πηᾶῖζο δοᾶσγοο," δοςοιιηΐβ ἔοσ 
{Π|5 υϑὲ οὗ (ῃῇς μαβϑῖνς, το ἴῃ οἰ Δϑϑὶοδὶ 
υΥΤ ΕΥ̓ ΤΠΘΔΠ5 “1ο δὲ ἴῃ ννᾶπὶ οὗ," ἐπάέσεγε. 
ΟΕ ]οῦ χίν. εἰ; ἡ ογὸ “ νγδίουβ ἀδρατί ἴτῸΠὶ 
{8ε 568 ᾿ 15 γτεηάεγοά ὃγ 1,ἰὐἁ2ΧΧ.: χρόνῳ σπανί- 
ζεται θάλασσα. ὅ86ὲ οἢ. Υἱῖϊ. ς (σπάνει). 

Ὁ ΑΥ δηάθ ὑροη," ἐπιβάλλειν ἴῃ ἴδ6 ἴῃ- 
ἰταηβινς πρήντὶ ἐβαυ  Ρϑὲ ἴῃ μϑϑῦ πιὰ αὶ 
ο ἐόγοτυ οπεροὶ ὠροη, ἢ , αέέαεξ, ἰγτυοτο 
(ι Μδος. ἱν. ἄξερμὸ ἐκδω 12). Αἴἶτεγ 
“Ποῖ οδί]ς" ΟἸἹά ΕΟ ΣΝ πάίωι Π οὐδ 
“αησμίρποηι ἐΟΓΙ ; ΔῊ Υ ξ. 
Οομηραγε ἴἢ6 Μιάγαβῃ, νιῖςῖ, ἀΞἔοσ τηδκίην 
ὑμαων βίλίς 485 ἴ:6 γϑᾶϑοῃ οὗ ποὺ Πίρῃϊ, “ὟΝ εὲ 

γὰ βιἰηηθὰ δείοτε (δς [ογὰ οὖν Οοά, δηὰ 
τδεγοΐοστο Ηδς δβιδίῃῃ δδαϊὰ ΌὉΥ (86 μδηά οὗ ἴδε 
ΡῬτορδεῖβ ἴο ἴδε ρεορὶς [δὶ Ης νὑ1}} ςμδϑεϑε 
1Ποπὶ ἴογ {ποῖγ βἰηβ," πηᾶῖκοβ ποῦ δαά (μδὲὶ 
ονίηρ; ἴο Ἐἰγϑῖ “τὰς ρεορὶε βᾶνε γεϑοϊνεά ἴο 
[κ1}} ἐποῖγ ϑῆδορ δπά ἴο ἀσγιηκ {πεῖς δἱοοά, δὰ 
αν ἀεἰειτηϊηοδα ἴο Ἰοοβα ἴμ6 ΠΟΙ [Ὠΐηρβ 

(ΟΥῚΡΠ ΠΣ ΕΠ, ἔτοπι νυ Ἀΐοα ἔμεν ἀετῖνε 
ΠΟ θοποῆέ, ἱπ σογῃ δηὰ ἰπ ψίης ἀπά ἴῃ οἱ]. 
Απηά : {ΠῸῪ ἀο [{|5, ΠΟΥ ν}1}}} ρου βῆ, ἀπά μου 
ν δἰδηά." 866 ἴδον. ΧΥΪ, 1ο-ἴ͵Δ4Ὶ 1 981). 
χὶν, 211-16. “ΕΧΡΓΟΒΒΙΥ οδδσροα᾽" [5 διεστεί- 
λατο: Ματῖκ Υ.Ἱ 43. 

ᾧ» δὶς ἰαα«υ..1 ἴῃ Ηεῦ. 8 -Ξ ἐν νψουϊὰ ὃὈς 
ἐχριοβϑοὰ. Ὑεῖ Εσίζϑοδβς τυτῖϊοβ: “ἐν δηΐίδ 
τοῖς νόμοις ἀεϊονὶ!, αὐοϑὶ ἃ ἱἰϊ. 11}. χ. 58. 
ΘΌΓΟΙΥ ἱπίοσίοσ Μϑ5. βδοιηεξηθβ ὑγεϑεῖνα ἃ 
Τρ τεδάϊηρ. ἀοά, ς8 δηὰ [ἢς ϑγτγίᾶς οὔἱξ 
διέγνωσαν δαπανῆσαι, “ΠΟΥ μδλὰ ἀεοϊἀεὰ ἴο 
οοηϑυπηθ.7 ΟΥ̓ ςἢ. χὶϊ. 4. 

18. γεῦϑοβ 12-1ς τὸ τδηίίηρ ἴῃ Οοά, ς8. 
ΤΆε δγτίδςο δηά ΟἹ]ὰ 1,2. οπιὶξ ἐδ ἐἠδε:. "ΤῊΘ 
ογάοσς οὔ ἢς ΟΚ. τοχὶ 15 (8115 : “ Απάὰ (᾿ς ἔγχεϊ 
ἔγυϊϊ5 οὗ ἴ)6 Τοσζῃ, δπὰ [πὸ {ΠΠ65 οὗ ἴδο6 τ ]πὸ 
ἃηὰ [ῃς οἷ], ψ ὩοΝ ΤΟΥ Πδα ΤΑγοξ Ϊγ Κορί, 
μαυϊηρ ἀεάϊοδίοα (ἰσπὴ ἴοσγ [86 ῥγίεδὶβ 8ο 
βϑίδηά ἴῃ [ογυβαίοπιὶ Ὀείογο [π6 ἕδος οὗ οὐγ 
Οοά (ι Κἴηρβ χυῇῖ. 15), ΠΟῪ μᾶνὸ σεϑοϊνοὰ 
ἴο ;056 ὕΡ (ἐξαναλίσκω)." Τῆς ἰΔλϑοῖ ψοσγὰ 

ταῖς τοργέϑοης Ηςῦ. ΣΟ ζο εαΐ, 8 ἴῃ 
Ὠουΐζ, ν. 22. 

ἐδε «υδίερ ἐδίπρ..}) ἃ 15 ἴς Οτεοκ, ποτα 
να ββουϊὰ πᾶνε οχρεοϊθά ἅς. 1,1... “στ ῆϊςὰ 
(πϊηρ8 ἢοΐ Ἔυθη τ [μ6 μδηάϑ γγὰ5 [ἴ ῬΥΟΡΟΓ 
(καθῆκεν ἱτῆρεῖβ.; Αςῖβ χχίϊ. 22; οἷ. ἔσο]. 
Χ. 26) [δαί δηγ οὗ ἴῃς ρεορὶε τους ; τῦυςὰ 
ἰ655 ψἱὰ ἴδς τοεῖ 8. Α5 ἴο οδίϊηρ οὗ δ] ηρ5 
μΔ]]ονγοά, 866 1 εν. Χχὶϊ,, τ 84π)|. χχῖ. ,-6, ἀπὰ 
ΟἿΓ ϑανίουγβ σοϊησηθηξΐ ὕὑροῦ ἴδδξ ράᾶϑβᾶρο, 
Μαῖι. χῖϊ. 3 σεᾳ. Δ οΙ Κπηὰγ οὔϑογνοβ [δαί [6 
Ἔχ ΓΔΟΓΏΔΙῪ ᾿πηροσίδποα δἰίδοποᾶ ἴο [86 Ρᾶγ- 



ν, 12.--11].} 

80 πιο κ88 ἴο τους τῖτ ἐπεῖγὺ 
Πιδηά8.. 

14 Ἐοτ ἴ8εγ ἴπ βεηΐ β8οῖης ἴο 6- 
Τυβδ θη, δεσδιβε (ΠΥ 480 τῃδί αὑχε]] 
ἴδετα πᾶνε ἄοης τῃς ἵζ, ἴο ὈπΠηρ [Πεηὶ 
8 Ἰίσεῆβϑε ἤοπι [πε βεηδῖε, 

Ις Νον ψβεπ {ΠΕῈῪ 8841} δτίηρ, 
πε ψογά, {πὰ ψ}}} ἰοἤ ἢ ἀο 
ἵτ, ἀπά ἐμεῪ ΜΑΙ μὸ δίνεη τΠ6ε ἴο 6 
ἀν εὦ Ὡς 8ΔΠ|6 ἀδγ. 

Βοζείοσε 1 {ῆϊης ἜΠῚ 
ἘἜΡΩ 411 118, Ἅπ|ὶ ἢεά ἔτοπι «μεῖτ 

Οὐ ΦΌΒΙΤΗ. ΧΙ, 339 

Ρτεβδεηςς ; δῃά (ὐοά διῇ βθηΐ πῆς ἴο 
ΝΊΩΣΣ ς Εἰΐπρϑ στ τΒ6ς, Ὑσβεγεαῖ 4]] 
δε φλγ}β 5}}8}1} δὲ δϑιοηϊβῃεά, δηά 
“ὐν Ποβοανογ 884} Πεᾶγ ἰἴ. 

, 17 Ἐογ ΤῊ βεγνδηὶ ἰβ σε] ρίουϑ, 
Δ β8ογνεῖῃ τῆς (οὐ οἔὗὨ Βεᾶνεη ἀδ 
᾿Δπά πίρμε : πον τβεγείογε, πὶγ ἰογά, Ἶ 
ὙΠ τεπιδίη ἡ [ἢ ες, ἀπά (ὮΥ βεγναπί 
1 ρὸ ουἕ ΒΥ πίρἢς ἱπῖο ἴῃς νδ]16γ. 
8η4 1 ν}}}} ργὰῦ υπίο Οοά, δηὰ δε 
1} τ6}} τὴς βεπ {πῸΥ πᾶνα τζοα- 
ταϊτιεὰ τβεὶγ 81}8 : 

τηδηΐ οὗ ἢγχϑί- τυ αηὰ ὈΓΠ|68 15 ἃ 5(γΓκίηξ 
ἔελῖυγο οὗ ἴδ [ἰπλς αἴτοῦ ἴΠ6 δοοοηδ ἀοϑίσις- 
τίου οὗ ἴδ6 Τετρὶς ; δηὰ 950 Ὡὸ ἀουδὶί ἰξ 15, 
δυΐ ποῖ ἃ ῬΕΟΌ ΔΓ ἔδδίιγο, 85 ἷἰ5 δγρυγηεηῖ 
ΒΌΡΡοΞ68. 

14. δανε οπε ἐῤε Δι} ὝὍΠα Ρεορὶε οὗ 
7Τεγυβαίεπι δᾶνε δἰγεδαῦ ἴῃ ἔοστηεσ {{π|ὲ5 οὗ 
ἀἰδῦ 655 ππ ἀὐρένος ἴο Ὀτοᾶκ {ΠῸ ἰδνν ΠοΠΟΟΓ- 
'ΒῈ μοὶ Ἔδροε σῆρον (ἔ [86 ελ5ε οὗ ἴῃς Μδαςολ- 

ἐμίης οὐ ἴδε ϑαδθαῖμ, τ Μάδςς. 1Ϊ. 38 

Ἰο ὀγίπῷ ἐδεπι ὦ ἤρεηδε βονι δε σεηαίε. 
-ὉΚ. τοὺς μετακομίσοντας αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν 
παρὰ τῆς γερουσίας, “ῬεΙβοηβ [0 τίη; [ΠΕπὰ 
(με (εχρεοῖϊθά οὐ᾽ ὨΘΟΕΒΒΑΓΥ) Ρεγιηἰβϑίο ἔΤῸΠΙ 
τῆς δδημράσιη." Ηον ἀἰϊά (818 ἘΠΊ θΆ55Υ ενδὰς 
(ἢς ποῦς οὗ ἴῃς θεβίεζεσβ ἡ Μετακομ., ἴδ6 
'τολαϊηρ οὗ ἀοσά, ὅ4, 76, 216, ΑἸά. (ςξ 
μετακομίσαντας, (οὐά. 23, 52, 8].), 15 ἀουδῖ- 
1685 τρί. ΤὨς ΟΓΟΪΏΔΙΥ τοχί, μετοικίσαντας, 
18 τλεδη ρ]685.. (οάά. 19, τοδ, τοῖς μετοική 
'(ἰὲξ. ὥσασιν αὐτοὺς λαβόντες κιτιλι ΦΤΠΟΥ 
αἰϑο [παὶ ἄννεὶ! ἴποτὸ ἀϊὰ (δς Ἰ|κα, 0 (ἐδε 
αἀυαπέαρε 97) ἐδοιε «υδὸ εαγγίεά ἐδεηι ἐαρηῖνε, 
ῥαυσις γεεεξυεά {δὲ βεγη εἱς σίοη ἔσοτα ἴῆς βεπδῖς. 
ΟΙα [,μ«Αἴ.: Ομ γαπείμίεγιι ἐπ σε αἰ δοηορε 
σομογίδια; Ὀυΐ ςοὔ, Οεγῃ. 15, φωΐ αδοεέωΐε- 
ΓΝ εἰς ἰϊαῤίοπερι ὦ «οπίογίδια. ϑυτίδο: 
δ ράχη ὙΒῸ Ὀγουςῆς πε ννογὰ υπίο {6 
εἰάετβ 

16. ῖοτυ «αυὐδὲη ἐδέὲν :ῥα}} ὀγίηρ ἐδενι «υογά. 
1,11.“ Απηά [ἴ 5881] οοπιθ ἴο Ρ855, ΘΠ ΟΥΟΥ ΟἿ6 
8.8} παγε σερογίϑά ([πε ρεστηϊβϑίοῃ) ἴο {Πεπὶ, 
δηὰ ἔβεΥ Βᾶνς ἀἄοῆς ΔΟςΟΥΪΠΡῚΥ (καὶ ποιήσωσι), 
1Π6γ ΜῈ] θὲ ξίνεη αηῖο ἴπε6 ἴοσ ἀοβίσυςξοη 
ἢ ἴδδῖ. ἀλγ." ῬτΟΘΔΟΪΥ ὡς ἂν ἀναγγείλῃ ἰ8 
1τὴ ὯΔ], ἃ ςοηπηοη ΗΘΌΓΣΕΥ οοηδί τι ΈΟη. 
ἘΤΆΖΒΟΒΕ τπᾶκεβ ἴῃς βυδήεςξ ἡ γερουσία, ἔτοπι 
(ὃς ἰχϑὲ νεγβθὲ. ὥγτίδο: “ ΤΠΕΥ ψ1}} θὲ σίνεῃ 
ὮὌΡ ἴο ἴπδ6 οἡ ἴμδὲ ἀδυ, δηὰ ἴοι 584} ἀἘϑ ΠΟΥ 
1δεπλ ἢ (ΞΞ εἰς ὄλεθρον ; ΒΟ ͵5 ποῖ ἐβεγείοσε 
ΔΏ “αὐἰδη ον, 88 ἘτὶἐΖϑοὶς ττι[65). 

16. αν Μεά ,ονε ἐδεῖγ βγοδεποε.) Ἐδη 
“αυΩν ον δεν. ᾿Απέδρων -Ξ- ΔΕς ἀπέδραν. 
'δε6 1οδεςκ, ΡΏγγη.᾽ Ρ. 717; γεῖί(οΒ. 

20 «υογὰ ἐδίπᾳ: «υἱὲδ ἐῤεε.}) 0 40 «υογὰς 

15. δραῖῃ εὐἱάθηϊ: 866 Ὡοίΐβ οὔ υ. 6. 

ΕἾ} --Ὁ 

.  οαά, 1. 19, 52, 58, 64, αἱ., ΟΙἹά [,κΑἴ. 

απ ἀγε δείπρ ἄοπε. Οἱ. 
᾿ΑΠΊΟ8 ἱἰϊ. 7. 
᾿861} 25 ἃ [λνουσίε οἵ βεάνεη, δηά ρσῖν!] 

(αἴοπρὸ «υἱδό ἐδεε. 866 Ὁ. 6 “ωῤγα. Οοά, ς8᾽ 
δηά ΟἹὰ 1,δῖ., 20 ἀο α «υογά, 88 ἴβετθ. 80 
δυσίδς, ἸΖας γ νοΐμη!α:, γέ:, περοίδιρη. 

αεἰοηἱεδο4.1] ἐκστήσεται. Οἰαβϑίςδγ {δε 
ΥΕΓῸ πιεδῃβ 10 δὲ ομί Κ᾽ ομπε; «αυἱΐν, 10 δὲ 
ἀἰσίγαυρδί.. Ἡξετε, 88 ἴῃ Μαῖι. χίϊ. 3 
Μαγὶς 11. 12, ὁ δὲ αριαποά, απλοιριεά; 
ΒίΓΟΏΡΕΣ ἴεσιτῃ (820 θαυμάζω. (οι. Χ. 23), "ξρ 
οαυϊναϊεηξ ἴο {86 Ηεδ. ὉῸΨ᾽ (2 αἴτοη.. νἱΐ, 
21; 88. 11. 14)} ΟΥ ἈΌΡ,, Οεη. χὶπ, 34. 
(ϑο ϑγτίδο.) πος 

αηπά «υῤο!οξύεγ. Οὐ απά. Ὅσοι ἐὰν 
Τείεγβ ἴο πᾶσα ἡ γῆ, ὈΥ ἃ εομοίγμοίΐο σα σερσερ. 
“41 αὐτά," ἐδεπι, 1.6. ἴε ψόσῖβ. Οἱ 

1 8δῃι. 111. σἹ. Τῆε ἸΤΟΙΥ͂ οὗ [0 1{Π᾿8 νογὰς 
ΗεοΥ 

Ἰδηρυᾶϑο 185 ἱπι ΘΠ ΕΠ ΟΏΔΙΪΥ διδίσυοιβ, Ποῖ, Βονν- 
ΟΥ̓́ΟΙ, 88 80ΠῚ6 ΘΟΠΘηΐδίοΥβ ἤᾶνα τμουγζῆϊ, 

ἴδς δυΐδμον 'τυβιθὰ ἴο 8.τὸ [0 5 
σγεϊξ ἴοσ νεγαοῖγ. Ης οδυϊουϑὶγ πο] 48. ὺρ 

βεγοίηε 88, ἴκς Ηογαοεῖβ Ηγρετιτηποβῖσα, 
ς βρίεπάϊάε τηθηάδχ, οἴ ἰῃ οπληθ Υἱγροὸ Ν᾽ ῦ"}}8 
δον πιὶ. ἢ 

100 1. 1, 8; 
5856 

ἀονοίίζοη 45 {6 
Υ Οοά ἴοσ ἃ ἔτεαῖ 

17. γεἰρίοι..] θεοσεβής. 
ἱϊ, 3. 8566 ποῖθ οἱ εὐσεβής, οἰ. νἱϊϊ. 21. 

ΠΟΙ οχίσγδοσαϊ 
ποτὰ οὗ Μεγ βεϊεσιίοη 
νοσῖ. 

ὁγ πρδι.] κατὰ νύκτα, “ πἰρῃῖ 
“ ἘΨΕΥ͂ αἰ ρπῖ,"--- ἀϊδισυξίνε ἴοστηυ 
ἀραὶ: δὰ πτρν ἃ Ἵν 

φάραγγα, " “ἐγανίηο ;᾿ 
αὐλῶνα ὡς ὡς ἐ εἴδη, »ὰ ΠΟΙ]ονν, 25 ἴῃ οἰ. Χ. 1ο. 

ἐεἰ!. Ι͵ ἐρεῖ, ἴον ΜΏΙΟΩ ΕΣ Ζϑοθο εἀϊ5 ἀναγ- 
γελεῖ, “τεροτί," “Ὀτηρ ὕδοκ νογά," ἔτοιμι 

ΝΑ͂Ν Ὁ: 
᾿ μοῖ 

ἘῸΓ 
ἐποίησαν τὰ ἁμαρτ. αὐτῶν, Ποὐά. 19, το ἢδανο 
᾿ἸδΘΑνδω τὰ ἅμαρτ. αὖτ., ἀῃιὰ 58, ποιήσει τὸ 

αὐτ. “ἍΝΒοη Ηδ 588}1 οδυβα ἐβμεὶγ 
8η" ΡΥ ΟῚ οὗ Ρυπιβῃπιοηῖ. ϑυγίδε: αὐδέεμ ἐδεῖν 

2 Κίπρβ ἵν. 17; 
γἀπ}}5 τεργεβθηίδείοη οὗ Βεσ- 

ῖο 
τοοεῖνε αἰϊνίηθ φοπιπηιιηϊ Δ Ιοπ8, ψουὰ 6 
Ρἰδυϑῖδ]ε δπουςῃ, δοοογάϊης ἴο δηςίθηϊ ἰά645. 
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18 Απὰ 1 ν"1}]] σοπὶς δηά 9ῃεν ἴΐ 
απο πες : τΒεη που 8841} ρὸ ἔσῃ 
ἢ 411 τῆΐπα ἀγπιγ, δηὰ τδεγε 388]} 
Ὀε ποης οὗ τδεπὶ πᾶὶ 8}}4}} γεβὶβί 
Ὁ. ᾿ 

19 ΑπΠά 1 υἹ}} ἰεαὰ τῆες τῆγουρἢ 
τῆς πηϊάϑε οὐὗἨ Τυάτα, υπῈ] του σοπὶς 
Ὀείογε [εγυβαίοπ ; δηὰ 1 ννἱ]} 8εῖ τὴν 
Κἤγοης ἰῃ {6 πκϊάξε τΠεζοοῦ; δηά 

δ Ἐχοά. ἴδοι! δῃλϊε ἀγίνε τῆεπὶ 28 βῆεερ τΠδῖ 
ΓΤ ως, μάνα ὯῸ βθερβεγά, δὰ δα ἀορ 884] 
Ου, δα»ξ. ι Ε 
ον μς Ποῖ 80 τηυσῇ 45 ἔορεῃ ἢ ΐ8 πιουτὴ δί 
ἑλε ἷῖῆςε: ἔογ ἔ{Πεβε τπηρ8 "γεγε το] ὰ πιὸ 
ἔσω, Ἀσοογάϊηρ, ἴο τὴν ἑογεκπον]εάρε, δηά 

ΖΌΘΒΙΤΗ. ΧΙ. ἴν. 18--22. 

{ΠΟΥ ψγεγε ἀδοϊλγεά ὑπο πες, δπὰ 1 
ἃῖη 86ηΐ ἴο {ε}} {πες. 

20 ΤΉδη Ποῖ ψψογάβ ρἰεδεε Ηοΐο- 
ἔεγμεβ δπὰ 81} ἢἷ5 βεγνδηῖβ ; δηά {ΠῸῈγ 
ταλγνε ]εά δὲ ἢεσ γίβάοπι, δηά 584, 

21 ὝΔεγα ἰ8 ποῖ δ. ἢ} ἃ ψοχηδη 
ἴοπιὶ οἠὰς επά οὗ (ες ελγῖ ἴο {πὲ 
οἴδεγ, Ὀοῖὴ ἔογ Ὀεδυῖγ οὗ ἔλεος) διὰ 
τγιβϑάοπι οὗ νγογάϑ. 

22 [ἀκενσίβε Ηοϊοΐεγηθβ βλἱά υπίο 
ἢεγ, (σὐοά Βαῖῆ ἐοης τγεὲ]] το βεηά ἰδεε 
δείογε τΠ6 ρεορὶς, [ῃδὲ βίγεηρτῃ πιρῃι 
Ὀε ἴῃ οὖν Παηάς9, δηἀ ἀεβιγιςοη ὕὑροη 
τῆεπ ταὶ ΠΡ ΤΥ τεραγὰ πιγ ἰογὰ. 

18. “ὅκαυ ἢ ὠπίο ἐδεε.) σπροσανοίσω σοι, 
1 «υἱ]ὶ ὀγίπρ δαεξ 1Ἰο ἐδέεε. Τῆς ψογὰ [5 υδεὰ 
ΌΥ Ῥοϊγδθίυβ ἴἰο τεπάδοσ ἴδε 1,αἵἴ. σχργγε οά 
“παρα. ΗεΌ. ργ Δ ἼΠ Ὑ)8 1), “ἀπά 1 νὴ} 
ἰηΐοστῃ [Π 6." (580 ϑγτίδς.) 

ἐδεγε “δα]} δε] «δέτε ἐς. 

19. ἐδγοασ ἐδε νά. διὰ μέσον τῆς 
ἸἾουδ., ψτπεγα μέσον 15 ἃ ποι. κυ ὐδϑίδηϊ.Ξ-- ΗΘὉ. 
ὭΒ.. Οοά. 48 μᾶ5 ἴδε θεϊζες Οτεεκ, διὰ μέσης. 

μη} ἐδομ κόρης. "ΓῊΪ5. 8 ῬγΟΌΔΌΪΥ σὶρ. 
ΞΞ- Ηεῦ. ΝΘ Ἴϑ; 80 ἀοά. 19, δηά ἴδε 
δγτίδο. Οοά, ς8 [45 ε»2} 7 εορξ. 

1 «υἱὴ! -1 (Οοἀά. το, τοβ, ἐδομ “φαΐ “εἰ. 
“ΤῊΥ [Ὠγοηθ ̓ 8 τὸν δίφρον σου; δυΐ (σοάά. 
43, 44, 74, 76, αἱ. να θρόνον. Δίφρος τερτὸ- 
ϑεηῖβ Ηδοῦ. δὲ535. “εἶα, ἰῃ Ὡειῖ. χυίϊ. 18; 
1 881). ἰ. 9; 1 Κίηρβίν, το; 2 Μᾶςς. ΧΙν. 21. 

Ω ἄορ “ῥα]} ποὲ “ο ν»ιμοδ, (..ὺ 1,11. από α 
ἄορ “δα. ποῖ τημογ (γρύξει) «υἱὲό δὲς ἰοπχιο 
αραΐπαὲ ἐδεε. Τρύζω, ΜὮΏϊΟΒ ἴῃς ΑἰΕς σοπηε Δ 
086 ἰῃ [πε 56η86 οἵ 20 7,216 ΟΥ̓́ σγωριδίε, 
ῖ5 Ηεῦ. ὙΠ, ““ἴο 5Βδαγρεη," Εχοά. χὶ. 7, σβεσα 
(ἰ6 Ῥγονοσῦϊδὶ ἐχργεβϑδίου ἔσθ οσοῦσβθ.Ό 80 
Μιάγαςῃ. ἀξ αἷϑο Ϊοβῇ. χ. 21. ὙΠῸ πιοδηΐηρ 
μογὸ 6: Του 518} τηθεῖ στ Ὧο τοϑἰβίδηςο, 
τοὶ δνεῦ οὗ [6 ἐξοῦεσὶ Κιηά, οὶ] ]Ἰσδηι8, 
δηποίδειπρ ἴδ Ψυϊκαῖς, ντοῖς, “ Εχο δά άυ- 
ολμ ἴε; 1.6. ςαρυΐ ἴαυπι. Νοι ᾿Ἰδίγαδιπί οοη- 
[τ ἴ6 οδῃθ65: ὨΟΩ ΘηΪτᾺ Υἱτόβ, δε ροϊΐυ5 11}}15 
εἶδυ5 40] ςἰογί8.᾽ 

ἐοϊ4.1 δροζεη (ἐλαλήθη); “εὐ, ὉῪ ἴῃς Δ εἰν, 
δηὰ τ Ἐξ θαι [ΠΟΥ τιυδὲ δ6 ἴσῃ. Οοά. 58, 
ἐμηνύθη, “σεῖς τενθαϊεὰ Ὁ 2 Μδος. 11. Σσἱ. 
80 ϑυτίδο, “ {π686 {πΐηρ5 γοσὸ τενοδὶ θα ἴῃ ΤᾺΥ 
Κπονϊεάρε;" δηὰ ΟἹὰά [,Αἵ. 

σεεογ δῦ ἐο »» ζογεῤποςυϊάρε.) (Οοάἀά, 19, 
108 οί »,7; οἷ (ἢ. ἰχ. 6. ΤῊ πιοδηΐηρ 5866 Π|5 
ἴο Ὀ6: «ὑεγέ “ροζεθ ο νι ῥγοῤῥείἑεαϊί; ΟΥἩὨ 25 
Οδδὺ δπά ὃς νεῖ ρυῖ ἵἴ, ἐμσοῦ Ογεηδαγης, 
“ ὉΥ (οΥ ἰῃ ἴδε ΨΔΥ οὗ γενείου." ΕΓ Ζϑομα 
Ρτοίοτβ ἴο υῃηάεογϑίδηά πρόγνωσις οὗ [ἢ 8 
Ὠδίυγα! ἔογοδίσῃϊ οὗἩ [Πς δηὰ, ψῃϊοῖἢ νὰ οοῦ- 
πυτηεὰ ΌΥ ἃ ϑρεςίδὶ γενοϊδέοη ; Ὀιξ ἷ5 15 ἴοο 
γῆς] το Ὀς ρῬγοῦδϑϊς. Οἵ ἴ6 Ψυἱς. " Ηδες 
ταϊηἱ ἀἰϊςία βϑυπὶ 2ὲγ ἰδεηίαηε 1) εἰ. 80 
Μιάγαϑῃ : “ ΑἹ] {18 νυὰ8 [Ὁ] σης ἐπ δ υὐεέομ 
477 Οοά, ἀῃιὰ οἢ δοοοιιηξς οὗ ἴδε ἢοΐ δῆροσς οὗ 
[86 1,ογά 8. 1 δεηῖ ἴο [6}} ἴῃδο ]1} [Π|5. ΤῊς 
δγγίδς οπηϊίβ : “δηὰ {πεῪ ψεῦε ἀεςίατοά ὑπο 
της. (ΟΕ Οοά, ς8, ΜἜΙΓΙ [Δ8, ᾿Ἰηϑιολὰ οὗ καὶ 
ἀπηγγέλη μοι κ᾿ ἀπεστάλην, 5ἰΤΑΡῚΥ καὶ ἦλθον 
του. 

7 αἂηρο σεπὲ 1ο ἐε.}] 7). «υαΓ “επί 1ο γεβογὲ 
(ἐδεη":); ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαι. 

ὯΟ. αὐ δὲν «υἱτἄο»!.} Οοά. 8, ὅγγ., δηὰ 
Οἰά 1,Αἱ., αὐ δὲν δεοεῖ απα δὲγ «υὐἰεάορι. 

4]. ὥορι οπὲ επά ὀχ ἀρ α 
Ὠδυῖ, χιὶ. γ; Μαῖϊ. χχῖν. 211. Τῆς Οά 1,αἱ. 
[25 (ἢ6 ουτίουβ νατίδηϊ : Ζ οαειρπε τπορέέμηε 
ἐαφιό σα ΦὩρΡὈ7112)1 ΦΓΓΩ͂Φ. 
ὃν δεασιῶγ 9 7αεε.} ἐν κάλλει προσώπου. 

80 ΕγϊίΖοοια αἴεσ (οαά, 109, 52, 58, 64, 44. 
8]., ϑγτίδας δῃὰ ΟἹὰ 1... Ὑ 6 οοταπιοη ἰοχὶ 
[45 ({1]. ἐν) καλῷ προσώπῳ, ΜΪςἢ ἰ5 ΠΕΥΔΙΗΪΥ 
ὙΥΤΟΏΣ. 

2. ἐδε ῥεοῤίκ. Αοά, 58, ΟἹὰ [1,“Ψἴ., 2 
εορίε; ὅδγτ. ἐδεὲ : 04 9 167 3εοῤίε. 

ἐδαὶ «ἰγεηρέδ νεῖγδὲ δὲ ἐπὶ ΟὩ ἀμρρεν ςε 
ἴῃς ρῆγαβθε ἰο σγεησίδεη 1δὲ βαμάϊς οἵ οπο, 
ΕΖτὰ νὶ. 22; Νεῆ. νἱ. ο; [εγ. χχὶ. τά, δηὰ 
ἘΡΕΥπετς: Αϑϑυπιίηρ ψῦδὲ δὴςε 8414 ἴο ὃ6 
πιο, [υ 18 5 πιϊβϑοίοη ἴο [6 ΑΞΘΥΤΙΔΠΒ Ὑγ85 ἃ 
ἀϊνίηα φίγεησιμοηίης ΟΕ ἐμεῖς μβαπάβ. Βαυῖ 
ΗοἹοίδγησϑ᾽ τοοοχηιὕθοη οἵ ἴπ6 ἔδοϊ οἶδδῆθς 
Ὑ0} ἢ15 ΌΣΤΩΟΓ δϑοβϑουτίοῃ οὗ (6 8016 αἰν ΠΥ 
οἵ Ναδυςδοάοποδοσ (ςἢ. 1. 8; γῇ. 1), 88 
ῬεἸ]Ἰσδηι8 Ἰοῦς ἅζο οὐϑεγυθά. (σά, ς8 δ25 
ἐπ΄ τῷ Ὁ ἐπὶ οἱ ῥαπάν; δηὰ ἴδε δγτγίδς, 
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23 Απάὰ πον ἴδοι αγὲ Ὀοῖῃ δαδιι- 
ἘΠῚ] ἴῃ τὰν σουηζεπδηςε, δηὰ ΙΕ ἴῃ 
[ΠΥ τνοσάϑ : βυγεϊγ [ἢ τοὺ ἀο 45 ἴδοιι 
ἢμαϑ8ῖ ϑροΐίκεῃ, (ὮγΥ 8.4}} θὲ πιν Οοά, 
δηά δου 8}4]ῖ ἀνε] ἴῃ τῆς Βοιιβα οὗ 
Κκιὴσ Νδιυςμοάοηοβοσγ, δηά 8}: δὲ 
τεπουνηθα ΓΠγουρἢ τΠ6 ν ΠοΪς βλγίῃ, 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΙ]. 
2 7μάϊά τοὴϊὶ πο καξ ο7 Δἴούογεγγεος᾽ πιεῖ. 7 

͵δάς ἐαγγίζα “λγεε ἐαγς ἐρε ἐλε εανῤ, απα ευεῦ 

ΦΌΏΙΤΗ. ΧΙ. ΧΙ]. 

μῖρλξ τοεμΐ “ογίλ ἰο 2γαγ. 13 8 οέλ 
γιοὺς ἀξ 10 εὐἱὰ οέρζεγηξε, 20 
τυῖο 70» 292» οΓ ἀξν εογβαηγν ἀγαπᾷ νιμεῆ. 

Ἴ: πε σοπηπηαηάδά το δηηρ 
Βογ ἴῃ νΒαγα ἢΐ8 ρἷδῖε νγὰβ βεῖ; 

δηὰ δαάςε τὶ {ΠεῪ που ]ά ργερᾶγε ἔοσ 
ἤδΓ οὗἉἩ ἰ8 οὐνγῆ πγοδῖβ. ἀπά τῃδῖ 3ῃς 
8Που ἃ ἀπ οὗ ἢϊ8 οσσῃ τνὶπα. 

εδὲ ἐπεγεοῦ, ἰεϑὲ τπογα θῈ δὴ οἴδεποε : :-ς. 

δὸ 4 

ἐδαὶ ἐδέγε ναῖσδὲ δὲ ἐπ μς δεὶρ (εξ. ἰϑνοδ 
88 4 

ῬΓῸ Ἰσσιαλ, »ΠΦΡ1ΟΓ14). 

48. δεαμέζ,μ.} ἀστεῖα, “Ῥτοιγ," οΥ “ἐοδατιτη- 
ἴηγ." Ο(Οἕ Αγίϑβί. “ Ε1}. ΝΙς, ἱν. 2. 5) οὗ μικροὶ 
ἀστεῖοι καὶ σύμμετροι, καλοὶ δ᾽ οὔ. (Οἵ, Ἐχοά. 
ἱ, 2 (ΞΞ Ηεδ. 210, ““ ξοοάϊγ "". 

«υἱ117.1] ἀγαθή, εἰἴπΠε, “Ἔχοοι]εης ἢ ΟΣ 
“ἐ Ῥ]θδβίης. 

σωγεν. ὅτι, δεοαμε ΟΥὨἨ Τὸν (ΞΞ 3). “(4( 
ΒΥ 118) Ὀδοδιιϑο, ἱξ, ὅζς. 

{5 Ἰδομ 40ο.1Ὶ ΑΟὐοὐά. 19, το: ὑγἐδγ Οοά 40 
α: ἔδοι δαεὲ ταἰά, δὲ “ῥα ΐ δε, 49’. 

ἐξ Οοά εῥαἱ! δὲ »17 Οοά.} ΟΕ, Οεηῃ. χχυῇ. 
21; 2 Κίηρδν. 17: Αὐυ[ 1. 16. [Ιῃ 4] γοοΐ 
ἔα Ηοἱοίδγηεβ ἀθοΐαγεβ τΠδΐ ΚΓ [118 Οοὰ 
σταῦῖ ᾿τὰ ἴδε ρῥγοάϊοϊθα {τυτρη, ἢ6 ψ}}} 
δάορῖ 8 Ἰτοῦβῃῖρ. [0618 θοδι Υ δηὰ οτδῆ 
ΔΙῸ ΠΟΙ] εἴν δυςσςοβϑβῆμ!. 

ἀευεῖ!. καθήσῃ, “511. ὙὉὍὙς Ηεῦ. 5 
τλθδῃ8 δΟΐΝ “ ἴο 5ἰϊ " δηὰ “ἴο ἀνε}}. Οἱ 
1,Αἴ. “εάε:, ἀηὰ ΟὖΓγ “εαἱ. 

γεποαυπεά ἐδγομσῶ δὲ «υδοῖε εαγὶ δ. ὄνο- 
μαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν, Γεποευπεά αδουε αἱΐ 
ἐδε εαγτϑ, ἴ6 σοιραγδνο τι86 οὗ παρά. ΤΠς 
φαστὰ ἰδ ρυς ἔοσ ἴδε ᾿ηΠΔ  δΔηΐ5 οὗ 1{, 245 οἴη, 

ΘΟΗΑΡΤῈΚ ΧΙΙ. 
1, αὐδέγε δὲς ῥίαϊε «υας “ε1.1ἢ ῥεγε δὲ: 

“ἐδεν εσσεῖς ἐσεά 10 δὲ ἰῷ ΟΥ αἰ {τρθ): 
τὰ ἀργυρώματα τοου 8, Γ᾿. χν. 11; 1 Μδος. 
ΧΥ. Ἵ ΟΙά 1μΑἴ. αγρεπίωρ; ςοἄ, (Οοχῦ., 
ῥεεισιία. Ὗυϊς. ἐδεσσαυσι. “ΤΕ ΠΟ νογὰ 2᾽αίε 
ψεσα υϑεά, ἴἴ ρου δ ᾿οαϑὲ ὃδ6 ᾿ἰηυτϑὰ ὈΥῪ 
σἡδυεγ,᾽) τετηᾶσκα τ. Β͵155611. Ῥλαίε, ἢουγευευ, 
6 [6 ϑρδηϊϑῃ ρίσέα, 5ϊϊνγεσ. ΤἸυά 5. ἰοὰ 
ἱπίο ἴς Ὀθαπφυείίην σἤδγαθοσ, (ὅγγ. οσηἱἶϑ 
“{ο τς 9. δεῖ ἢ). 

γεβατγε. καταστρῶσαι, Β[ΕΓΏΕΓΘ ; ἐο σργεαά 
4 σους (κλίνην), ΟΥ̓ ΤΑΊ ΒΟΥ “ βοῦς 5Κίη5᾽» τῳ 
15), ἴοσ Βοῦ ἴο σεοϊης ἀροη δἵ ἢ15 (2016. 6 
Ἰΐογαὶ ἰσαηϑίαἰίοη ϑθθηλβ ἴο δὲ: “πα δό ω0;:-- 
"παμαεα 1ο “ργεαάδ 707 δεν 1ο ἀγίμᾶ ΟἹ δὲς ἀαέμελοι 
απ δὲ; «υἱπε. Πίνειν 15 ςοηηοεῖοα ὈΥ͂ ΖουρΤηΔ 
1 ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων, 848 Μ6]1 45 ψῈῈ 
τοῦ οἶνουσκ ΟΥ. “1 ν}} ποῖ εοαῇ᾽ ἴἢ Ὁ. 2, 
νοῦ, οἱος στερεά, Ἰποϊυθ5 [πὲ τη6 48 ννὲ}]} 

“420ε.---- οί, 1. 

85 186 Υυἱδη 8. ὅ50τ.: " δῃὰ ἢδ σοτηπιδηάθὰ {παὶ 
ἘΠΕΥ͂ 8ῃουϊὰ βργοδὰ (8 Ἴοουςἢ) ἴοσγ ἢεγ, δηά 
[δὲ ΤΕΥ δου] ρῖνε μος οὗ ἢ18 ἔθδϑβί, δηά οὗ 
[6 νίηθ οὗ δ᾽8 ἀσηκ.᾽" [ΙΕ Ἰοοκβ δ5 1 καὶ 
δοῦναι αὐτῇ Ἀδὰ ἔἸἸοη ουΐ Δἤοῦ αὐτῇ : (οάά. 
19, 1τοϑ πᾶνε ἴΠ6568 ννογάβ, ἀπά 8ο ΟἹὰ 1,2{. (1π 
ἴῃδῖ οᾶϑε πιεῖν, [Π6 τεδάϊης οἵ (οάά, 11]. ς8, 76, 
8]. 15 τ τ.) 

᾿Οψοποίημα ἰἷ8 ἃ τάτε τοχά, οὁσουττίηρ Ὀεϑι 69 
ΟΠΪΥ ἴῃ [86 Οεοροηΐοδ (Χ. 18), ἱπ [δ6 56ῆ86 
οἵ φγεβαγαιίορ οὐ 7οοα, εοοζεσγ. Ἡδετε ἰξ πποδῃ8 
ἀαἰπὲγ ἴαγε. ὙὝὙΠα νοσὺ ὀψοποιέω, “ἴο σοοκ 
ἀδιπεγ,; δηὰ ἴῃ6 πουη ὀψοποιΐα, “ἢπο 
εναϑάρ ἢ 85 Ὑὴν 83 εΥσποιὴν, “8 ζοοκ," δηά 
ὀψοποιητικὴ, “ἴῃς ἀγέ οὗὨἨἁ σοοϊκετγ,᾿" Ὧἅτὸ ἔουπάὰ 
ἴῃ {π6 οἰαϑδῖςβ. δὰ 

Ὡ. ἐκεὲ ἐδεγε δε απ οὔεπεθ] ΟΚ. ἵνα μὴ 
γένηται σκάνδαλον. (Οἷ, οἢ. ν. 1,19. ΕΣ 2- 
506 5Άγ8: “Αἡ οἥεξηςε ποῖ ΜῈΝ τηθη δυῖ 
ψῖ Οοά, Γγοῦυρη εαἰίηρ οὗ υπςΐδδη ἔοοάς 
ἔοσδίἀάδθῃ ἰπ τπ6 1,ὰνν, τυ ἢ που] ῥχσουθ 
τυϊηουϑ. ΕΪοΒαγὰ Αὐμδὶ ἃ ψντοῖς : “1ἴ ννᾶσϑ 
16 οσυβίομμ οὗ δηοίεηϊ {ἰπ168 ἴο ςοηδβοοσζαῖο 8]]} 
(μδὲ {πεν ἀϊά εδἴ οὔ ἀγηκ ἴο (πεῖν ροάβ, ὉῪ 
Ρυζίηρ ραγὶ οὗ ἰξ οχ [πε δἱΐαγ, οὐ οδϑξηρ ἴὶ 
Ἰηΐο ἴ6 ἔγο; 50 (δαὲ ἴο οδῖ οὗ πηϑρδίβ. δῃὰ 
ἀπ κ5 80 σοῃβεοζγαίθα νγᾶ5 ἰη εἴεςξ ἴο ρατίδικα 
οὗ [δίηρ8 οἤεγεά ἴο 1405. 866 2 Μδος. γτἱ, 
18 “ᾳᾳ. ἴῃ Ι5γδ6] 41} ἔοοάβ σγεγε υἱγίυδι 
ςοηϑεοσζαίοα ὈΥ ἴδε οβετίηρ οὗ ἴδε ἤγϑι- 5 
δηά βαογιῆοεβ. δὲὲ 1,6ν. χυϊῖ, 2, χχιϊ, 14: 
ουῖ, χὶϊ, 2: “4«Ψ. ΟΥ̓ “ Οὐγβδ8.᾽ ἰἰϊϊ. ς--68. 
δοιὴῆθ Μ588, τεδὰ γένηταί μοι, ἀπά 50 ἴδε 5.γγ. 
δηὰ ΟἹὰ [,«Δἵ. ; [815 δοσοσγάβ ἢ ἘΠ6 σοποσαὶ 
υ56ὲ οὗ σκάνδαλον: “δο5ῖ (ΠοΥ6 Δ.ῖ56 ἃ 5ῃδγο 
(οἵ βἔυμ! Ὀ] ηρ--Ὀ]οο Κ) ἴο πι6." (Οἔ, Τυάρεβ νἱϊ, 
271 58. χίχ. 22; Μαῖξ, χυΐ!Ἱ. 7; Άοχτι. χυὶΐ. χ7; 
1 Οὐ. Υἱῖϊ. χ2. 
ΤΒο υτίϊοῦ 1Δγ8 φγοαῖ ϑἴγεβϑϑ Ὡροη [08 

ΒΟΓΌΡΙ65. δδοιϊ: “ ὑποίεδῃ τηθδίβ," δηὰ (ἢθ 
[επάθσγῃοθ οὗ ΠΟΥ σοηϑοίδηος δδοιϊζ ϑιιςῖ 
τηφίίεγ8 σίδηδβ ἴῃ ϑίδγί !ηρ σοηΐγαβὶ ἢ Πον 
γν6]1-ςοηϑβίἀογεὰ Ἰγίηρ δηὰ ᾿ς) ου]αϊοα [ΓοΔοΒοΙγ,. 
58:6 ὈεΪοηρ5 ἴ0 ΒΕ’ οὐγῇ ἅρε, ποῖ Οὐγϑ; Δῃ ἃρ6 
ὙὮΙΟΒ γοῆηρὰ ὩρΡοῦ {Π6]10ἂνν ἰἴ56 1 Ὁ ἴῃ [15 ρυγβυῖι 
οὗὨ Τογεσηοη δὶ ρυγγ. Οὗ Ὁ δη.]. 8; Τοῦ 
ἴαι ; 2 Μδςς. Υἱ. 7, 18; 450 ΕΖΕΚ. ἷν. 11,14; 
Ηοϑ. ἰχ. 3, “ὙΠΒΕΥ͂ 5Π411 εδέ πιηοϊεδη ἰπίηρβ 
ἴῃ Αϑϑυτίδ; " Μδικ Υἱ]. 2-.λ ; Δοίβ χ. 9--16. 

Ζ2Ζ 
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ΠΕΡ: 43. 

2 Απά Ζυάίεῃ 5αἰά, 1 “νν]]} πος ἢ τ 8. 
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δυῖ ῥγονίβϑίοη 541} δὲ πηλάβ ἴῸὉγΓ της 
οὗ τπ6 τῃϊηρβ τῃαῖ 1 ἤάνε Ὀγουρῃῖ, 

2 ΤὭρη Ηοϊοΐξεγπαβ 8] ἃ πο Βεγ, 
1{ τὰν ρτγον βϑίοῃ 58ῃουϊὰ (211, ἢον 
8ῃοι ἃ γε ρίνε ἴπεε τῆς [ἶκὸ ἡ ἔογ 
ποτα ῬῈ ποῆθ ΨΙ υκ οὗ ΤΥ πδιίοη. 

4 ΤΠ εη 8414 [υἋ υπίο Πΐπ, Α8 
τῆ δου] ᾿νε, πιγ ἰογά, μπὲ δδηά- 
τη 5}4}} ποῖ βϑρεηά τῆοβε τῆϊηρβ 
(παῖ 1 δᾶνε, Ῥείοταε τῆς 1 ογά τνογὶς 
Ὀγ πιίπε ἢδηά τῆς {πηρ8 τῃλι πε Βδῖὴ 
ἀετεγηηποά. 

5 ΤΊ εη τῆς βεγνδηῖβ οὗ Ηο]οίδγηββ 
Ὀγουρῆς Πεγ ἱπῖο τῆε ἴεηῖ, δηά 8ῆς 

ΦΌΒΙΤΗ. ΧΙ. [ν. 3--7. 

δίερε {{}} τηϊάπίρῆς, δἀηά 9ῃε ἅγοθε 
ΨΠῈπ ἴῈ ννᾶ8 τοναγά τῃ6 πιογηΐηρ, 
τναῖς ἢ, 

6 Απά βεπὶ το Ηοϊοΐεγῃεβ, ϑδυ προ 
[εἰ ΠΥΥ͂ ἰογτά πον ςομηπηαηά τῆδὲ 
1Πης Βαπαπιδι ἃ πΙΔΥ ρὸ ἔοσίῃ υπῖο 
ὈΓΆΥοΓ. 

Το Ηοϊοΐδγμεβ ςοπιπηδπάεὰ 
ἢϊ5 σιγά τπλῖ {πὲ 8ῃουϊά ποΐξ βία 
Βεῦ: τῇυ8 886 δροάς ἴῃ τῆς οδηρ 
τῆτες ἄλγϑ8, δηὰ ννεηῖ ουξ ἰπ τῆς ηἰρῃῖ 
ἰηἴο τπ6 νίαν οἵ Βεῖῃυ]12. δη ἃ νγδϑῆδά 
Βογβ ΙΓ ἴῃ ἃ ἰουηϊαίη οὗἉ τγαῖεγ ὉῪ τῆς 
ςΔΠΊΡ. 

γουΐείοι «δα]] δὲ νιαάδε...... ὁγουφ δι. 11, 
οἱξ οΥ 1δὲ ἐδίηρ: δαὶ δαυνε γοϊοᾳυεά "πὲ εἰ “δα ] 
δὲ ῥγουϊάεά. Εοτ χορηγεῖσθαι ἴῃ ἴ815 δεηϑε, 
8ὲ6. Ατίϑι. " Ῥο] τ, 1]. 11. 2, ἷν. 1. 1 ; δηά οἴ. 
᾿ Ἐν ἐν ἷ. 1ο, 15. ᾿ ἘΣΤῸΝ ᾿ 

. 58 ἢὯΔ5 χορήγει μοι, " Ῥγονίάε ἔοΣ της; 
Οοάά. 23, βϑ ὦ ὸ { ψηΠ Ὀ6 ν»γονϊ ἀεὰ :" 
ΘΥΥ. “ 8:.ΠἸσθίἢ τὴς [παΐ τ ἢϊοῇ οι ἘΠ της. 
ΓΕ: Μᾶδςο. χίν. το; Εςοΐυβ. :. 8, 22; 1 Κίηρβ 

ἷν. 7 (Ξ 0505). 

8. 2 ̓ γουΐίοπ.)] τὰ ὄντα μετὰ σοῦ. 
ῥοαυ «δοιζά αὐὸ σίυε ἐδεε δὲ δε 3) πόθεν 

ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς ; “ὙὮΘΠΟΘ 
82}} ννὸ Ὀσηρ ἔοστίἢ (..ς. ουΐ οὗ ννῆδῖ δίοσγεϑβϑ), ἴο 
εἶνε ἴπδς [Πϊηρ5 π|Κὸ ἰο ἴμοπὶ} "ἢ Βυῖ (οάὐά, ἰϊ. 
19. 58, 23, 52, 8]. ᾶνε πόθεν ἕξομεν, “ ΜΝ ΓΙΘΉσΣ 
81|.8}} γε ὃς δϑϊθ, ὅς," θϑ.γ. “ψνβεησο (ν1]} 
1 θε) ἴο υ ἴο εῖνε ἴδε ᾿κὸ 1} 

,)γ Ἰδέγε δὲ ποπὲ «υἱὲ ἐς ΟΣ ἐδγ παϊϊοπ.] Ἐογ 
ἔδεγε ἱς ποὲ αυἱἱ ὦ [α »ιαπ; 50 (οά, ς8, ὅγΓ., 
ΟΙΑ 1,Αἴ.7 οὐ ἐὸν παϊίοπ [«υδὸ ῥαΐ ἐδε ἤίᾷε: ὅγτ., 
ΟἹἀ [μ41.1. ὙΠε ΟἹὰ 1.341. (οοά. Οοτθ.) Βᾶ5 : 
“ ΟΠ ΘΏΙΠ 6ϑὲ ποδίϑουτη ὁΧ ζθποῦο ἴπο αἤ- 
φιϊά ;᾽ 4 ἴαϊσε ἐχρίδηδίοη. 

4. ΛΑ ἐῶν «ομἱ ἰῤξυεῖδ.}1 ὅ8εε ςἢ. χὶ. 7; 
Ὶ 854πι. ἷ. 26; 2 ϑδτῇ. χὶ. 11; Ηοϑβ. ἴν. 1ξς: 
ΑΠΊΟΒ ΥἹῖϊ. 14. Οὐοά. ς8 οτηχἱἹἝβ ἴῃς ἔξοστηυἶδ. 

ἐῤοῦς ἐδίηφε 1ῥαὶ 7 δαυε.} τὰ ὄντα 
ἐμοῦ (ν. 3). Οοά. ς8, ὅγτ., ΟἹ]ά [,41. μετ᾽ 
ὑτῆς. ΤὨΘ 50]6 πη ἸΤΟΩΥ οὗ [0185 Τερὶγ 15 

οὈνίουβ ἴο υ55 γῆ. Κηονν (πὲ βϑαιεὶ οὗἩ (6 
δίοτγ. 

Αἴ (ὃς δοηὰ [πὸ ϑγγίδο 45: κ(δδὲ 7) δβᾶνγὸ 
ἀειογιίποά," ' 

δ. 4} »νάπὶρδί μεχρὶ μεσούσης τῆς 
νυκτός, ἃ Οἰλϑϑιοδὶ ἕοιτη οὗ Ἴχργοββίοη; ςξ, 
ἡμέρα μεσοῦσα, Ηἀϊ. "1. τος ; θέρους μεσοῦντος, 
ὙΒαογά. ν. 57. 866 αἷ5ο Εχοά. χὶΐ. 29 : ἐγενήθη 

δὲ μεσούσης τῆς νυκτός. Ηεδ. ΠΡΝῸΠ ὝΠΙΞ, 
“ ἴῃ [δε Π4] οὗ ἴῃς ηἰρ ἢ.) 80 ὅγτ. 

ἐοαυαγά δὲ "πογηίηρ «υαίοδ.} ἘῸΣ πρὸς, 
“ὁ τονγασά5, (οά, ἱϊ}, 45 περὶ, “ ρουϊ." Οἔ 

ι 

Εχοά. χίν. 24, 3 ΠΝ, “ ἴῃ τμς τοῖοι 
οὗ πε τποσγπίηρ." [ἴ νγὰβ ἴδε ἰλϑὲ ηἰρηι- γαῖο ἢ 
Ὀεΐογο βιυιησῖϑα. ὅ66 [υὐρε5 Υἱῖ. 19; 1 881). χὶ, 
11; Μαῖϊ. χίν. 25; Μαγκ χίϊϑ. 25; ὠὺυκὸ ΧΙ. 
48. 

Θ. χο ,ογὶδ μπίο ῥγαγεγ }] ϑ'0]Ὁ. ἰὸ γωγ. 
ΤΠε Μοβαῖς [νν πονῆογε ῥγεϑοσῖθεβ ΘΑΓΪΥ 
δοῖ5 οὗ ἀονοίοηῃ. Εἔγνεῃ Ὁ Δη16] ννὰ5 οοηΐϊθηξ 
ἴο ΡΓΑΥ͂ ἴπγος {{π|65 ἃ ἀδγ (ΠΏ δη. νἱ. 10), δε- 
οογάϊηρ ἴο ἴῃ6 οσυδίοπι ἱηά!οδῖοά ἴῃ 8. ἵν. 17, 
νυ ἢ ρος ε5 {πὸ ἤουΓβ οὗ δνυθηΐηρ, τπογηϊηρ, 
δηἀ ποοηάδυ (οἴ. Αςῖβ "ϊ. 1, χ. ἡ; ἴδε βἰχίῃ 
Δηα πίη μουγβ). Βυΐ τῆς 268] οὗ οαγηδϑῖ 
ῬίεςΥ πᾶ8 ΠΕΡῚ νγαϊ θα ζὉΣ ργεβογ ρίύοη ἴῃ δυς ἢ 
τηδίζοῦς (Ρ5. οχίχ. 147, 148); δηά, δρατγῖ ἴτοπὶ 
Ποῦ Βδδίει4] δϑοθιςίβπι, [1 σοΥ Δ Πδὰ 

. Βρδοῖδὶ γεᾶβϑοῃ [0 ῬΓγΑΥ οἡ [ἢ ργεβεηΐ οσοδβίοῃ. 
ΟΕ αἷἰϑο 1ἵ 84πὶι. χν. 11; συ. ἱν, 8, υἱῖ, τς ; 
ι Μᾶος. 11. 47, Υἱῖ. 37. 

7. «υεπὲὶ οἱ ἐπ 1δὲ πἰβδε ὕεά 1ο 5ο γι 
δε) πίρδὲ απά 41 δεγεε (1 Νίηξβ ν. 14). 

ΜΙάγαβῃ : ΠῚ Τὶ ΟἸΣΌΡ, “τὸ ἀΐρ μεσ δοάγ. 
ΤἼς αϊρρίηρ νγᾶβ σογοτηοηίαὶ: ςἢ. Εχοά, χχχ. 
17-2ι; 5. χχυὶ. 6; Ιοῇη χιϊ. το; Ηδῦ. Χ. 22. 
Τεϊοσηδοθοβ ννδϑμϑα ἢ᾽5 μδηάϑ ἰῃ {πε 864 Ὀεΐογε 
φσαγίηρ ἴο Αἰμοῦδ (’ Οὐνγ85.᾽ 11. 260). ὍΒὲε 
[ον θ8 προσευχαὶ, ΟΥ̓ ΟταϊοΥ 65, ΕΓ Ὠ51012}}Υ 
ὭΘΑΓ ννδίογ: ΣΝ Αςἶβ χνὶ. 13; [υνδη. δῖ. 11. 
296: “ἘἙΔδ6 υδὶ ςοηβίϑίδς, ἰη 4ᾳυᾶ ἴ6 αυδέζο 
Ῥγοβευςδα." Μ᾽ ΟΪΙΔΓ 4β8ϑογί5 ἴδδί μάτιν 
σου ὰ πείθεο ἐξ ΠΟΥ δνθῆ ὈΓΑΥ͂ ὑπ] ἀθοσ 
8ὴ6 Παὰ ἴαίκθη ἃ δαῖδ, δηὰ (ἢδὲ [5 Ἵχίσεπις 
ΒοΓυρυ]ουδη688 σοο8 θογοηά [παῖ ᾿παϊολῖοα ἴῃ 
Μαγῖΐ νῖϊ. 2, ἀηὰ Ὀοϊοηρβ ἴο ἃ ἰδίεγ {πῆς (ΥἹΖ. 
{παῖ οὗ Τταΐδη). Βιυῖ 5ὴη6 ἀϊά ποξ Ὀαῖδο ἐπὶ- 
τηοάϊδίεϊυ Ὀεΐοσε ΠΟΙ δυθηϊηρ 168]; δηὰ ἴΐ 
Ἄσδηηοῖ 6 βυρροβοά (παῖ πὲ ϑϑηρ ἰσουρῃ 
(06 ἀΑΥ νγᾶ5 υπδοςοιηρδηϊθαὰ ΟΥ̓ ὈΓΑΥ͂ΘΙ, ΟΥ̓ 
νγ835 ᾿ἴ56} ἀείοστηϊηθά, 45 ν ΟἸκπλᾶσ δἰδίθβ, ὉΥ͂ 
(δε δας [δὲ 8:6 οου]ὰ ΟΥ̓ Ὀαῖδε οηοθ ἃ ἄδγ. 

ἐπ ὦ 7ουπίαὶπ ο᾽ αυσίεν ὧν ἐδὲ εαν}. ἘἈδίδεσ, 
1η 1δὲ εαριρ. αὐ ἐδε )οισναΐπ 97 «υαίεγ. (οάὰ. 
ς8, {π6 ὅγγ., αηὰ ΟἹὰ 1.,«ἴ. οπιῖξ ἐπ 2δε εα»ρ 
(ΟΚκ. ἐν τῇ παρεμβολῇ). Ασροοχάϊηρ [ο ςοἢ. νἱ!. 



Υ. 8-- 12. 

8 Απά ψἤδῃ 8ὴ6 οδπης ουζ, 5Π6 
θεβουρῃς τὴς Τ,οτά Οοἀ οὗὨ [βγδεὶ ἴο 
αἴγεςϊ ΠΟΙ ΨΑΥ ἴο [16 Γαιβίηρ ὉΡ οὗ 
1Β6 σμΠ]άγεη οἵ Πεγ Ρεορὶε. 

9 ὅο 886 οδιῃξ ἴῃ οἰθδῃ, δηά τὸ- 
ΤηΔιηδα ἴῃ (ἢς τεηῖ, ὉΠῸ] 8}ς ἀἸ4 εαΐ 
ΠΟΙ τηδδῖ δῖ Ἔνθηΐῃρ. 

Ι0Ο Απά ἰπ τῆς ἔουπ ἀδν Ηοϊο- 
ἔδγῃεβ τηδάδ ἃ ξεαδϑῖ ἴο ἢϊ5 οὐγῃ βεγνυδηῖβϑ 

ΤΌΘΙΤΗ. ΧΙ]. 

οΟὨἶΪγ, δῃὰ ςδ]]δά ἤοπς οὗ [ῃς οξςεΓβ 
ἴο τη δαηαιυεῖ. 

11 ἼΒεη βαιά πε ἴο Βαροδβ ῃ6 
εαποςῖ, τγ8ὸ ἢδά σἤάγρα ονοῦ 4]1} τῃδῖ 
'ς πιδά, (ὐο πον, δῃὰ ρειβϑυδάς 1}]8 
Ηεῦγενν νγοηδῃ ὙΒο ἢ 18 σι τἢ ἘΠ 66. 
[αῖ 8.6 σοπ! ὑπΐο ι.89 Δηά εδὲ ἂπά 
ἀγίηϊς τ ἢ τι8. 

12 Ἐογ, ἴο, ̓ ξ ψ1}} θὲ 4 8βῆδηγα ἴοτ 

3. ἴδε Αϑϑγγίδηϑ δηζδιηρθὰ δγΥ με ἔουηίαίη. 
ὝνΒοὴ ἴἰ ἰ5 βαϊὰ ἴῃ [86 σνεῦβϑα Ὀείοσε 8 1δαῖ 
7υά υβεά ἴο σο ἔοστἢ (ΠΠΌτω ἴΠ6 ολΠΡ) ΘΥΕΙΥ 
ηἰσῖ, ἴδε τηοδηΐπρ τηυϑὲ Ὀ6 [Πδὲ 586 ὑεηΐξ 
ἔτοτλ Ἡοϊοΐεγηεβϑ᾽ μεδααιδγίεσβ δ ἴῃ6 οεπίσα 
οὗ ἴῃ σδὰρ ἴο ἴῃς δγ ουϊβιιγίβ βεσε [ῃ6 
ἴουπίδίη νγᾶ8Ίι Βαιυΐ δυθὴ δῇῆοσ (ἢΪ8 Ὄχρίδηδ- 
τίοη, τς τοσάβϑ ἐν τῇ παρεμβ. 511} τγεὰῦ ἃ 
δυιιρίείουβ ἰΙοοκ. Μονεσβ βυρρεσίοα παῖ (6 
ΟΚ.. ἐγδηϑβϑίδίοσ τηϊδίοοκ ΠῚ)ΠΏ, “ ἔγοτῃ [86 υη- 
οἸοδῆη655," ἔοσ ΠΟΠΩ2, “ ἴῃ [Π6 σαρ." Οοά. 
58, ὅγΥΓ.,) ΟἹά [,2[. δδνο ἐπὶ δε γζομπέαίη. 

8. εανιε οἱ.) ἀνέβη, «υεπί μῤ, 80. οὐἵ οὗἉ 
ἴῃς νγαΐῖεῦ :- Μαζί. 1}, τό; Ματϊκ 1, 1ο. 

“δὲ δεσοι δὲ. 8 ὲ εσεά ἰο (ΟΥ̓ «υομά) δεσεεεξ. 
᾿Ἐδέετο (Ἰοηΐϊς ἴοσπι ; Ηἀϊΐ. 1]. 157), [6 ἴτ- 
Ρεγίδςϊ, Ἴχργεβϑοβ μὲ 986 αἷά οἡ εοδοὶ 
οςολϑίοη. ᾿ 

0 ἐδὲ γαϊίηφ ερ εἷς ἀνάστημα ((οά. 1. 
ψΌΪρο, ἀνάστεμα) ; 85ε6 ηοΐίς οΟἡ οἷ. ἰχ. 1ο 
σωῤργα. Ῥὸγ ἴδε τιείδρδθοσ, οἴ. 5. 11. 1; ἰχ. 
13: ΧΥΠΙ. 48. ὙὟΤΏὨΘ γαϊδίηρ οὗ [5γδεὶ :τρ]1ςἀ 
[86 Ὀγίηρίηρ ον οὗ Αϑϑγσία; 5. Χχ. 8. 

Θ. δὸ “δὲ εα»ε ἐμ εἶδα, απάᾶ γωπαϊπεά ἐπ ἐδὲ 
46η1.1 “πῶ εο»ηῆης ἐπὶ εἶδαπ :0ὲ «υομίά γεριαίη, 
45. ΒΒ|556}1} τεπάθσβ " 386 τοτηδιπϑά 50 ᾽ (ἐε. 
οἰεδη), δά ἀΐηρ (μδὲ [δε τνγογὰ “ϑδϑελβ ὨΘΟΟϑϑΑ ΤΥ 
ἴο Ἑσοχηροῖς ἔπ 86η56." Τῆς ϑυσῖδς 25, “" ἀπά 
Ὅν ΒΘ 5116 Ἴᾶτης ἴῃ, 5|6 του] τοπηδίη ἴῃ ῥυσην 
ἴη [86 ἰεηϊ. Βαυϊΐ [ἢς Α. Υ͂. 15 ρτείεγδθϊο. 

μ,2} “δὲ δ ταὶ δὲνῦ »πεαί.ἢ μέχρις οὗ 
προσηνέγκατο ((οὐά. 19, 1τοϑ, προσεφέρετο) 
τὴν τροφὴν αὐτῆς, “ ὉὙπ8}] 386 ἴοοῖὶκ ἴο ΒΕΥΞΟΙ ἔΠΕΤ 
[οοά, ΓΟ Χεη. “Ογγορ. ἵν. 2, 41; δηά 1ῃ6 
Ραβϑῖνε, τὰ προσφερόμενα, γιεαὶ ΟΥ̓ ἀγίπά, 7οοά. 
ἊΝ: ΧΥΪ. 21: τῇ τοῦ προσφερομένου ἐπι- 
θυμίᾳ, “ ἴο {πὸ ἀρρεῖϊϊῖς οὗ ἴῃς εαἴοτ.᾽" 

10. 454... Ἡοίργεγπε: νιαάδ. καὶ ἐγένετο 
.«-. ἐποίησεν Ὅλ. ΠΟ... "Πὴ)}; ἃ σοϊῃπιοῃ 
Ἡεδὃ. σοηειτυςτοη. Ερδϑί 18 πότος, δαμφμεῖ, 
ΠΡ; ςἔ, Εξι1}. ἱ. ς, 9. 

09 δίς οαυπ “εγυασηί:ς οπἶγ 1.6. ἮΪΐ5 1τπ"» 
τηράϊαίς δἰἰθηάδηίΐβ, 18 ῬουβΟδὶ σοϊίπιιθ δηά 
ἴδε οΓοΓ5 οὗ ]8 Βουϑεῃο]ά, 

ἐκάλεσεν εἷς τὴν εαἰίεά . .. το ἐδε ἀξ μά 
κλῆσιν (380 ΕσΙΖΒοΠε αἴτεον (οὐ, 11]. 19, 58, 23, 
52, 44) 8 ΤΏΔΩΥ Μϑ95. ; νυϊξο χρῆσιν). Τα 

οογητηοη ΣΟΔαἴηρ᾽ ΡΌΘΔΓΒ ΠΟ ΔΩ ηρ͵655, Κλῆσιρ 
ΡΓΟΡΕΙΙ͂Υ τηθδῃ5 δὴ ἐρυϊζαϊίο ἴο ἃ ἔδαβί, ειρ. 
ΧΟΏΟΡΆ. " ϑγιηροβ. '. 7. Ηρστχὸ ἰξ ἀεδηοΐοβ (ἢ 6 
α:: τι561{--- ΟἹ 1,21. “4 εεπα»»--- ΟΣ ΡΤ ΙΣ: 
ἑμοϊεά, ἴΏ6 φωεῖς, ΟΥ̓ εογηραην (Ὠ ε ὟΝ οἴ). 
Το Ηεδ. τλΔῦ Βᾶνε θθεη δε ΠΡ, 1,εν. χχίϊὶ, 2, 
3) 4. 

πη 7 1δὲ οἵἥεεγ..1Ὶ οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς 
ρείαις, κ΄ ποης οὗ ἴδο56 ἴῃ σῆδγγε οὗ δήδιγβ " 

ὑσείατα, ες δεὶ ἀρη Οεεεῤῶβεπ): ἐ6. τ86 
νᾶγίουβ σοτητηδηάοσβ οὔ ἴΠ6 ἀστὴγ. Οὗ τ Μᾷδοο. 
Χ, 37, κατασταθήσεται ἐπὶ χρειῶν τῆς βασιλείας, 
“4 5841} θ6 8εῖ οὐδῦ τῃε δῆϊδιτβ οὔ {8ο Κίηράοτῃ; 
δῃὰ ΧΙϊ. 37, γράφειν τοῖς ἐπὶ τῶν χρειῶν. Νοπ6 
οὗ (ἢ6 ΔΥΤΩΥ͂ ΠΟΙ] Δη 6 Υ5 ἡγεσα ἰηνιοα, θοσδυ56 
[πε οσοδϑίοῃ ννὰβ8 ποῖ ἃ ρυδὶὶς οὔθ. (ϑυτσίδο: 
ἐδηᾶ ἃ πιδῃ οὗ [6 50, άϊοῖβ δηὰ οὔοογβ ἢ 5 
οδ θὰ ηοἱ.ἢ) 

11, Βαγοα..) ΨΜυϊ;. αρδο; ἃ πᾶ ἀ6- 
τὶ νεὰ ἔγοτῃ ἴῃς Ῥεγξίδῃ: 566 Ρ]Ἰη. "Η!ἰΞὲ. Ναῖ.᾽ 
ΧΙ. 4, 9: Οὐη1}}. γ. 12, 2:. Ασηδὶὰ φυοίε8, 
ΦΟ μΘΠ) ΡΘΏ65 δϑί ἀοιηϊηδηὶ βευυδηᾶι αὐγὰ 

ὉΔ6 " (ΟΥἱά, “Απιογ.᾽ 11. 2. 1). ὙΠ πᾶσηδ 
3, Βίρευαὶ (ΕΖτα ἰἰ. 2, 14), ΤΩΑΥ ὃς τεϊαϊεὰ 
ἴο Βαροδβ (ςΐ. Βαγωύας, (οἄ. ς8 2ιασἴη, δπὰ 
ΟΙά Ῥεγβίδηυι ωράυγα, 1.6. εἰπε {πε δια). 
ΕΠ 88 γεγο ορογεὰ ΟΥ̓ τΠ6 δησίθηΐϊ 
Αϑϑυστίδῃ 45 ΟΥ̓ Οἴοσ. ΟΥ̓ ηΔ] τροπαγοῖϑ ; δυῖ 
[86 πᾶ Βαροα, ἰηάϊολίοβ [μαΐ ἴῃς ῥγεϑθηῖ 
Ῥᾶβδᾶρε δθεϊοηρβ ἴο ροβί- ογβίδῃ {{π|6ὸ8. ὙΠῸ 
Μιάγαβῃ τυτῖῖϊε5 ὈΣΘΠ, “186 δυηυς ἢ," Ἰησιοδά 
οὗ Βαροδϑβ. 

12. “ὶ «υ! δὲ α σθαι 7ὉΡ οἱ ῥεγ:οη. 

αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν. Ἠεὃ. ΙΝ Δ ΣΕ, 

ΕΖεκ. υἱῖ,. 18 (ον 73), Ὅς νοσγάβ μυΐ ἱπῖο 
τε του οὗ Ἡο]οΐοσημδϑ ἅγὸ βΕτ ΚΙ ΠΡῚΥ ἔσυδ 
ἴο παῖυγθ. Ηδθίίυ.2] 5:ὴ οὗ δῃΥ͂ κἰρὰ δὰ 
56ΧΏΌΔ]Ι ἸΙσδῆσα ΘϑρΘΟ 811, ΤΏΔΥ ἤᾶνο ἀπ οῇεςϊ 
οὗ [ἰειγιης ἴδε Ἰυάρστηεης δηὰ σονογϑίηρ ἴῃ 
ΤΏΟΓΣΔΙ Ροτοερ[οη8, 80 (πδί ἃ τηδῃ νν1}}} οδὶϊ δν]] 
βοοά στ ΘΠΕΓΕ 5: ΠΟΟΓΙΥ͂, δηὰ οἸΟΥΎ ἰῃ δἰ 
ΟἾΏ ὈΠΘΡΕΔΚΔΌΪΘ 5} 4Π|6. 

“Ἅδη ν ἴῃ οὖσ νἱοϊουβηθβ5 στον δατά 
(Ο πιΐίβεσυ οὐ ἢ) ἴδε νἱβε ροάϑβ βεὲὶ οὖγ δγεβ 
ΤῺ οὖσ οὐῃ ΔΙ ; ἄσορ οἿζγ οἷθασ ᾿πάἀρτηθηίβ ; 

ΤΆ ΚΟ ὃς 
Αἄογα Οὖὖἱ δσσουβ ; ᾿ἰδΔυρἢ δ τιὸὰ 8116 τὸ οἰσυξ 
Το οὖ οοηἤππίοη.᾽" 

“4.»{. αν Οἰκοῤ. ἰἰλ. ἐς. 11. 
2 2 
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ΟἿ ῥεΐβοῃ, ἱξ ψγὲ 83}4}} ἰεῖ βυςῃ ἃ 
νΟΙΏΔΠ ρῸ5 ῃοΐ δλνίηρ Πλά Ποῖ σοπ- 
ΡΆΠΥ ; ον ᾿ξ να ἀγανν δῦ ποῖ υπῖο 
1.8, 3886 νγ}}} ἰδιιρἢ 15 ἴο βςογῃ. 

12 ΓΒΘη νεῖ Βαροδβ Ποπιὶ τἢῈ 
Ῥγζεβεπος οὗ Ηοϊοΐεγηςβ, πὰ σλε ἴο 
ἢδγ, δῃηὰ 6 ἰά, [,εξ ποῖ (ἢϊ8 Ζ2]γ 
ἀδηη86] ἔδαγ ἴο σοπιε ἴο σὴν ἰογά, ἀπά 
ἴο θὲ Βοπουγεά ἴῃ ἢ 18 ργδϑεηςς, ἀπά 
ἀτηἶς τῖπε.) πὰ θὲ τἢ νὰ 5. 
ἀπά δὲ πιλάς {}}18 ΟΔΥ͂ 48 οἣε οἵ τῆς 
ἀδυρίετβ οὗ τς Αβϑυγίδῃβ, ψΒΙΟἢ 
δεῖνα ἱπ τῆς Βουδε οἱ Ναθυςδοάο- 
ὨΟϑΟΓ. 

14. ΤΒεη 8λἰ 4 {ἀπ υπίο Πίπα, 
ἿὟΝΒο δὰ 1 πον, ἴα: 1 8βου]ά ρδίη- 

ΦΌΌΙΤΗ. ΧΙ]. [ν. 13---τό. 

ΒΑΥ͂ ΠΥ ἰογάϊδ β0 ΓΕ Υ ̓ Βδῦβοενεγ 
ΡΙςαϑοῖ Ἀἰπὶ 1 νν}}} ἀο βρθςεάιγ, ἀπά 
1ξ 5881} θῈ ΠΥ ΟΥ̓ ὑπίο [86 ἀΔΥ͂ οὗ ΓᾺΥ 
ἀςδιι. 

15 80 8 ἅγοβε, δηὰ ἀεοκεὰ ἢεγ- 
86} ψ ἢ πεῖ ἀρρᾶγεὶ δηά 411} δες 
ὙΤΟΙΊΔΠ 8 δίτγε, δη Ποῖ πχδί ἃ νγεηΐῖ ἀπά 
ἰλά βοῦς. 58.κ'π8 οἡ τῆς ρτουηά [ὉΓ ΒΕΓ 
ονοῖ δρδίηϑὲ Ηο]οίεγποϑβ, ννῃ]ςἢ 5ῃς μδά 
τεςεϊνεά οὗ Βαροδβ ἔῸγ ποῦ ἀδ}}γ ιι86. 
(δῖ 586 πιρῆϊ δῖῖ δῃὰ ελῖ ὕροη τΠ θη]. 

16 Νον ψβεη [υἀ ἢ σλπης ἰῃ δηὰ 
8βδῖ ἀονγῃ, Ηοϊοΐεγηςβ ἢϊ8 ᾿ιοᾶγξ νγᾶϑ 
ΓΑ 5ῃς4 ΙΝ ἢεΓ, Δηα ἢ]8 τηϊηἀ νγᾶϑβ 
Ιχονεά, ἀπά πε ἀεβίγοά ργθδὶ!γ ἢΠ6Γ 
ΠΟΙΠΙΡΔΩΥ͂ 3 ἔογ ἢ6 νναϊϊϑά ἃ {ἰπὶς ἴο 

ὑ «υέὲ ἄγαςυ δὲν ποὲ μρΐο :...ἢ ἐὰν ταύτην 
μὴ ἐπισπασώμεθα, ἐγ «υε αἰίμγε (οΥ ἑπάμεε, 
}εγτμαδδ) ποὲ ἐδὲε αυὐοριαπ. ΤΏΘ ἰαησυᾶσο 15 
ΟΥΥΟΟΣΙΥ ΘυρΒεπισῖὶς Ὀοΐδ βεγὸ δηὰ 'ἴπ ἴῃς 

πεχὶ σεῖβε. ὅ8ΥΧΓ. σιῷὴ Ἰ}}, πιοί αὐδαεεεγὶ- 
“9 εἰ. 

18. ἀγίπά «υἱκε, απά δὲ ἀὐι «υἱὸ «.} 
Ιηϑἰοδά οὗ πιεῖν ((οάά, ;. 64, «ἰ.), ΕΤΙ ΖΒΟΠ 6 
οὐ πίεσαι, “ ἴδου 82: αἀὐΐηκ ;" ἃ οβδηρὸ οὗ 
ςοηϑίγυςίίου ἩΏΙΟΝ 15 ἱτητ δι οἷΥ τενοσβοὰ 
ἴῃ γενηθῆναι, ἴογ ΜΏΙΘΝ, Βονγενοσ, (οὐ. 19, 1ο8 
μαᾶνὸ ἴδε δυζυγε γενήσῃ. 1 ἰἴεΓΑ }ἷγ ἴ[ 15: “ Απάὰ 
ἴδου 5] ἀσίηκ δε σ᾿ 0.5 υηΐο τηοττιπηθηΐ ἢ 
(εἰς εὐφροσύνην). ΟΕ, Ἐπί. 1. το “45.; Ηάϊ. 
Υ. 18. 2 “4ᾳ{. Ἴδ6 ἱηαϊοδοη οὗ υν. 132-16 
Ροϊηϊ ἴο ροβῖ- Ρογβίδῃ {ἰπ268. 

πὰ δε "παάε ἐδὲε 47, 1 1ἷ1ϊ,, “πᾶ το 
δεεονδ οπ δὶς ων αν ἃ ἀσωρδίοῦ οΓ᾽ ἐῤὲ “οη": 
μην, «αὐδο πἰαπά ὧγ, Ὅς. ΤὙΤθ6 «υδο 15 
ἐοπιϊηΐης (αὖ, τείοσσίηρ ἴο δὴ υπάοβιοοά 
δηϊοοοάοηξ. ΑΟοὐ, ς8 28: ἡἠμά 20 δέζορρῇδ 
εἰογίοις (ἔνδοξος) ὦ α ἀαιυσδίεν οὗ 1886 ποδίε 
(μεγιστάνων). Ξ01.: “Απά ἴΒοὺ 58ν}: ἀσίηκ 
ψἱὴο ὙΠ υ8, Δηα 5.14}1 τσε]οΐος, δηὴ 5δὶῖ Β6Ὲ 
1ο-ΟὯΥ Βοπουγεά 45 οῃς οὗ [86 ἀδυρηϊεοῦβ οὗ 
1ῆ6. ποῦ].8 οὗ Αϑϑουσγίδα, πο (πι85β..) ϑἰδηά, 
ἅς. ΤἌὝὙΠδ6 οἰιγδοϊογίδις δὰ οὗ {}}5 
Οτΐθηίδὶ Ῥαδηάδλγιιβ μασαϊγ νεῖ ἃ 5:ηϊϑῖετ 
τοοδηΐηρ. Βυΐ [υἀ}}}8 ΟΡΡΟΣΣΌΠΠΥ 15 ὥονν 
οοπο, δηἀ 5116 ΔΏΘΥΟΙΒ δὲ ΟΠΟῈ ἴῃ ἃ ἴοῃς οὗ 
ἄδθὸρ Βυτα  ῦ δηὰ ἃΡ { »ταιβοδέοη [δδὶ 
τουδὶ δᾶνο σΥΘΔΕΥ σοὶ ουθὰ (Π6 ΔΡΡγθ ΘΙ Οἢ5 
οὗ Βεῦ ὙΠ οτηρίογ. 

14. “ὠγεῖ. ὅτι, δεοσιμθ ΟΥἨὨΌγ. 061 ἢ 
88γ5: “Απὰ Ψ|0 δπὶ 1 ἴο ρϑιη5ΑΥ ΤΥ ἰογὰ ἢ 
ΝΑΥ͂, ἕοσ δνεσγι ηρ (μδί 5})4}1 "ς ἴῃ ἷβ εγεῈβ 
Ρἰελβίησ, 1 Ψ|]1 μδϑῖς δηὰ ἀο" (σπεύσασα 
ποιήσω, ΟΥ δοοογάϊης ἴο ἀοά. 58, σπουδάσω 
καὶ ποιήσω). 

ἐξ “ῥα]} δὲ »Ὦ» )ογ. καὶ ἔσται τοῦτο ὧγαλ- 

λία Βυϊ σοάά. ἐπ. 452, 58, 8]. μοι τοῦτο: 
δῃά 23, 55, 44, 8]. τοῦτο μοι. 501. απά ἐξ “δαὶ 
δε 'ο πη ἃ δοασῖ (ἸΣσι; 2). 

16. ἀξελεά δεγεεἴ}] ϑ8εε οἷ. χ. 3 σωργα. 
οὐά, 111. 19, τοδ οὔ καὶ πάντι τῷ κόσμῳ. 

“055 «“ἀϊπ1.}] τὰ κώδια, ἐδε «δεεβεδῖνπε οἵ 
“δεοε: υϑεὰ ἴον δεδάϊηρ (Ατίδι. σορβ, 1478); 
ἀϊπιίη. οὗ κῶας; ςξ, ’ Οὐγε5.᾽ 111,27 .ᾳ5. Οοά, 
58 ομγβ τὰ κώδια... ἐπ᾽ αὐτῶν; υϑίηρ 
ἔστρωσεν δΞο]υζεῖγ, 45 ἰῃ σ΄. 1ο. 

νην δὲνρ ἀαὶδν “ει εἷς τὴν καθημερινὴν 
δίαιταν αὐτῆς. ΕοΣ ΤῊ Ρωι καθημ.-, φωοῖδ» 
ἀΐαπς, οἷ. ΡΙυῖ. γε. το; ὺκς χὶ, 3, τὸ 
καθ' ἡμέραν. Ὑτοχηηυ5 οἰζε58 [0 ΧΙ, 1ς 
ΠΥ, Δίαιτα ΤΩΘΔΠ8 “Ω 4«ὑ47 97) ̓ δυΐπ, "ποάξ 
φ ᾿ς, τὶ ἢ δροςῖδὶ τεΐεγεηςα ἴο 7204] απ ἀγες:, 
γπαίπίοππες, δοαγ ἀπά ἰοάσίηρ. 1.Δἴ, εμΐμς 
υἱείσμε ἢ (1λά 61} δηὰ φοσμν. ΤΠο ϑγγῖας 
[ι28: “ (ο 5ῖθορ οἡ {Π6π|.ἢ 

“2 χεεἰέπο (κατακλινομένην). ὅ5.0τ. “ἐ!. 

16. “αὐ ἀοαυ". ἀνέπεσεν ΞΞ ἀνεκεῖτο, “ Αγ 
δἵ 14016. ὝὍΎὙιε δηςίεηξ ΗἩῦτεν οὐυπίοτῃ νγᾶβ 
ἴο 8ἰ[ δὲ δῦϊ]ε (1 ϑδπι. χχ. 24; τον. χχὶν. τ). 
Εγῖης δἵ 120 ]6 15 τηθρηϊὶοηθὰ 85 ἃ τρᾶσκ οὗ 
Ἰυχυσῦ ΟΥ τῆς ΡΣΟρΡμοῖβ Ατηοβ (υἱ. 4) δηὰ 
ἘΖοκίοὶ (Χχῖ!. 41), Αϑὲσ τδ6 ἘἈσίυγῃ ἱἰ 
Ὀδοδπ6 ζεηοχαὶ. 

«υα: γαυμδῥεά «υἱὴδδ7᾽Ὰ᾽δεν.) ἐξέστη ἐπ᾽ αὐτήν, 
αυα: α»π"απεί, δε ἐξπεἰ  «υ «σοπάεν, αὐ δὲ. 
ἼΤΠ6 στηογὰ υδιιαὶ] σοΟηΒ ΘΠ ΟΏ ἰ5, ἐπί τινε ΟΣ 
ἐπί τινος. ὍΘΤΒδ ῥγεβοηΐ οδδ σϑουσβ (δ. ΧΥ. 1. 

δὲς νηϊμά «υαιῷ ᾽πουεά.}] ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ. ΤΕ 5οιι] νγᾶ8 τεραγάςα 45 {Π6 ϑοδὶ οὗ 
εἰηοὔοη. “ Ηἰ5 8οὺ] νγὰ38 βῃδκεη οσ αρι(δἱϑὰ :᾽ 
οἴ τ Μᾶδος. νἱ. 8; [ὑΚὸ χχὶ, 26. 

απ ῥὲ ἐεείγεδ ρτϑαὶ δὲγρ εορμραηγ.] 
ΒΥΠΖΘΟΒΕ Ρυϊ5 [Π6 σἴορ δεΐοσε (8 οἴδυβο, 
ὙΜΏΙΟΝ ΡΡΟΑΓΒ ἴο ὃ6 οἰ οϑεῖν οοπηροίοα τῖῖ 
(6 ἔο]]οννίης οπς: “ Νον ἢ6 νγᾶβ8 ΡΟ ΘΠΠΥ 



πἀηξ ΌΡΙΤΗ. 
ἀεςεῖνε Βοῖ, τοὶ ἴῃς ἀδγ [πδὲ ἢς μδὰ 
866ῃ ἢοῖ. 

17 ἼΒεη 8414 Ηοϊοΐεγῃεβ υπΐο 
δοτ, πηἰς πονν, δηὰ Ὀς ΠΊΘΙΓῪ ὙΠ} 
118. 

18 ὃο Τυάδπἢ 8414, 1 ν}}} ἀτίηϊκ 
πον, ΠΙΥ͂ ἰογά, Ὀοοᾶυβε τὴν [ἰδ 18 
τηδρηϊῆεά ἴῃ πα 118. ἀΔΥ πλοῖα ἔῃδη 
411 τῃς ἀΔγ8 βίηεςς 1 νγᾶβ θόγηῃ. 

19 ΤΠ θη 816 ἴοοῖκ δηὰ δῖε δηὰ 
ἀγαηῖκ θείογε πἰπὶ δῖ ΒΕΓ τηδιά ᾿λά 
Ργερασεὰ. 

20 Απά Ἡοϊοΐεγῃεβ ἰἴοοῖΐς ρχϑαῖ 
ἀεἰρς ἰῇ ει, αδηά ἀγαδηῖς τὰς 
ογα ίπς ἴδῃ ἢε δά ἀγυηὶς δὲ 
ΔΩ ἴίπις ἴῃ Οἠδ ἀδγ ϑἰποε δ νγᾶϑ 
θοση. 

ΧΙ]. ΧΤΠΙ. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΗ]. 
ὦ γμάῤῥᾷ ἐξ Δ αἴονεε τοὐλ οίογενγεες ἐφ Ἀὲρ 

Ζ2,2. 4. .8.λε Ἄγαγείλ Οοα ἐο ρένε ἀφ᾽ σίγεηρλο 
8 «ὁ1ε εἱς οὗ λὲς ἀεαά τυλέζε ἀξ σἰορί, τὸ ακαὶ 
γείμρργιδα τίζλ, ἐξ ἐο Βείλωδα. 17 Τάξ᾽ σαι 
“, ανα ερ»ερερραὶ ἀξ. 

Ν ΟΥ̓ νβεῆ ἴδε ενεπίηρ τνλϑ 
ζΟΠΊ6, 818 ϑεγνδηΐβ πιδάς ᾿δϑία 

ἴο ἀεραγῖ, ἀπά Βαροδβ 5βῃυϊ ἢιἰβ ἰεπξ 
σοι, ἀπά ἀϊδηλθθεά [ἢ6 νγδίτογβ 
ἤοτὰ [Π6 ρῥγεϑεπος οὗ ἢἶβ. ἰογά ; δηὰ 
ΤΕΥ ψεϑηϊ το {ΠΕῈῚΓ δεάβ: ἴοὼγ {ΠῸῈῪ 
γγΟΓῈ 41] ἡγεΆΓγ.9 Ὀεσδιιδε τῃς ἔεδλβι μιδά 
θέε ἰοηρ. 

2 μὴ ]υάπἢ τνγᾶβ ἰεΐξ δἴοης ἴῃ 
τὰς τεηῖ, ἀπά Ηοϊοΐεγμεβ ἱγίηρ δοηρ 
ἸΡΟΩ 8 δεάἀ : ἔογ Βε νγαβ ἢ]Ἰθὰ νει ας 

31. 20) 45, σΎΧΊΏΘ, 

ἀεδίγουβ οὗ ἰηϊοτοουῖβα ἢ μετ, δηᾷ νυᾶβ 
νει  ης ΤῸΣ Δ ΟΡΡοσγίυη! υ οὗ ΕΣ. Πρ ΒΟΥ, 
ἴτοιαῃ ἴδε ἀδὺ [δὲ 6 5δν δογ." Κατεπίθυμος 
15 ἃ ἅπαξ λεγ. (οά. ς8 τοδάξ : ἐζήτει καιρὸν 
ἀπαντῆσαι αὐτῇ, “ δ ντᾶ8 8εεκίηρ, δὴ Ορρογ- 
ΤΌΠΠῪ ἴο τηρεῖ Ποῦ." ὅ50Γ. εἰ φωαεγεδαξ «ἰδὲ 
ζει σο ΟΡ ΠΟ ΕΓ ἐΩ21. 

18. 7 «υἱ]! ἀγίπα ποαυ.] πίομαι δή. δ ΠΕΝ, 
41.οἴ τη ἀὐηῖ, 1 ῥγαυ. ἀοά. ς8, 44, 4] 
οὔ ἴα ῥγοοδῖνε ρασί οἷο, Ὡς ἢ οοσουττεὰ 
ἶῃ τ. 17 (πίε δέ). 816 πῖβϑῃεβ ἴο ἀσίπκ ΠῈΣ 
οὔτ ὑτὶης6, ποΐ δ]85. 

7 ᾿ξ ἐσ νιαρηΐβεά ἐπ γπὸ {δὲς ἀα4γ.2 886 18 
τὨϊη Κκίηρ οὗ τὰς Ἔχρίοἱϊ Ὡς [παῖ ἀΔΥ ννουϊὰ 
υγιηεβθ, δἀηὰ ποῦ δεϊγῃίοποα ἐδοϊϊης δπά8 
Ὠδίῃχαὶ Ἔχργεβϑίοη ἴῃ ἸΟΩ͂Υ ἰδησυδρα. 

πο Γ ἐδαη αἱ] ἐδε ἄαγε, 6.1 1τ,͵ αδουε αἰ] 
ἐδε ἀκ4γ: φΥ »:»γ δίγιδ; ςἔ, τὰς νυ] ξαῦ ΕΠ} 15}, 
“ 4}} ΓΩΥ̓ δογ ἀλγ8," ἐς. ΤΩΥ͂ επῖγε [1ξπ. 
Βυὲ [υἀϊ 5 νογὰβ παρῇς ὈῈ υπάετβίοοά ἴο 
τηθδῃ [πα [6 Οσοδϑίοη ννᾶ5 τόσο ἸΟΥΤΣΪ τὨΔη 
411 Ποῦ Οἱ μάδγβ; εἴ. Οεω. χ]ὶ. 20 (ἡμέρα 

γενέσεως -Ξ ΤΠΡΠ). 

19. δαά »γεραγε4.1 (Οοὰά. 58, ὅ5γτ., ΟἹ 1,Αἴ. 
δἀὰ ,ῶ0γ δεν. ἐγ 2 ..: ΒΟΥ υϑι.Δ] ουεηΐϊῃς τδϑὶ, 
δες ἴῃς ἀδγ8 βίης. 

4Ο. 20οὐ στγεαΐ εἰσ δὲ ἐπ δὲν. ηὐφράνθη 
ρ 
οἰαϑβϑίοδὶ, βἰζηῆοβ [πὲ 8ῃς νῶᾶβ (Π6 “οώγοε οὗ 
Ηΐ5 ἀεὶ : οἴ, τον. ν. 18; 2 (ῃγοῃ. Χχ, 27. 

Ηεῦ. ἸΘ ΠΟ. αοάά. 58, 19, 52) 44» 8]. 
πᾶνα [6 τλοσα 118112] ἐπ᾽ αὐτῇ ; ΟΪὰ [,Αἴ. “ρὲν 
ἐΩ;γ1. 

. πᾶ ἀγαπᾶ »πμοδ ἡπογέ «υἱπθ.} ΤΈΣ Ὑμμεε 
ΗἩδθακκυκ ἱπνοὶρηβ δραϊηϑὶ [86 6ῃ 
᾿οἌτου5415 οὗ ἴῃς Οδαϊἀδδη Ὄρργοββοσβ οὗ ἢδ18 
Ῥεορῖε: Ηδῦ. 11. ς, 15, 16.ΨἩ Ηο]οΐεγῃεβ 18 
Τορτεβοηϊοα 85 ροδάδά ὃγ Ἰυ3ϑῖ ἰηΐο 84η ἱπεῦγεῖγ 

ὙΏςἢ ἀείελίοα ἢἷ5 εΥ}} ἀεϑὶ νη τα 7]υάϊἢ. 
ΤΒὸ ἐπᾶσε ρογίσγαϊς οὗ δϊπὶ σγϑϑει 65 [μδί οὗ 
Δῃ οοιῃϊηδῖο Ρογξίδῃ βδίγαρ |κὸ ΤΊ 5βαρἤοτ 68, 
ΟΣ ἃ Ἰυχυτγίουβ ϑγτο-Οτεςίδη [{κ6 Αρο]οηῖι8 
οΥΓ Οογείδϑ, σαῖμεῦ ἴπδη [δδὲ οὗὨ δὴ ̓ ϑϑγσγίδη 
ννλττῖοσ οὗ [δα οἱάδη {ἰπια. 

ΟΗΑΡΤΕΆ. ΧΙ. 

1. »"αὐδ δαείε 19 ἀεβαγ.. “Το ἀερατῖ"» 
16 ἀναλύειν ; ῬΓΟΡΕΙ͂Υ, “ἴο ἴοοδα δΌμ [ἢ 6 
ΤΑΟΟΣΏρ5," “νερὰ ΔΠΟΒογ:" οἷ, ῬοΪγΌ. 1, 
όρ. 14; ῬΕΠΡΡ. ἱ. 23, “ μανίην [ἴῃς ἀδδίγο 
ἴο ἀερατί," 2... ἴο ἀϊε (ἀναλῦσαι). Οοά. 58, 
ἀπελθεῖν; 1,Αἴ, αὐέγε. ὅ)γτ., ἤγοβα ἴο γὸ 
ΑὙΤΑΥ." 

«υἱδδοω 1.4. ἴτοτι ἴδε ουζδϊε : ἔξωθεν. 
Τρ ψουϊὰ Βᾶνθ ὑγενοηίεα [υ1Ἐ}|8 Ἔϑοᾶρο, 
Πδά ποῖ ΒΟΥ τηδί ἃ Ὀδθη τνδι την ΤῸΣ ΒΟΥ οὐϊδιάο 
ἴδε ἰεηΐ (υ. 3). 

ἀνε σε ἐδε «υαἷδεγ:.ἢἿ [ὃᾧϑ8., “δι οἱ ἐδο.6 
αυο «ὑεγε- “ἰαπάἰης ΤΒΟ δἰεηάδηίδ οὔ 
Ἡο]οΐξυτοβ ἅσὸ τηθδηΐ ὈΥ οἱ παρεστῶτες. ΤΊ 
ξυεϑῖὶβϑ ὅγὰ οδ θὰ [15 “Ἢ βεγνδηίβ "" (δοῦλοι ; 
οἷ. χίϊ, το). Οοά. 23, ό4, 41. Ὠδθα 6 ςϑὶγ 
ςοιτεοῖ ἀπέκλεισε ἰηῖο ἀπέλυσε; ΟΪά 1,«Αἵ. τ ρπδεΐ. 

ἐδὲγῦ «υεπ!.}1 ἀπῴχοντο, «υεπὲ οὗ. (οά. 
(8, 14 {πε δὰ αἱ Τρμελά οἔ Ὁ ἰο {πεῖς 
Ὀεάς," 501. 125, “ Θφδοξ ἰηΐο δὶβ ἰοηΐ:» δηὰὲ 
ςοΟποϊυάεβ, “οσ (ΠΟΥ ΙΕ ΘΔ τ [86 
ξτελίῃα58 οὗ ἴΠ6 ἀτίηκίηρν [δὲ μα Ὀδεη.» 

Ζ. ἰνίηρ αἷοηρ. ΟΥ “εἰ ΐοη ογευαγά (π 
πεπτωκώς). δ ν»5 περ οϑϑὺ κι τς 
(δε ΟΚ. ἰοεχὶ [ὰ5 ἰΐ, “(6 ψνῖὴθ ννὰ8 ρουγοὰ 
411 οὐδὸσ μἷπι, οὐ “μδὰ ἀγεησμεά Πίπι (ἦν 
περικεχυμένος αὐτῷ); Β6 νγὰβ υἱηο »ιαάιάμι. 

5γγ. ἴων ὡσιαΐδλ. ἴοσι ΜιΙάγαβιι: 

“Ἡ,,1δο Κίηρ οὐ δὶς θεὰ δἷορί ᾿ἰκα οπα ἀδδά," 

341: 
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ἢεγ πηδιά ἴο βιδπὰ σους μοῦ Ὀεά- 
σΒδθεῖ, δηά ἴο ννδῖ᾽ ἔοσ ἤδγ σοῃη 
ἔστ ἢ, 48 886 ἀϊά ἀδιΐγ : ἰοσ 886 584] 
8ὴῆ6 ψουϊά ρὸ ἔοτῃ ἴο ᾿6Γ ῥγάγθγβ 
Δηὰ 8ἢε βραΐςς ἴο Βαροδβ δοςογαΐηρ ἴο 
τε 8λῖδ ρυγροβα. 

4. ὃο ἃ1]} επί ἔόογι, δηὰ ποης νγῶβ 
Ἰεῖ ἰῃ τῆς Ὀεάςαπιθεῖ, πεῖτῃεῦ Ππ|ς 
ΠΟΙ ρῖεδῖ. ἼΒεη [παϊτἢ, γέ γα 
ὃγ 58 δεά, 544 ἰῃ μεσ ἢςαγῖ, Ο [μοῦ 
(οὰ οἔ ἃ}}] ρονγεῖ, Ἰοοΐκ δὲ ἢ1]8 ργεβεηῖ 

8. οευ υάμδ δαά εονπαπάεά.}] Βεῖοτε 
86 σοηΐ ἱηΐο ἴῃς Ὀδηπαυείίηρ ομάπιροῦ (ςξ. 
ἙἸ.. ΧΙ, 15). 

δὲν δεάδεδανιδεγν.) (Αοἄ. ς«8 δηὰ ὅγγζ. ἐδε 
δεάδεδανιδεν. 

«ὐαἱ! 70 ν.}1] Τοοῖ ομὲ ΟΥ ευαἱεδ ἴον ; ςἔ 
ὙΠυςγά. ν. 37: ᾿Αργείων δὲ δύο ἄνδρες . 
ἐπετή ἀπιόντας αὐτούς. Ὑτοιηπλι8 ἀο685 
ποῖ γινα [6 ποχγά. 

από “ῥὁὲ “ῥαἀε1 ὝὍπο ΟΚ, ἱπιρ]1ε5 ἃ Η ὃ. 
Ρἰυρξ,, ἀπά :6ε δαά «ῥοζεη. 

4. 8ο αἴ] «υτπὶ ζογι6ὁ.1] Αἴογ [86 ρΡαγθη- 
(6515, Ὁ. 3,) [6 ῃδιγαῖϊνε 15 γσεβυσηθαὰ ἢ ἃ 
νἱγίυλ! τερεϊοη οὗ πὸ ἤγδι 5ἰδίθπμθπὶ οὗ 
τ. 2--ἃ ᾿σοπιήοη ἔεαΐυγε οὗὐ Ηδῦγεν δίγ]ο. 
Το ΟΚ. δάάς, ,γο»»ι δὲν ((οαά. 11. 23, 52, 
Ἴ1, 841.), οὐ 3ο»»π" δὲ; (44, 74, 76, 1ο6) ὕαεε. 
(οά. 48, ,)ο» Ηοϊογεγπεν ὕες; ϑγτ. ὕγον»ι 

ἐδεπεε. Οἷ, Ὁ. τ; Ηεδ. Ρτ ΘΒ] Ὁ ΣΒΡΌ, “ον 
δεΐογε δίρη. 

πείέῤδεν ἰδεἶε πὸρ ατγεα} 1ἴ. ἥονι “νιαἱ] 
“π|0 5τεαί: Οθῃ. ΧΙΧ, ΙΣ; ἃ 858Ππ|. Υ. 9; δηὰ 
οἴδη ἰῃ Ο. Τ. 866 ἽἹἰδὸ Ὁ. 11; Βαγυςῇ 1. 4. 
(οά. ς8, ἡ δίς δεάδεραριδεγ, “ν»ιαὶἱ οΥ στεαὶ. 
5γΓ. ΞΖ γε ον" “»ηια]. 

ὁγ δὶς δεά. (Οοά. ς8, κεφαλήν. Ξ0ΧΓ. "ΦΩ͂Σ 
εδε ῥεαά οὶ Ἠοίογεγπεσ. 80 διὰ 1.(. 

“αἱά ἱπ δὲν δεαγί.} 7.4. βαϊὰ ἴο βουβοὶ, ταθη- 
1211γ--- Ηεὃ. ρῆγαϑο, ᾿5. χίν. 1. ὙἘε διανοίᾳ 
(ἔογ καρδίᾳ) οὗ (οά. ς8 8 ἃ οοτγεσξ ΡδΓ8- 
ΡὮγαβα. ἡβα ὦ ϑιεοξίφμε μα δ απίο ἰδείωρρ, 
σι εἰ ἰσεγγρης εἰ ἰαδίογρς πιο. ἐπ 

“ἰϊρηο; ἃ τοτηϊηίβοθηοα οὗ Ηδπηδῇ, τ άπ. ἱ, 
13: “Νον Ηδηηδῇ, 8ὴ6 δράκο ἴῃ Ποὺ ἢοασγί: 
ΟΩΪΥ ΠΟΙ Ἰρα πιονϑά, θυΐϊ ΠΕΡ νοΐοθ νγὰ8 ἠοΐ 
μεοατὰ, Τῆιε Μιάγαβῃ ἄρτϑϑᾶ. 

Ο 1ον4.1 Οοά, 58, κύριε, κύριε. 80 ὅΥτ. 

ἰοοξ ὠρονἢ 114. Ἰοοκ ἐλνουσαῦυ ὑροη, 
ξιδηῖΐῖ ϑιιςος85 ἴο ΓῊΥ οηάἀδάνου ; οἷ. ΡΒ. χα. 
17, Δηά ποῖθ οὔ οὗ. τί, 19. ΕῸΓΣ (δὲ δηδὶ 

866 οἷ᾽. χ. 8. Νυϊρ.: χερβίος ἐπ δας 
ῥογαὰ κα γΩ τισημῶῦι ΤιεαγΩΣ, μὐ σἰκμξ 
»γονηἐε Τεγισαίεηι εὐυϊμαίετι ἑμάηι ἐγίρας ; 
εἰ δος φμοά Σ᾿ογξάφης 267 ἐξ ροι:6 δεγὶ οορίαυΐ 

συ ΙΤΗ. ΧΗ. [ν. 3-7. 

ὕὑροη τῆς ψοῦκβ οὗἩ πῆς Πδηάβ ἔογ 
τῆς Ἔχαϊιδοη οἱὨ [εγιυβδίεπι. 

ς ΕοΥ ποὺ ἰ8 ἴῃς της ἴο Βεῖρ 
τῆς ἱπμεπίδηςα, δἀπά ἴο εχεουῖα 
ΠληΘ ΘΠῖογρΓΖεβ ἴο [πε ἀεβίγυς!οη 
οὗ (ἂς δ θπι εβ ν ΒΟ ἢ γα σίβοη δρδίηϑῖ 
ι.3. 

6 ΤΠ εη 886 ολπις ἴο τῇς ΡΠ] οὗ 
τῆεὲ δεά, ψηϊοἢ νγῶ8 δὲ Ηοϊοίεγηςβ᾽ 
᾿ελά, πὰ ἴοοῖ ἀονγῃ δ8 ἔδυςίοη 
ἤἴτοτα ἴῆδηος, 

7 Απά δρρτγοδοδεά ἴο ἢϊ8. θεά. δηά 

»εγδεωρ. Οἵ ἴδε ΜΙάγαβῃ : “ διγεησίδοῃ τη, 
Ο [υοτὰ Οοά οἵ [53τδεὶ, δηὰ ἰεῖ πιὸ ἐχδςῖ [Π6 
γεηξεληοο οὗ (Ὦγ ϑοσνδηῖβ;; ἴο δι γεηφίμοη (ἢ 6 
θᾶγ5 οὗ ἴπῸ καΐεβ οὗ [εγυβδίθπ), (ῃς οἱ οὗ 
ΤὨΥ δδηοίυασγ. ὕρμοϊὰ πιὸ ὉῚ ΤΥ ννοσγά, δπὰ 
ἰεῖ πὸ οὶ δε ἀἰξαρροϊηϊεα οὗἉ ΤᾺΥ̓͂ Βορο, ὈΥ [6 
Ῥονεῦ οὗ [ΠΥ 5Ξἰσεηρῖι," 

δ. ον ποὺ ἐς ἐδὲ ἐβρμθ.} ϑἘ6 τγᾶβ βοῖ γε- 
“εγ δίπρ ἃ ἔπηθ δηά 50 τεπηρίηνς Οοά, ςἢ. νἱ1}. 
15 “4ᾳᾳ. Ηοτ οηΐογργίϑε δδά ἴδ 
αν, δῃηὰ δῆς ἰοοά ψ|ι δίῃ 5ιχῆϊς οὗ [5 σοι» 
Ρἰεϊίοη. 886 5 ΠΑΡΙΥ͂ ΡΥ τς ΑἸΠΔΙ ΡΗΥ͂ ἴο 
Ὥογτο ΠΟΙ ἄγῃ ἕο [86 ἀφοίϊθῖνα βίσοκο. Α58 
ἴο [6 ἰδηρυάᾶρο, 866 ἢ. ἰχ. 12: [8κῸ ἱ. 54; 
866 «ἷ5ο Ρ5. εἷϊ. 13, “ἼὝΤΒοΟι. 5.4} δγίϑθ δὴ 
Πᾶνα τη ΓΟΥ ὕροη ΖΊίοη : ἔοσ {πε πιο ἴο ἤδυουγ 
ΒΕΓ, γοᾶ ἴδε 8εῖ {ἰπ|6, 15. σου. 

20 ἐχδομὴε Ἠππὸ ἐπί γη 5.1] ΟΚ. »"7 ἐπίεγ 
γῆπε, βἰησυϊλγσ. (οά. ς8, ὅγγ., Οἱὰ [1,Αἱ., 
ἐχερμῖε ἐδοι (ποίησον, ὉΤῸ ποιῆσαι). Το νογὰ 
τεπάοτοά “ ἀδϑισυςοη " 15 ἀουδ ΒΥ Ζϑοῦο 
εὐϊῖ5 θραῦ (οάά. 1]. ός, α]. εἶνε ἴῃς Αἰϊει- 
ῃδῖνο βρε Πης, θραῦσμα ; “ ἔτασταοηῖϊ " Βετα Ξξ 
“ Βγοδκίηρ," “σὑὐτεοκ᾽ (ΞΞ το, 44, θραῦσι»). 
(οά. ς8 48 τραῦμα, “ πουηά ; Ὀυΐ ϑγτ. 
“ δηἀ ἀο που ἴδε ἀεὶ 5 οὗ ΤΥ Βεασῖ, ἴο 186 
ἡβριώρ οὗ ἴδε ρεορὶεβ [μδὲ μανε σίβεη δψαίηϑς 
:5. (ΟΝ εἰ. νἱϊ. 9. 

θΘ. ἐδε δ ΣῚ Κανών, ῥοΐε, 1αΒ ἴ86 ννοτὰ 
εὐϊίοά ΕΥ̓͂ ΕΣ Ζϑοδο, ἢ τῆς τοπιδτκ (μδί ἰΒς 
Θχίοσοδ] οὐϊάθπος 18 ΠΑΙΤΏΟὨΪΟΙΒ ἰη [15 ἔν ΟΙ ; 
δυῖ δεῈὲ (πε ϑγχίδο. ἴἴ ΤΙΔῪ ἢᾶγε Ὀξεη 8 
ΡοΪο ἔτουη ψυῃοῖ ἴΠ6 τηοξαυο οὐυγίαϊη νγῶ5 
βυδρεηάἀοά. Βαάννεὶ!, μουσενοσ, οοηϊεεϊυτοά 
κίων, “οἱ ΠΔτ. Οἱ ]υάξεβ χνὶ. 2ς. 80 ἴδε 
δυσίδς, ὩΣ; δηά ρΡγοῦδο]υ [δε Η Ὁ. 

δὲς αμεδίοη. ΟΥ 7α]εδίοη. ΤῆῈ Οτεοκ 
ἀκινάκης ἰ8 οα Υ δυϊάδβ 85 μικρὸν δόρυ 
Περσικόν, ἃ 51:8}}] Ῥεγβίδη ὡρεαγ. ἴΐ νγῶϑ ἃ 
σδονὶ ΒΓΑ Ν στυογά, δοςσοτάϊηρ ἴο 1,144 6]}} ἀπά 
ϑοοίϊ. 615 54Υ ἃ εγοοξεά ΒΟΤΑ, ΟΥ “εἰνιείαγ,. 
Οὐ Ηάϊ. νἱῖ. ς4: καὶ Περσικὸν ξίφος τὸν 
ἀκινάκην καλέουσι. ΗϊοΥ. " Οὐ» 1. 27. 5 : ὁ ΨίΠο 
εἰ ἰυιοογη5, Μεάυ5 δοϊηλοδϑ [τπηπηδὴς αυδηίυτῃ 
ἀϊβοτεραῖ." Ρ]αῖ, “ Κορυδὶ. νἱῖ. 553: μέγαν 
βασίλεα. . . τιάρας καὶ στρεπτοὺς καὶ ἀκινάκας 
παραζώννυντα. ἼΤὮΏ6 ὅ5υΓ. 48, αμά ἄγου δὲε 



ν, 8--11.} 

τοῸΚ Ποϊά οὗ τε ἢαὶγ οὗ ἢἷ8 ᾿οδά, 
δηὰ 4ἰά, διγεηρίῆεη τὸ, Ο [,ογά 
Οὐοά οἵ [3γδε], τη ϊ8 ἀδγΥ. 

8 Απά 8ε ποῖ ἔνγίοα ὕροη ἢ 8 
πδοῖς νυ (ἢ 411 Π6Γ ταὶρἢῖ, δῃὰ 5Πε ἴοοΐϊς 
ΑΥΧΤΑΥ͂ ἢ58 Πεδα ἔτοπι τον 

9 Δηά τιμηδίεα 8 Ὀοὰγ ἀοννη 
ἴοι {πε δεά, δηά ριυ ]]εὦ ἀοννη τῆς 
ΟἌΠΟΡΥ ἔἤοπὶ τἢ6 ΡΠ|Δ15; δηά δῆοῃ 
αἴεγ 5886 σεῖς ἐσσί, δηά ρᾶνα Ηοΐο- 
ἔεγῃςββ ἢ15 ἢδλά ἴο Ποὺ πηδίὰ : 

ἄἐγὲ (σι;.,.}; ἃ ουπουβ νοχά, τῆς ἢ ΤΟ Ὸ ΓΒ 

ἴῃ τ. ὃ δηὰ οἷ. χυὶ. 9, δοοογάϊης ἴο ἴδε 
ονυϊάδηοο οὗ Μϑ8, Αἀά. 14,,47] (Βηῖ. Μι5. 
(ο]}.. 

7. Ἰοοξ ῥοίά 9. ἐδε ῥαὶγν. Τὸ τῶδκε [86 
οἷον οετίδίη. Εοσ δράσσομαι, εἶ. 1,6δν. 11. 2. 

πα «αἰ4 1 Τὸ ὃ6 υπάεγϑίοοά οὗ ἃ πιρηίδ] 
ΟΥΓ δί ᾿ἰοαϑῖ βυρργοβϑθα εὐδουϊδίίΊοη. [ἢ Ηθδ. 
“ ἴρ 52Υ οἴξῃ τη6Δῃ8 “ἴο {Π|ηΚ, δνθὴ ἤθη 
“ἴῃ 186 Βοατί ὔ 15 ποίῖ δά ἀδά, εν. Εχοά. ἰϊ. 14; 
ςἔ σ. 4. 80 λόγος ἰ5 (1) [Βουφβί, (2) ΒΡΕΘΟΒ. 
Οἱ ϑαιῃβϑοῃβ  ἰδϑὶ ὑγαυογ: [υἀρε5 χνΐ. 28. 

8. 11. “4π4 “δὲ “»ιοῖε ἑπίο (ΟΥ̓ ὡραἱπεΐ, εἷς Ξε 
ἐπῇ δὶς πεοὰ Ἰαυίοε «υἱὲ δὲν »ρηλσόί. [Ιπϑιοδὰ 
οὗ «ὑπὸ δὲν »ιΐρδί, ΟΟἄ. ς8 ΠΔ8 αὐδὲό δὲ γᾷ 
(παραξιφίς, “ ἃ Κηϊδ ΌΓΏ ὑε5ιά6 [ἢ 5συνογά ᾽). 
“ ΒῚ5 γεῖῸ Ῥογοιιβδίῖϊ ὑγὸ δια ρ ΠΠδῖθ βοχυϑ᾽ 
(Ρεἰ]Ἰςδηυ5). ἷ 

ἑοοξ ἀφ δὲς δεαά.} ΟΥ̓ εἰ. χίν. 15. 
ἴῃ [κὸ πηδηηοῦ Παυϊὰ Ὀεπεδάεὰ ἴΠ6 ΡΒ] Π5Ε1πὸ 
νὰ Ηἷ8 οὐ δυνοσά, 1 ϑᾶζηῃ. χυϊὶ. δὲ: οἐ 4150 
Ὶ Μδος. νἱ!. 47; 2 Μᾶςος. χγΥ. 20 ; 5}. νἱῖ. 
ΤὨΘ γτοΑΙῪ ἰϑίοτὶς [46] ψὰ8 ηο ἀουδί ἴῃ 
Ρατὶ (με ῥγοϊοίγρε οἵ [61 1ἢ, Τυάρεβ ἷν. 21; 
νυν. 26. ΨΝΉ6 Τσοπιροβιὴς ἢ18 Ηδρρδάδ, [πε 
ΔΌΪΒΟΥ ΙΛΔΥῪ 4150 βᾶτε σεηεθεγοὰ {86 49" 
ϑβλϑϑϊηδίίοη οὗ Ερίοη ὃὉγ Εδυά, [υᾶγο8 11]. 
19 “44. “Ὁ ΠΩ Β ἘΠ} " ἴῃ ἍΠε 
ΤῸ5 8 16] ἴο [αἱ οὗ Ηοϊοίεγῃεβϑ. Ηδς 
ἀργά ον, ἃ Ὀοδυῖα! εἰσ] πδηιοὰ Πάϊοο. 
“ὙΠΕΙ͂Γ τηλυτῖᾶρε ψὰ5 ςεοἰευγαϊοα τ ὈδΓ- 
θατῖς ΡοΡ δηὰ ζεβνυ υ . .. δῃηὰ [ἢς 
ΙΩΟΠΔΓΟΝ, δ ΥβλβνοΩΝ ΨΙ πυῖπθ ἀπά δβίθορ, 
τειϊγεὰ δ ἃ ἰδαῖΐς Βοὺσ ἔστοτα ἴῃς δδησιεῖ ἴο 
ἴδε πυρὶ] θεά. Η:59 αδἰεηάδη(5 σοηξηποὰ 
ἴο Τόβροος 8 Ὁ]θαϑιγα8 ΟΓΥ 815 Τόροβο [Π6 
ξτεαλίεβὶ ρατί οὗ [86 δηβυΐηρ ἀδὺ, 111} τῇς 
Ὀηυβυ21] 5:|]|Ίϑῆςθ δἰδιτηθὰ {πεῖ ἔξαιβ δηά 
βυϑρίοϊοῃβ; ἃπά αῇεγ αδἰζειηρίίηρ ἴο ἀνγάκεη 
Αἴι4 ΌΥ Ἰουὰ δηά τερεαϊθα οτίθβ, [ΠΕῪ αἵ 
Ιδησῖ Ὀγοῖκ ἰηΐο [6 τόγαὰὶ δραγίηρηῖ. 
“ΤΏΕΘΥ ἔουηὰ τῆς {γε} Ὁ] ρ ὈΓἀ6 5{ἰὴς ὉΥ͂ 
ἴη6 Ὀεάπιάθ, διάϊηρς Βεῦ ἴβος ψ ἢ ΠΟΙ νεῖ], 
δῃὰ Ἰλιηδηϊηρ ΠΟΥ οὐνγὴ ἀδηρου, 45 ψγῸ}} 88 
186 ἀδαίῃ οἵ ἴῆ6 Κίησ, ψῆο μδά οχρίτοά 
ἀυγίηρ ἴπ6 ηἰρῃῖ. (Οἰδύοη, οὔλΡ. χχχν.) 
Ης μδά ὕγοκβϑὴ ἃ ὑἱοοά-νοϑϑοὶ, δηὰ συ ΟἿ Γ 

ΤΌΘΙΤΗ. ΧΗ. 

ΙΟῸ Απά 8ἢς ρυΐ ἴξ ἴῃ Ποῦ δὰρ οὗ 
τηδδῖ : 80 {ΠῈΥ τίη νεῖ τορεῖπεῦ 
δοςογάϊηρ ἴο {πεῖὶγ συβίοπι ὑπο ῥγὰγ- 
εὐ: δηά ψῆθη [Π6Υ ραβϑβδεά [ἢ6 σδπρ, 
(Π6Υ σοπηραβ8εἀ τς νδ]]εγ. δηά ψϑηῖ 
ὉΡ {πε τηοιηίδίη οὗ Βεῖμυ]α, δηὰ 
ςΑπι6 ἴο {Π6 ρδἴε8 [Βεγεοῖ. 

1. ὙΒδη 8414 Τυάϊἢ δίαγ οἱ το 
της ννδισμηηθεη δὲ τἢε ραῖο, Ορεῃ, 
ΟρΡΕη πον ἴῃς ραΐε : (σοά, ἐνβὴ ΟἿΣ 
αοά, ἰ5 νι 5.0 ἴο 5ῆονν ἰδ ροννεῦ 

ἔΔΙΞΟΙΥ δβογίρεα ἢ185. ἀδαῖῃ ἰο (ὃς κΚηϊξβ οὗ 
[1άϊοο. 

9. “ωριδίοδ ῥὶς δοάν ἀοτυ".] Ἀοϊεά δὲς δοάν 
οἵ; δεῦρ 48 ἃ ΕἸ ρμδηΐ ἘΠΕΙΏΥ, ὈΥ̓͂ ΨΥ οὗ 
ἃ ἰαϑῖ ἱπά! σηγ : ο οἰ. χίν. τς. ὙΤΒο ΜιΙάγαβὶι 
ἸΤΡΓΟΥ 5 Οἡ {Π|8: “86 ἴοοῖκ [118 γεαροῦβ οὗ 
να, ὙΠΙΟΝ γο υηρ οὐ ἴδ ρ11 1418, δηὰ 
διλοῖο 8}} ἷ8 Ὀοαγ : ἔγτοιῃ ἴπε οἷς οὗ ἴδε ἔοοΐ 
αὐθῃ υπΐο {μ6 Βοδὰ ἔοσγα νγᾶ8 Ὡ0 ϑουηδηθθ8 
ἴῃ 11 ([54. 1. 6). 
ῥω ἰεα ἀοαυη ἐΦε εαποῤγ.2 Τοοῖ δέ »ιοιφμῖδον 

πεὶ οἵ 7γονε ἐδὲ έἠαγε (στῦλοι). ΤᾺὨΪ5 ρίθος 
οὗ ΠΏΘΙΥ, ἢ 118. “ΡυγρὶΘ δπὰ ρμροϊὰ δηὰ 
ΡΓδοῖοι 5 βίοῃδϑ " (οἷ. χ. 21), αἰἰγασίε ΒΟΥ 
ὙΥΟΙΏΔη 8 6γΥ6. [ἴ νγᾶβ, ΠΊΟσΟΥΌσ, 4 βρη ὰ 
(ΓΟΡὮΥ. [{ ἰ5 ποῖ “αἰά [α΄ 5.6 Ὑταρρεὰ [ἢ 6 
Βεδά ὺρ ἰὼ ἰ (ΕΠ Ζβοδε; ςἢ. σ. 15). ὙἘδ 

51. τοηάθιβ στῦλοι ὈΥ͂ [κδο, ἃ νοτὰ 

οἴδογνῖϑα πηκηόνῃ. Βεζηβίεϊη 8 ΒΑΓΩΪΥ 

Τρ ἴῃ τιλκίηρ ἴα ἃ σοττυρίίοη οὗ οΌἉ. 

απο γεν. μετ᾽ ὀλίγον, “ αἴεῦ ἃ {||6 
ΨὮΠΕ,» “ ῥγεβθηιγ." Οοἀά. 58, μετὰ μικρόν. 
(ἔξ Μαῖι. χίῃ, λο; Μαχκ ΐ. 30. 

10. »"ε41.}] οοά! ΟΥ αἱοίμαῖς (βρωμάτων). 
ΤὮς να] οὶ ΟΥ “ υἱοΐι]5- δ ρ᾽" νγὰ8 ΟΝ 
᾿ΕἸΡΙΥ. 

μϑ10 ῥΓγαγογ.] 80. Οοαάή, Π]. Χ, 19, 23) 52, 
58, 8]. (ἐπὶ τὴν προσευχήν). (Οοά. 8, ὅγτ., 
ΟἹὰ [,Αἴ. ὡς ἐπὶ τὴν προσευχήν, “48 1 υηΐο 
Ργάγεσ." ΕυΖβοθο οὔ8 {πε Ἰνοσάβ, βἰ πρὶν 
τοι κίηρ “ ἀον ΖυπαῖΖ ἢ] Ὀδνοσ υηᾶ νυνὶ 
ΔΓ πἰςἢξ υὑγϑργυπρ!ςἢ 5οη." ΨΨΩγ ὅγγ., 
(45 δἱ ἴῃε {{π|6 οὗἩ ργάγοσ," 

ἦφεγ εο»ιρασσεά δὲ αἰ. ξεπ γοωπά, 
γα δὲ εἰγεμὶδ οὗ, δαὶ φίοη (οὐ αἱ ἐδαΐ 
φἰκπ; (οά. ς8, ϑγτγ.) ΟΙά [,41.)». (Οξ, οἢ. χ. το. 

ἐδὲ »πιομπίαϊπ Ὁ. Βείδιΐα.) Ἐδῖμοσ, 246 
»πιομηξαίη μηέο Βεϊγίμα. Βετυλούα 15 ἴῃο δοου- 
βδῖίνο αἴζεγ ε νοσὺ οὗ πιοῖΐΐοη. Οοά. χ. δα ἀ8 
πρὸς, Δα 58 εἷς, ΜΟΙ τηλῖκο5 [Π]15 ουἹάθηϊ, 

Πα προς- οἵ (ἢς νεγὺ ἱπρ|168 {ΠπῸ 54π|6δ. 850 
ΚΥ7., απαᾶὶ «υεηξ ἢ 1οὁ ἐδὲ εἰ. υά ἢ} τάκ 5 
ἴπ6 Αϑϑουγίδηβ μεδά ἴο Βεϊμυ]ϊα, ἃ5 “ αν ὰ 
ἴοοκ ἴδε ῬΒΠἸ5[1η6᾽8 Ὠοδὰ δηάδ ὑσγουρῃς ἰδ ἴὸ 
]εγυβαίθηι," 1 858π|ι. ΧυἹὶ. 54. 
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844 

γεῖη [εγυβαίθπι, Δηὰ ἢ 8 ἔογοαβ δρδίπβὶ 
τῆ6 δῆδηγ, ἃ8 6 Βαῖῃ Ἔνεη ἀοης 
η}8 ἀδγ. 

12 Νον ψῆδη ἴπ6 τηδη οὗ δογ 
οἰγ Βεαγά ἢδγ νοῖςβ, ἴμεῈγ} πιδάβ μιαβίε 
ἴο γὸ ἀονη ἴο (ῃς ρδίε οὗ τΠεῖγ εἴν, 
ταὶ {ΠΕῪ «|16ἀ (ἢς 6] άογβ οὗ τὴς οἴ. 

123 Απά ἐδεη {Πεγ γδη 411 τορείμεγ, 
ΟΠ 5π|8}} δηδ ρτγελῖ, (ὉΓ 1ἴ Ὑγ728 
δῖγδησε ὑπο ΤΠ απὶ τῆλί 816 γγᾶ8 σοπΊο: 
80 {ΠΕΥ ορεπαά τἢς ραῖα, Δηὰ τεςεϊνοά 

᾿ ἘΒοπι, ἀπά πηδάς ἃ ἤγα [0Γ ἃ ᾿ἰρῆτ, δηά 
βῖοοά τουῃά δδοιυξζ τ1ἢ6η]. 

14 ΤΤΠεη 8}6 844 το πεῖ τῇ ἃ 
ἰουιιά νοίες, Ῥγδίβϑε, ργαῖβὲ (ὐοά, ρυδίβε 
(σά, [1 Αγ) ἔογ ἢς δβδῖῃ ποῖ ἰᾶκθη 
ΑΥΤΆΥ [8 ΠΊΟΙΟΥ ἤοπι ἴῃ6 δοιβα οὗ 
Ιβγδεὶ, δυῖ πδιῇ ἀεβιγογεά οὐγ 6η6- 
πλϊε5 ὉΥ της Πδηἀ8 1ἢ15 πΙρἢ, 

Ι1ς ὅὸο 8ῃς6 ἴοοϊκ τῆς Πεδὰ ουῖ οὗ 

11. ἰο ἐδὲ «υαἱεδ»νιοη αὐ 2ῥεὲ μραϊε.}] τοῖς 
φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν. (οΐ, ς8 δηά 
ὅγτ. οἵἷἱητἱϊὶ ἐπὶ τῶν π.; 19 Τεδάβ ἐπὶ τ. τειχῶν. 
ΟἹά 1,81. ἐπ ξωστίδια ; Ψ αἷς. οἰσἹοάίδι ΜΙΙΓΟΓΊΩΡΙ. 
“Ορϑῃ ἢ ὁσοΌ 5 Ὀυϊ οἢςο ἴῃ (οάὰ. ςβ, το : ἀπά 
“ Οοα᾽ [15 οπχίίεα ΕΥ̓ ς8, ὅγτ., ΟἹά 1,2ἱ. 
Βυῖ ἔπε ΘΠ ΟΙΟὨΔ] ΤΟΡΟΈΟΏ5 ἃΤῸ ῬΓΟΡΔΌΪ 
ΟΥ̓ ΖΊΠηΔ]. ᾿ 
Οοά ἐπ «αυἷ!θ τ. μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, [538. 

ΥἹἹ. 14: Υἱὶ, το. 

ἐο τευ δὶς βοφυεν... . πᾶ δὲ: ζογεθ.. ΤΆΔ. 
ο ἀο «ἰγεηφίδ [1.6. δίτουΣ ἀδθ 8]. .. σπά 
γε [}.6. ἔογοεῖιϊ ἀθθ 8]. [ηϑίςδά οὗ ποιῆσαι 
ἔτι, Οοὐά. 19, τοῦ ὃς ἐποίησεν; 58, 5Υ1.) 
ΟἹ 1μΑ[. ὃς ἔδωκεν. Τμδ Τοοποϊυάϊης ἐποίησε 
ἠοῖ δβυϊην (15, τ1ῆ6 ὅγχγ. οὔἱῇ τ; θυ ΟἹά 
1,.δῖ. ἐπάβ8 ψ|τ} σέοωξ δοάέο 7 εἰ Κακίη Γι ο:,. 
ὸσ ἴδε ρῆγαϑε, οὗ 1υΚὸ 1. 51, ἐποίησε κράτος 
ἐν βραχίονι αὐτοῦ. 

18. [ηδίοδά οὗ μεγάλου, “ ξτεαὶ," (οά, ς8 
οὐ ουϑὶν Π85 πρεσβυτέρων, “ εἰάετε.᾽" 

ἐξ «υαὴ “ἰγαηρε τἰπίο ἐδορε δαὶ 4Ὅε «ὐυα: 
εο»,6.1] ΟΥ̓, δὲν εο,ηὶηρ «ὐῶῷ ο ἐδεγι ὀεγομά 
ἐχρεείαίδοη (παράδοξον). ἼἜΠΕΥ διὰ ρίνοη ΒΕΓ 
Ρ. υϊ,. φωοπίαηε “ῥεγαδαπὲ σαρε ἠασε πὸρ 
4:6 ὉεπίωΓΩ71. 

γεκεξυεά.) Ἡεϊοοπιοά, ὑπεδέξαντο ((οἀ. χ. 
εἰσ εδ.). 

ἭἭν α δι εἷς φαῦσιν. Οεη. ἱ. 15; 
Ῥα. Ιχχῖν. τό. Α ΧΧ,. ἴεττα -- Ηερ. ἽΝΌ, 
ρδι- ρέυεῦ οὐ ἐμριίπαγγ. ἜΔΒ6 δος 15 Ὠδίυγαὶ 
δηὰ ΖΓΑΡὮΏΙΟΔΙΥ ἐκείεβοα, 

14. Ῥγαΐμε, ῥγαμε Οοά, ῥγαΐμε Οοά, 1 “47.} 
ὙΤΠΕΙΘ ΠΙΑΥ͂ 6 8δῃ 48]]υδίοη ἴο [86 ΡΟΡυΪδΓ 
Εἰγτλοϊοεν οὗ μεσ οντη Ὠδπλὲ μά, “' [ονγεβ8,} 

ΤὺΘΙΤΗ. ΧΗ]. 

᾿ΔΏ, οἷ. χί. 7. 

[ν. 12---17.Ψ 

τς Ὀάρ. δηά 8δεννεά [ξ, δηὰ διά υηΐο 
{Πεπι. ΒΕ οΙΪ ἃ τΠς Πελά οὗ Ηοϊοίεγηεβ, 
(Πε Γἢϊοῖ ςδρίδίη οὗ [πε Δγπιγ οὗ Αϑβϑυυ, 
ΔΠ4 ὈεμοΪά [ῃ6 σάποργ, ᾿γβεγεῖπ δε 
ἀϊά 1ἰὲ ἴῃ διῖ8 ἀσγιιηϊζοηῃ685 ; δηά ἰἣε 
Ι,οτὰ βδζ βαντίεη ἢΐπὶ ὈΥ͂ τὰς Βδπὰ 
οἔ ἃ ψοχηδῃ. 

16 Α58 τε [,ογά Ἰνεῖι, τνῆο διλῖῃ 
Κερὲ πιὸ ἰῇ ΠΥ νγὰν (πδῖ 1 ννεηῖ, ΠΥ 
᾿σουηπΐοεπαηπος δδῖῃ ἀεςεϊνοά ἢἰπὶ τὸ 
ἢϊ5 ἀςβεγιςτίοη, ἀπά γεῖ Βδίἢ ἢς ποῖ 
ςοπιηλττεἀ 8η ἢ πε, ἴο ἀςῆϊς δηὰ 
8ῆδπης ΠΊ6. 

17ὴ ΤΒεη 41] τς ρεορὶς μεῖς 
ὙγοΠἀοΓΆΙΥ δβίοηβηςά, δηὰ δονεὰ 
ἘΠ πιβεῖνςβ, ἀπά ἡγοσϑηϊρρεά (ὐοὰ, δηά 
8βδ]ἀ νυ οἠς δοςογά, Β]οββθὰ ὃς (δου, 
Ο οἷὖνρ Οοά, νῇηϊοῖ αϑὲ τη}8 ἀδγ 
Ὀγοιρῆς τὸ ποιρῆς τε εποπιοες οἵ 
(ῊΥ ρεορίε. 

ἃ5 ἵἢ ἴἴ τηεδηΐ σμάσπάα. (ΕΓ. Οη. χὶϊσ, 3. 
“ ΤἸυάδλῃ (γζδἕάα8), ἴπου ἂὐὲέ ἢὰ ψνβοαι [ἢ 
ὈγεΙΒ θη 5}}8}} ὑγαῖϑε " (δ δῶ). 80 ὅ5γυ. Τὴε 
Ῥἤγαβα ἩΏΟΣΝ ἔσθ] ]ονγδ ΟΟΟυΥΞ ἴῃ 2 541, Υἱῖ. 15. 
“ Ὠδοδιγογϑα ἢ 15 ||. “ Ὀγοΐκδϑῃ ΟΣ “ υτοοκοὰ " 
(ἔθραυσεὴ: ςἕ τὰς ἤουῃ ἴῃ Ὁ. 5 σεῥγα. 

1δ. ἀγωηξεηπκει..) Ὀγίπλίηρ-δομξε, εατοκεαὶ: 
(μέθαι) , Ῥὶαῖ. “ ῬΏδοατ.᾽ 2.6 . ΤὌΤδο εἰπξ. Ξ 
ἐγρωπζεππεσ. Οοά, ς8 οἵηῖτῖ5 μα {δὲ Σογά, :. 
Εἴ. εἰ. ἰΧ. 1ο. 

16. “4 1δὲ Τιογά εἰ δ.)}]ὺ (ΟΕ δον ἔοππε 
ἱ ΤΗΘ Νυΐϊ,. διωρὶῆος ἴδε 

νοῦβο, θυΐ (Π6 Οτδεκ 15 οἰ θα ΪῪ πιοτς οὔἱρίηλὶ. 
ΟΕ Θβρθο δ! (ΠῈ ογάβ: “:α οὐπὸ ῥολκίλοης 
}εεεαῖὲ γΓευος ΔΌΣ γιὸ ποδὶ: σαμάεπέεηε ἐπ τἱ- 
ἑογία “μΩ, ἐπ συαείοπε "πεῶ, εἰ ἐπ ᾿ἰδεγαξίοδε 
τε: ΓΩ. 

10 ἀρβίε ἀπά τδανιε ηε6.} εἰς μίασμα καὶ 
αἰσχύνην. ὅϑγτ. ἰ2Ζοιο; ] “νὴ 
[εἴς (ΟΥ {ξε]Ἰηρ) οὗ 5διδιιε." ἀοά, 58, εἰς 
μιασμὸν αἰσχύνης. 

17, δοαυεά ᾿δεπισεῖυες, ἀπά «υογοδέρῥεά.] Οἱ. 
: Ογσοη. χχίχ. 2ο ; Οϑῇ. χἹπὶ, 28 ; δηὰ οἴδεῖ 
ΡΑβ58 5.638. 80 [Π6 ὅγγΓ. ο αν ουο, “ διά 

{86} 1611 ἀοννὴ δηὰ ὑοσβῃίρροα  (ποὶ “(867 
Ρ 1μεπίβοὶνοβ ἢ (δεῖς ἔδοοβ ἴο ἴδε 
ΘΑΓΊΙ," 25. Ἑδυσίοῃη κῖνοϑ ἰἴ : οὗ, Οοη. χΙν , 12; 
2 ΘΒγοῃ. νἱῖ. 3). ὙὍὙῊδ γεβὶ οὗ ἴΠ6 νοῦϑὲ ἰ8 
οὔτε ὈΥ Οοαά. ς8, 71. 

ὀγομρδὲ ἐο πομσ δι ἢ ὙΠῸ ΟΚ. ὁ ἐξουδενώσας 
ΤΛΘΔΏ8 «ὐὖο απ (οΥ δα!ῖδ) “εἰ αἱ ποιχϑί. 
αἴ [δε οορπδίεβ ἐξουθενέω, 1ἃ,ὐκς ΧχΙΪ, ΟἹ, 
Δηὦ ἐξουδενέω, ἘΖΕεΚ, χχὶ. το. [{ τοηάοῖβ ἴῃς 
Ηεθ. ΠῚΒ οομέονεβοὶ!, 2. ϑᾶτα. νἱ. τό, ἀπηὰ ὈΝΌ 
γεϊεεῖβ, ὩΡΥΦΌΣ, 1 ϑᾶτῃ. χ. 19: δοζῃείπι65 



ον, 18---1.} 

18 ΤΒεη 5214 ΟΖίδϑ ὑπο δε, Ο 
ἀδυρῆῖογ, Ὀ᾽εββεὰ ἂὔὶ ἴδοι οὗὁἨ {πὲ 
τηοβϑῖ Πίρῃ (ὐοά δθονε 4]}1} {με ψοπιεη 
ὍΡΟΣ (6 φασὶ ; δπὰ δ]εββεὰ θὲ τῆς 
Ι,οτὰ (σοά, ψῃς ἢ μδίἢ οτελῖθά τῆς 
Πεδνθὴβ ἂπά 186 δῦ. νος ἢ Βδιἢ 
ἀϊγεςιςα [ἢδ6 ἴο τπὰ οὐεηρ’ ΟἹ οὗ τὴς 
Βελὰ οἔτῃς ςϊεΐ οὗ ουὖζ δῃθηλ δ. 

19 ἔογ τῃῖ5 τὴγ ςοηπδάεηποε 58}4]] 
ηοῖ ἀεραγέ ἔτοπι τῆς Βολγὶ οὗ ἤξῃ, 
ὙΠΟ Β τοιοῦ τῆς ρονεῦ οὗ (οὐ 
ἴου ὄνϑγ. 

20 Απὰ Οοΐἧ ἔυγη ἐδεβε τΠΐηρβ ἴο 
ἴ(Π66 ἴῸΓ ἃ ρεζρεῖυδλὶ ρῥγδίβε, ἴο νἱϑβιῖ 

ΦΌΘΙΤΗ. ΧΠΙῚ, ΧΙΝ. 

18εε ἰπῃ ροοά {τῇ ΐηρβ, θεσδυβα ἴδοι 
διαβὲ ποῖ βραγοά τὰγ [τί ἔογ τῆς δ: ς- 
οῃ οἵ ουν παίίοης δι μαϑῖ γενεηρεά 
οὐν τυΐη, ννλϊ κίηρ 4 ϑιγαιρῃς ννὰ 
Ὀείοτε οὖν ὥὩὡοὰ. Απά ἃ4]] τἂε ρεορὶς 
8214, 8ο θὲ ἴξ, 80 θὲ ἴξ, 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΧΙΝΨΝ, 

8 Αελίον λωαγεδ μάά «ἄξιο τολαὲ :41ε Ζασ 
ἄομό, αμα ἐρ οὐγομριοεά,. 11 724 δααά οὗ 
Ηὔοέδννε; ἐξ λανρεῖ μι 1ῷ 22 ἐξ οηνάῖ 

αμ αἱ τεμελ ζανεερ τε, 

ΗΕΝ εαἱὰ ]υάπἢ ὑπο {δεπ, 
ραν πὶς ποῦν, ΠΥ ὈΓεΓΒΓΘη, 

ὈἿΞ, εοπομΐοαγε, Β8. ΟΥ̓. 13 (αὐτὸς ἐξουδενώσει 
τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν). ϑγγτ. δαϊό ὀγοάεη, ἃ5 ἴῃ 
υ. 14. 

18. δἰκισεά. .. Οὗ δὲ »ποσὲ δὶ Οοά, {6 
ὝὨ5 Ο᾽οβϑοίηρ 18 πηοάο]]οὰ οἡ ἴπε Β]εβϑίηρ 
Αὔγᾶσὰ ὃγ Μεϊοϊιζοάεϊκ, κίηρ οἵὁὨ ϑαϊοσῃ δηὰ 
ῥγεβὲ οὗ “(ὃς τηοδὲ Ὠίρι Οοὰ" (Οεη. χῖν. 
19, 20), 85 ΤΏΔΥ Ἀδ6 86ϑη ὉΥ͂ ςοιῃρασίηρ [ἢ ἰοχῖ 
οὔτε υ0ΧΧ. νὰ (με ΟΚ. μογο : Εὐλογημένος 
ἽΑβραμ τῷ θεῷ τῷ ὑψί ὃς ἔκτισε τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 
ὕψιστος, ὃς παρέδωκε κιτ.λ. 

. διίρεά ἀγὲ ἐδοι... αδουε “11 ἐδε «υο;ιεη.} 
ΟΥ δὲ ἐδοω. Τὴ ἀοεβ ποῖ πε 1: ΟΕΓΕΪΥ 
«ἰδὲ “586 δδοι]ά Ὀς ῥγαίϑεὶ δηὰ τεηονηθά 
ἴογ ΒΟΥ οουγάχε δηά ἀενοίοη, ἷκε [42εἰ ἴῃ 
Τυάρεβ ν. 24.) Α8. εθοσδὰ ἰηνοκεοὰ ἃ δ[ε59- 
Ἰη5 ὕροῦ ἴδε ἰγοδοβοσοιβ ΟΠΏΔὴ 0 58ἰεῖν 
5:561---" Βεβϑεὰ δὔονθ νγοχῆθῃ ὃὉς { "-- 
80 [πε οἰάεγ Οζίδβ (σβοιὰ ἴθς ΜΙ|ίαγ. «8115 
᾿ἐΖΖίΔΒ ἴδ6 "4, 1.6. ῥγίποθ, οὗ 15γδεὶ Ὁ) ἰ5 
τοργεβοηϊοα 25 ᾿πργεοδλέίης ἰπ6 Ὀ]εβείηρ οἵ 
ἴδε Μοδῖ ΗἸφὮ ὕροῦ [υ611Π,| οἢ δεοοουηΐ οἵ 
ἃ δ᾽γαϊαν ἀεεὰ. Τα Τοηῃϑίπιςϊίοη εὐλογητὴ 

τῷ θεῷ--Ηεῦ. δῖ Ἵν. --" δ]εκθοὰ το Οοά- 
ννατὰ ἢ --- ΧΩ Δ η8 “ δ]οβεοά ἴῃ [ἴῃς πἰρμοβῖ 
ἀερτοο.ἢ 

20 ἐδε εμέ 4} Ἀδίμοσ, 29 2δε «υοωπαῖ 
(τραῦμαλ Οἷἴ, Ῥβ. ᾿ἰχνῆΐ, 21; οχ. 6. ΤΠο 
ὅΥΓ. [48: «αὐδο ἀἰἐτεεξεά ἐδεε, δαὶ ἐδοιῖι τεἰρ διε: 
2αξε οὗ δὲ δεαά 97 ἐδεὲ εδίφῇ 97 οἷ᾽ ἐμριἷξε. 
,ΞΞΒυὲ “ νουηὰ οὗ ἴδε πολ πηοδὴβ ἃ δρααάϊγ 
πουηᾶ, (ὐοά, ς8 [45 ἴΠ6 5ϑἴγδηρθ σεδάϊηρ, 
«ὐδο ἀἰγεείεά ἐδεε ἀπίο (ΟΥ αραΐπῖ) ἐδε δεαά 9 
δε οὐδὲ φερε δεαίδεπ (εἰς κεφαλὴν ἄρχοντος 
ἐθνῶν). Ὠουϊ, χχχὶϊ. 42. 

10, Σὸρ ἐδὶς ἐδ εοπβάεπεεἢ Βεεσιμς 18) 
δοῤῥε. ΤῊΪΒ 966Π|8 ἴο τηέδῃ: “1 0658 (ες, 
Ὀεσδυβα ΤΥ ψοπάετδι! ἰσυβὲ ἴῃ Οοὰ ν]}} 
ΘΤΟΣ δ6 ἐογχοίίζῃ; δυῖ ψ11}} αἴνσαγβ θὲ ὑγθ"- 
δεηΐ ἴῃ [ἢ6 Τ]ΘΠΊΟΤΣΥ οὗὨ [ΠΥ ΡεΟρὶς ἴο ᾿πϑρίγε 
το τ τῆς ᾿ἶκ6 εηάυγδηοςο, δηά ἴο δανα 
1ῃοΩλ ἔγοηι ἀεβραιγ" 

καὶ εὐλογητὸς ὁ θεὸς δ᾽ 

Τα ὅγγ. [28: “ Βοοδιιβε 26» ϑγωΐ ὙΠῚ ποῖ 
ἀερατὶ ουὖἭξ οὗ ἴς ᾿ιοατέ οὗ (ἰ6 8οῃ5 οὗ πηθῇ, 
ψΠὸ ΚὙ.1}} σεησδοῦ ἰδς ρόνεν οὗ Οοὐ ἔογ 
ἐνὸν; γτοδλάϊηρ ὁ ἔπαινος (ἢ Οοά. ς8) ἔογ 
ἡ ἕλπις. 80 ΟΙὰ 1.,δἵ, 

4Ο. 2γα4.}ὺ ὕψος -Ξ Ὁ’, 34. ἴ, ΣΙ9 ΟΥ 
ὙἹΣ, [δ8. χχχυ. 2. ΟΥ ἡ Μδος. ἱ. 40. 

ἐο Οἱ ἐδεέ ἐπ («υ8) βοοά ἐδίπρ:.} 866 
εἰ. ἱν. 15. (Οοά. ς8 Οὔ. 

διὲ δαὶ γευεηφεά ομγ τῶμ.)] ὍΤΒς ΟΚ, ἰ5 
ἀλλ᾽ ἐπεξῆλθες τῷ πτώματι ἡμῶν, “ δυῖ (δου 
ψεηϊοδίὶ ἔοσί ἢ ἴο τηδοῖ Οὐζῦ ΕἾΙ: » 2.4. ἴο Βεὶρ 
05 ὕὑρ, νὨρδη τὸ ψεσα Δ]οὴ (Εσ Ζβοδ6). 
ὅΥΓ. διξ «οεμτό:} ζογίὁ οὐ σεεομπὲ 97) οἱ" 7ζα]}. 
᾿Ἐπεξέρχομαι ὈΒΌΔΙῚῪ ὈφΔΓ5 ἃ ΒοΒδι]]6 αἱρηϊῇ- 
πο: 29 9Ὸ οἱ αραΐπμεὶ, ἰ.ις. ἴο δαί] 
(Τ Βυογχά. 11. 26; ν΄. 9); δῃηὰ Ῥεγῆδρϑβ ἱξ ΠΙΔΥ 
Ὅδ 80 υπάετβίοοὐα πεζο, “Ἃποὺ τοηΐοβὲ ουΐ ἴο 
δθαῖι]6 ψΠὩ, ἴο τοβϑῖϑὲ οὖσ 13]}:; Ῥογβοη ῦγίην 
τὸ πτῶμα, ἃ8 ΔΏ ΘΠΘΙΔΥ͂ ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ΔΓΟΟΙΊΘ. 

«αυὐαἰξι α “ἰγαΐᾳ δὲ 4047. 
πορευθεῖσα. Οοαά, 19, τοβ, ἐπ᾽ εὐθείᾳ. ΟΕ, 
Οδη. χχχὶδ. 12; δηὰ οἷ. Χ. 11 σωῤγα. ὙΒε 
ΗδὉ. πιδῦ Βᾶνε δεεη ὮΞΥ] "Ἴ 5), απά ἐδοι 
πιαάε: ἐδ «υα} “ἰγαὶ δὲ: 1.6. ῥγοδα Δ“. ΟΕ, 
Ῥχον. ἴχ, τς. Τδα δίγμοβὶ πιογὰὶ Ἔσο θῆρα 
15 ἴδ εἰἰτὶθυϊεοά ἴο ἴδε ἀεεὰ οὗ [υἀ8. 

8ο δὲ ἐϊ, “90 δὲ 3.) Οἷ,. γένοιτο το. 
Ηδεν. Θὲ) ἸΌΝ, “ριεπ ἀπά «ΑὍρπη ΎὍΒῈ 
ἘΡΕΙ͂ δἰ (ἰοὶγρ δϑδοηῖ ἴο [Π6 ϑβοϊεηῃ 
ἰεβδίησρ ὕὑροὸὰ [υὐϊῖ.,. Οἔ οἷ, χν. τος; 

Βουῖ, χχνὶϊϊ. τς ̓  τ ἙὮτΟη. χΥΐ. 36: Ρ5. χὶΐ. 13. 
Το νυ] ετὸ δᾶ 5 [υάΠ8 ἰηϊοσγνίον 
σὰν Αὐοδιοσ (οἷ, χίν. ς .44.): Ῥόογγο «εδίον 
“τ“οεσίμ ὑεμῖὶ, ο. ΤΏ6 νοχάς “ Βυΐῖ δοΐογα 
γε ἀο ἴδεβε τῃϊηρβ᾽" (χίν. 5) διιζρεβῖ (μδὲ (ῃς 
ογάεσ οἵ ἴῃς Ψυϊκαῖο 185 σι ρ ἢ. 

ΓσΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΨΝ. 

1. ὠροη ἐδε δίρδει! δία.) ὕζοπ δὲ ραγω- 

ἐπ᾽ εὐθεῖαν 

2εῖ, ΟΥ̓ ἧπε 9 δαΐίεπιεπῖς (ἔπαλξις); ΤὨυογὰά. ἱϊ, 
13. ΤΙΣ ΓΔΥ μᾶνε ὕξεη βυρξεβδίθα ὉΥ {86 
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4 Μας. 

15. 35. 
δηά τλίκε {}]8 “ῃελά, δῃά ἤδηρ 1 ὕὑροῃ 
τς Βιρμεβῖ ρίδοε οὗ γουγ να! : 

2 Αμπά 80 βοοὴῇ 48 ἴξε πιογηϊηρ' 
8|8}} ἀρρεᾶγ, ἀπά τῆς 8} 8}}8}} σοιῃς 
ἴοστἢ ὑροη 6 φαγί, ἴδε γα Ἔν 
οπς 1185 ᾿ψεᾶροηβ. δηά ρῸ ἔὈΓ δε 
νΔ]δηξ πιδη οἷ οὐ τῃε οἰ, πὰ 8εῖ 
γε ἃ οδρίδίῃ ονεγ ἴδ πὶ, 48 ᾿πουρἢ γε 
Μοῦ] ἀ ρὸ ἀοννη ἱπίο τπς δΒε]4 τονναγά 
δὲ νγαῖςἢ οὗἩ 186 Αββϑυγίδῃβ; διιῖ ρῸ 
ποῖ ονῃ. 

8502} τας {δοὶγ 4 ΤΏεη τ 
ΔΙΠΊΟΙΓ, ΔΠ4 5}]] ρῸ ἰηἴο {Πἷγ σΔπΊρ, 
Δηἀ Γλιῖβαὲ ὉΡ ἴῃς σαρίλίπ8 οὗ [6 ΔΓΠῚΥ 
οὗ Αββιυγ, ἀπά {Πα 584}} γτὰυπ ἴὸ τὰς 

ἰηςἰάσηὶ τοοοτάρα ἴῃ 1 Μᾶδος. χΥ. 3ς, τοῖα 
]υάλ8 ΜαἼςοδῦδεουβ δῃρβ ΝΙ.δηοτ 5 Πεδά 
ἔγοται {ἰῸ ἴονγοσ, “δὴ ουϊάθηϊ δηά πιδηϊοςὶ 
δἰ υηΐο Δ]}] οὗ (ἃς μεὶρ οὗ ἴπὸ [ογά." 

Φ. .0 “005 ἀ: ἐδὲ νιογπίηρ “ὁα}} σρβεαγ.] ΤὮΣ 
Ῥῆγαϑε οσοιγ ἰυάξες χνὶ. 2 (διαφαύσκω -Ξ 
ἦν, μα). ΟἿ, Ἠάϊ. 1. 86. ὙΝΈΠ νυ Βαΐ 
ἔο!]ονν5, εἴ. ῬΆ. χίχ. ,4-6. ! 

αλε γε εΌΕΓ, οπϑ δὲ Ἡρὸρ ὑμμτ᾽ Το 1π|- 
νεϑ ἀγὸ 41} ἕιΐυγεβ ἰη τῆς ΟΥεεκ, ὙΠΟ 

ἔεδ. ἐιρεῦζξεῖ (οἴ δ τη ϑοδ ]οὰ (π6 Μωώμγε) 
ΤΛΑΥ γα δὴ ἱπηρεγδίνα ἔοσοθ. ΕῸΣΓ ἴδ6 
Ρίυγ. ἑαξε γε, 'ε., 8εὲ6 ευΐ. ἱ. 41. Ηεῖε 88 
ἴμοσα ἴῃ6 Ηοδ. τοῦ μᾶνε δά ἴμ6 νεγὺ “ΔΓ, 
ο σίγα οη. 

“εἰ γ68 ἃ εαρίαϊη οὐεῦ ἐδεηι.} 1,1. γε 
“φαΐ! γσέυε (οΥ ῥωΐ, “ε) α ἰραδερ τπῖο ἐδεηε 
(»)ὸν 1δεν:)}: δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτούς -Ξ 

ὯΠΡ ΦΡῚ ὉΠ, Νυπι. χίν. 4. 
4: ἐδομρό γε «υομἶά φο ἀοευπ.}ἢ ὡς κατα- 

βαίνοντες. [ΙὩ οἰαοδῖςα] Οἷκ. ἴδε μίορ. νουϊά 
δᾶγα θθοὴ ἔυϊζυτε. Βυΐϊ ΗδΌ. Πιᾶ8 ΟὨΪΥ οὔθ 
ΡῖςΡ., ὙΠΙΟΝ ΤΔΥ Ὀδ υδοὰ ἴῃ τεϊδίίοη ἴο ΠῈΣ 
τοβοηΐ, ραϑί, Οὐ ζυΐυγε ἔπιε. Τδε ταθδηϊηρ 

15 Ω: ἐν ἑπίοπάίμρ ἰο κοὸ ἄοαυπ, ὡς καταβησόμενοι. 
(σε, Ὑπυογά. 11. 7: οἱ ἰχά τνν παρεσκευά- 
ζοντο ὡς πολεμήσοντες. ἰυάϊ δάνθε5 ἃ 
ἔοϊπι οὗ αἰΐδοϊκ. ὕροῇ [6 Αβϑϑγσίδῃ ουϊροβίβ. 

8. Τδε ἐδὲν “δαὶ ἑαζε ἐδεῖγ ἀγηπομρ. ἘῸΥ 
“ῥα]} τοδλὰ εὐ τὰγτουρπουΐ ἔπ νεσϑο. {26 
(οὗτοι) τὲ ἴς δάναηοθά ρυδγά οὗ ἴῃς 45- 
βυτίδηβ, το Μ{|1 θῈ δἰδσιηιθαά ΕΥ̓͂ [6 βῃον οὗἉ 
αἰίδοκ. 

ΤὨεῖν “ ἀστηουῦ ἢ 8 ἴῃς. “8016 διτηουγ ἢ 
οὗ ΕΡἢ. νἱ. 13 (τὰς πανοπλίας αὐτῶν). ΟἿ 
1: Μᾶδςς. χἰϊ!. 29: 2 881. 1ϊ. 21. 

γαΐσο ερ 1 ὲ εαρίαίς.)] Ῥζαλε οΥ γοιωε 2δὲ 
ξσιεγαῖ. Ἰηβιεδὰ οὗ 4φτασ, Οοά, 58, ὅγτ., 
ΟἹἀά 1,41. δβανε ἃ ργοῃουη (αὐτῶν), ᾿ὨΙΟὮ 18 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ οτρίπα!. “Μ΄  τοῖθουεβ Δῃ δῃ101- 
Ευὶϊ σοτηπλοη ἐπουρὰ ἴῃ ΗἩοῦγεν. 

ΦΌΘΙΤΙΤΗ. ΣΙΝ. [ν. 2--- ὁ. 

τεηΐ οὗ Ηοϊοΐεγηςοβ, Ὀυϊ 5041} ποῖ πηὰ 
ἢΐπὶ: τΠδη ἔδαγ 83}4]} (ἃ}} ὕροῃ τῆ θη, 
δηά τῆεγ 5}4}} τς ὑὈείογε γουγ ἔδςα. 

4 ὅο γε. δηά 411] τῆδξ ᾿ηῆδδιε τῆς 
ςοδϑῖ ι [βγδεὶ, 514}} ρυγβϑυα τἤδι, 
δηἀ ονεγίδγονν [Π6πὶ 88 {Π6Υ ρῸ. 

5 Βυῖ δείοτε γε ἀο τἢδβ8ε (Ὠΐηρβ, 
(811 πα Αςδίογ ἐς Απλοηϊζε, τῃδῖ 
ἢδ ΠΊΔΥ 866 Δη4 Κηονν Πίηι (Πδλὶ ἀ6- 
ϑρίϑβεἀ (ἢε ἤουβε οὗ ἴβγδεὶ, δηά τῆδῖ 
δεηξ ἢἰπὶ ἴο υβ, 248 1 Ψεῖε ἴο ἢἰ8 
ἀεδιῃ. 

6 Τῃεπ {ἢ εΥ ς4|1οἀ Αςῆΐοῦ οὐκ οὗ 
16 δουβε οὗ ΟΖίαβ ; δηὰά ψβθη Ἂς 
νγ»λδ σοηθ, ἃπὰ 81 ὕ τς διελά οἵ 

4. δὲ εοα:..1 σε δογάεγ' (πᾶν ὅριον). 
ουεγίῤγοςυ ἐῤέγι ας δὲ φςσο.1] ἘἈδίδογ, 147 

ἐδενι ἰοαυ ἐπ ἐδεὶγ «υαγόῪσ. Ἑαταστρώσετε 
Οοάά. [ἰ, χ,, 58, 71, 249; ἴον ψῆηϊςοῖὶ 
τἰϊζδοῃα οὐἀϊϊ καταστρώσατε) ΤΩΔΥ ΟἸΓΠΟΥ 

Τλοδη {Π||5 (ςξ, Ἡἀϊζ. ἰχ. 76) ΟΥ “γεαυ ἐδεέγε ἐπ 
ἐδεῖ» «υαγ:, 58. ΓΕ ἴΠΕΙ͂Γ σΟΓΡΒ65 δδοιυΐ ἴῃ πε 
ναγΙΟυ5 ρδῖῃ8 ΟΥ͂ ψ Ποῖ ΠΟΥ Μ11}} ἢγ. (80 
ἘσΙ[ΖϑΟΒο, σοιηρατίην ΓΒ. χν. 2.) ὅγτγ. γε «δαὶ! 
ῥγοσγαίε από ἐόγοαυ ἐρεηε ἐπ ἐδε «υα7.. 

δ. δε “Ἵ»ηριομ.)ὺ Ἐτι[Ζβοῦς δα! ᾽Αμμα- 
νίτην. Ὑπὸ ογάϊπαιυ Ηεῦ. ἴεστα 15 ΠἸ9Ὁ, 
ΓΧΧ. ᾿Αμμὼν, θυῖζ ἰπ ἴῃς Ῥεηίδίους ᾿Αμμὰν, 

τ{» 

᾿Αμμανῖτα. ὍΠδ Ρῥγεϑοηϊ Ὡῶσης ἰβ οἷο 
“Ἵ»»ηριᾶῃ; δῃηὰ (Παΐ [18 18 [6 οάοϑῖ ἔοττῃ ἰ5 
αἶδαγ, οΐ ΟἿΪΥ ἔγσοπι ἴδιο ἕαςϊ (πδ΄ δὴ οτίρίπαὶ 
Ἰοης ἄ βεῃεγαι νυ Ὀδοομιοβ ὃ ἴῃ Ηδοδ., θυῖϊ 4150 
ἤοσα τῆ βρε! ρ οὐ ἴμ6 Αϑϑγσγίδῃ τηοπυ- 
Ταρηΐ5, “4Ζ»"ρπᾶπε, “Μ»ιριάπα, Δηυπαπά" κα. 

ἐποαυ.)] Κποαυ αραΐπ, γεεορτιὲςο (ἐπιγνῷ). 
586 Ὑ]5Π65 ἴοΟ ὈΓΕΡΑΙῈ ἃ {ὙΠῸ ΡὮ ἔοσ ἢ 
δηὰ ἔοσ Αςδβίον (Ετ [250 86). 

Θ. οἱ 9 1δε δοιδε οΥ Οπἰα..ἢ ΕΟ. εἰ. νἱ. 21. 
Αγηδὶ ἃ βυρροϑθοβ [πὶ Ασπΐοῦ πδὰ ἈΠ Ποσῖο 
Ὀδεη Κορὶ ἴῃ δογῆε βοσζί οὗ σοῃβηριηθηξ: οὗ 
ῬεΙθΔρ8 με μδὰ ποῖ ἱπηπηεάϊδίοΥ μετὰ οὗ 
Τυά 5 τεΐγῃ. ΕΥΖϑοῖο οὔϑεσνος δαὶ [ἢ 6 
ΒρΘΟΙαΪ βϑυχηπηοης ἴο Αςἢοῦ ἰεηά 5 τοτὲ ἐγα- 
τηδῖῖς ἔογοθ δηὰ βοϊ θυ ηΠΥ ἴο {86 βοθπθ. ἴξ 
δΟΟ5 {ὙἸν14] ἴο οὐὔ͵εςξ Ὑψ1} Β.556}1} ἴο τ 6 
Ἰοδάϊης ραστὶ σις [ἀπ ΡΪΔγβ ἰὴ τῆς 45- 
ΒΟΠΊΟΙΥ ὉΡΟῺ ΒεΡ {υπιρῃδηΐ σεΐσση. [ἢ τὲ 
ἙἽδηηοῖ βηὰ ἃ “]}Ὀὁ84η οὗ Ατςο ἰῃ Ηοῦτενν 
ἨἰδίουΥ, γα οδὴ Ροϊηῖ ἴο ψοπιθὴ ψδο, ΙἰΚὸ 
Πεθογδῖ ἴῃ ἴῃς ὕπη65 οὗ ἴδε [υὰψεβ, αηὰ {κὸ 
Ἠυϊάδῃ ἰῃ ἴδε γεῖρῃ οἵ Ϊοβίαϊ, ἐχετίθα ἃ 
Ἰοδάϊησ ἰηβιυδῆος ἴῃ ἰδ ϑἰδῖθα Οἵ, «κ«͵9ς0 
2 ϑᾶϊη. Χχ. 16 “5ςᾳξᾳ. ὙΒοιχ [0 ἰ5 ποῖ 
Ιηδάς ἃ ῥγορβιεῖοθβϑ ἴῃ δῇ ρὲ ΠΘΏ ΡΓΟΡΒΘΟΥ 
ννὰ8 οχἔηςϊ (τ Μᾶςς. ἵν. 46; ἰχ. 27; χίν, 41), 
γεῖ δ! 15 σεργοβθηΐεα 8ἃ5 δῃ) ουρ' ἃ ροΟΌ ΑΓ 



ν. 7---το. 

Ηο]οίδγμεβϑ 'ἱπ ἃ πιδηβ δαηά ἰῃ τῆς 
Ἀ5ΒΘΙΏΌΙΥ οὗ {πὰ ρεορΐε, ἢς [61 ἀονγῃ 
ΟὨ ἢ]5 ἔδεδβ, δηά ἢϊβ8 βρὶξ [81164. 

ἡ Βυῖ ψβοη τῆεν Πιδά τεςονεγεά 
Ηΐπι, ΒῈ [611 δὲ Τυ 1} 8 ἔδεῖ, ἀπά 
Γεναγθησθα Ποῦ, δπά αἰά, Β]εβϑβεά αἵί 
δου ἴῃ 411} τπε ἐλδεγηδοῖΐθ. οὐ [υἀλ, 
δηά ἴῃ 4}1} πδίοηβ, ψῃῖ ἢ Βελγίπρ; ΓᾺΥ 
δῆς 5}|8}} Ὀς Δϑίοη βῃςά, 

8 Νον {βεγείογε τ6]}] τὶς 411 τῆς 
τΠίηρβ [δῖ του Βαθῖ ἀοπα ἴῃ τἢεβ6 

. λγβθ, Ἴδε [π6}} ἀεο]αγεά υηῖο 
Ἀΐπὶ ἰῃ ἴῃς τηϊάβε οὗ πε ρεορὶςἪ δἱΪ 

ΦΌΒΙΤΗ. ΧΙΝ. 

τῆδί 8ῆς Παά ἄοπεο, ἔτοπι τἢς ἀΔΥ͂ {παῖ 
δὲς σψεηῖ ἔσῃ ὑπ] τῆδλὲ Βοιῦ 886 
βρᾶκα υπῖο τἢ6η1. 

9 Απά ψΒεη 8ῃς Πδά ἰεἷς οὔ ϑρβακ- 
ἱπρ, ἴῃς Ῥεορῖε ββουϊοά σχῖιἢ ἃ ἰουά 
γοῖςα, δηά πιδάβς ἃ ἰογίι! ποίϑε ἴῃ 
(Ποῖ οἰγ. 

10 Απά ψβεη Αοδίογ μά 86εη 1] 
τὲ τῆς Οὐοἀ οὗ [5Ξγαεῖ μλὰ ἄἀοπε, δς 
δθεϊϊενεά ἰπ (οά ρτεδίγ, δηά οἰγουπι- 
οἰβδεά τῆε βεβἢ οὗ ἢϊ5 ἰογεβκίη, δηά 
νγ85 Ἰοίηεά υπίο τὰς Βουβε οὗ [βγδεὶ 
πὑπΐο 1}}18 ἀΔγ. 

αἰδιίίοῃ ἴογ ΒΟΙΪης85, ργαςίο] τυϊϑάοτα, δηὰ 
οί] Ῥγάγεῦ (οἷ. ΥἹ. 5, 29, 31); πὰ [ἢ 

806 Βαὰ 7υδῖ ϑδυςοεεύθσα, 85 ἴΠ6 53.Ο7ὺ τγεϊδίθβϑβ, 
ἴῃ ΒΟΥ ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΓΥ ΘΏΓΕΥΡΣΙσ6, ΒοΡ ΡΟ ἰοδ] 
ἰηθυσηος τοι ]Ἱά πδίυσα!ῦ Ὀεοομας χτοαΐ, ἢ ποῖ 
Ῥασγδιηοιηῖ. 

δὲς «ρίγι ζαἰϊ.1 Οτ, 7αἰπιεά, γσαυε «ὐὧν 
(ἐξελύθη): αἷς. σερέυαυἱ αηίηια , τ Β΄556}} 
858, “15 [15 [6 ΑΟΠΟΥ ψνῖο 15 οἰϑον ποῖα 
οδ]οὰ “ἼδΒ6 Ἰοδάον οὗ 411} [Ὡ6 5οῃ8 οὗ Ατηπλοη,᾽ 
δηὰ ψῆο ἀδγεά ἴο ἴ6]] [πε ἀγεδαάϊι] Η οἱοΐεγῃθ8 
ἴο 158 ἕδος ἴδ {τ ἀρουὺζ 1[5γ86]}} ΕΥ̓ ΖΒΟΠΕΒ 
ΤΟΤΔΔΓΚ ἀο68 ΠΊΟΓΟ Ἰυδίίος ἰο [6 δυΐϊδοχῖβ 
ΤΟΥ: “ὙΒ6 αἱρῇ νυὰ5 ἴοο ὑυποχρεοϊοὰ δηά 
ΧΙ ΓΔ ἰθατυ, ΠΠ6 δἵ (ἢ 5834π|6 {ἰπ|ὸ ἴῃς 
υοδίου δδουΐ Πἰβ οντῇ [186 νγὰ5 ἴῃ σοηβϑθαυθηοα 

ἀδοίἀεά," 80 Ἁδυτΐοῃ. 

7. εὐδὲπ ἐδὲν δαά γεζουεγεά δὲν. ὡς δὲ 
ἀνέλαβον αὐτόν. (ΟἿ ΧοΏοΡΙ. “Η Ε]]ςη.᾽νἱ. ς,21: 
ἀναλαμβάνειν τὴν πόλιν ἐκ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας. 
Κ5ΥΓ. «ὐδέῃ ἐδεὲν ῥα ἑαξες ῥοϊά οὶ (απα[) γαϊεά 
δῖνι. 850 ἘσιίΖζϑοιο του οχρί δίῃ [Π6 ἰοχῖ: 
“ΑΔ εἴε ἐδιπ ἐπ ΐε Ηδδε ϑεδοόεη, σε χεπορητοε 
δα εη.ἢ 

Βυϊῖ ἴδε ναγδηΐ ἀνέλαβεν αὐτὸν (ἴδ. ΡῬοξι5 
αὗτόν) ἴῃ (οάά, 11}. 19, Ιοϑ, 23, 55, ἀΡΡΟΑΣΒ 
Ῥγείδσδυϊθο. 80 (ῃε ΟἹὰ 1,41. δεά ροσέφμαρι 
γι} οἷγες (Ὀυϊ οοἄ. Οετ, 1ς, Ρεςβ. δἰ 
γεζοεῖ εἰ7γι, “ Δῃα [ΠΟῪ χευϊνεα ἢἴπὶ ἢ. 
᾿Αναλαμβ. ἑαυτόν, 9 γειουεῖ οπορεί, γόραῖς 
σἰγεησίό, τουΐυε, 15 ἃ οἰλϑδῖςδὶ ρῆγαϑθε: ςξ. 
ὙΒυςγά. υἱ. 26; δῃάὰ 808. ἀναλαβεῖν, ῬΪδί. 
“Ἀερ.᾿ 46η Β, δηά ἰῃ τηεδαϊς8] το 8. 

γευεγεηρε δὲν] διά οδείαπεε δεζογε δὲν 
᾿ (προσεκύνησαν τῷ προσώπῳ αὐτῆς). 

Βἰε:εᾶ, 6.1] ἈΒ κ:“εἀ δὲ ἐδοι (οΥ “δαΐ ἐδοι 
δε) ἐπ ουεν ἐεπὲὶ (σκήνωμα, Οεῃ. ΙΧ. 27) οΓ 
μάκαρ, από 22 ἐΌΟΥ παίίοηι, 49ε. ΟἿ, [υᾶρο5 νἱ. 

.- 24: “΄Αδογο ψοσθεῃ ἴῃ ἴα ἴθηξ 5}}8}} 8:6 ὃς 
Ὀ]ε5βεα, 

«υδίοῦ δεαγίηφ Ὁ) παριο, ὧς. οἵτινες 
ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σον ταραχθήσονται. ΤῈ 
Ρίαταὶ, Ὀοσαυβε (δε ος 18 ἴο παντὶ 
ἔθνει. ““Απιοιίϑῃεα " 5βου]ά ὃς “ ἀϊδιημαγεοά,"» 

ϑΥγ. “ ΒΙεββοά. (06) ἴδοι ἴῃ 411] ρβορίεβ 
ὙΟ 5114}} μδᾶγ [ὮΥ̓ Ὡδλιης δηὰ 5}|4}} ἔδασ. 

8. εὐ ἐδαξ δοιῦ “Ὅ. “ραξε ππὶο ἐῤενι.] 
ὕει! “δὲ «υα: “ρεαξίπρ, ('ε. Οὐοαά. 19, 1οϑ, 
λαλεῖ μετ᾽ αὐτῆς, τεϊεγτίηρ ἴο Αςδίοτ. 

9. “δοιμίεά. ἡλάλαξεν. (Οἔ ςἂ. χνΥὶ. το; 
1058. νἱ. 2ο. Ηδν. 2) 7. 

»αἦδ αὶ 7 Δ] πομ6.}] ἔδωκε φωνὴν εὐφρό- 
συνον. (Οὐοαὐά, 58, 19, 23, 55, 4]. ἔδωκαν, 
νΠο ἢ 18 ἀρτοοδῦϊς ἰο Ηδῦ. Ἰάΐϊοτα, νϑϊςἢ 
τΉΔ Κο5 (6 τὐὸ νοῦ Ἡλὼ Ἧ ΠΝ που 
βίησυϊαν, δηὰ [Π6 βοσοοηά Ρ]υΓαΑὶ, ει. [ο5}}. Υἱ. 
20. [πεοίεδα οὗ εὐφρόσυνον, ἀοδά. 11. 58, 
ΟΙὰ 1,41. εὐφροσύνης. ΟἿ 6γ. νἱῖ. 34, χΥΪ. 
ὃ, Χχγ. το: 1 Ἑἤγοῆ. ΧΥ. τό. Τα Ηδοῦ. ννᾶ8 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΠΟ γ.) 3213}, εἰ εὐἰξάεγερι σοοεη 

ἰαεϊ ας. ἙἘοτ δὴ» 1), σορεπε εάεγε, οἴ, ΟΘΏ. 
χῖν, 2: Νύυμπι. χῖν. 1ἱ. 

10. αἱ ἐδαὶ δὲ Οοά 9. Τεγαεῖ διά ἀπε. 
(οά. ς8, ϑγτ., ΟἹ]ά [,4ἴ., α“"} ἐδαὶ ἐδὲ 1ιογά 
δοηε ζ9ν 1γΓαεὶ. : 

δέ δεϊευεά ἐπ’ Οοά σγεαὶ.}] Ἠΐξ Ὀεϊϊονοὰ 
ἴπ ἴπ6 Οοἀά οὗὨ βγδεὶ 85 [86 ΟὐΪγ σὰς Οοά; 
ἔνε Ηἰπι Ηἷ8 υπαϊν!ἀεἀ ἰγυϑὲ δηά 4]]6ρίδηςο. 
Αςδίον Ὀδοᾶτλο ἃ εν, σΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴΠ6 αν οὔ 
Πουῖ. χχὶϊ!. 3 “φᾳ., ΤΠ ἢ ἐχοϊυθ5 Δ Ατὴ- 
τοοηϊζ οὐ 4 Μοδυϊζε ἔγοπι ἴ86 σοῃρτοραίίοη 
οὗ ἴῃς 1, ογά υπΐο ἴδς ἴοηίἢ σεηογαίίοη. ὙΝΙ 
ψηαΐ ἰοϊϊονβ, οἴ. Οϑη. χυϊὶ. 23 «ᾳ., ἀπά 
1388. χῖν. 1: “Αῃὰ ἴδε διγδηρογβ 5}4}} δὸ 
Ἰοϊηοά τ ἴπθαι, δηὰ ἰΠ6Ὺ 5841} εἶδαν ἴο τη 6 
Ββουδο οὗ [ΔοοὉ. ὙὉΠ6 σοηγνεσβίοη οὗ Αοῃίοσ 
[85 118 ῬΑΓΆ116ἱ ἰῃ Ἐβίῃ, νυ}. 17. Βυΐῖ ΝΟΙΚηΛΑΣ 
ΙΑγ8 ἴοο στεαῖ βδίγοβϑβ Ὀροη [Π|6 ῥγοβεϊ γε βὶηρ 
οἵ δη ἱπάινίάυλι, δηά ὑπαὶ ὑπάοσ δἰζοσεῖδοῦ 
Ρεσυ δν οἰγουτηϑίδῃοβ. 

μπίο ἐδ 4αγ.)ὺ ὙὨὶβ ἀοε5 ποῖ πιόβδη (παῖ 
ΑΟΝίοΥ νγ88 511}} ᾿ἰνιηρ ; [ἃ τεΐδευβ ἴο ἢΪ8 [εὐν]ϑἢ 
ἀεθοοηάδηίϊ95β. ὙΤΒῈ νυϊκαῖς [115 ὕὑρ (Π6 56 ῆβ6 
ΘΟΓΤΘΟΙΙΪΥ : “ εἴ ἀρροϑίξυϑ 6εϑ8ἴ δὰ ρορυϊυπὶ [5γδοεὶϊ, 
εἰ οΔ} σμσοεσσίο ρεηεγὶς ἐὐμς ἀϑα 6 ἴῃ Βοάϊογ- 
Ὠυτὰ ἀΐειι." (ΤΕ ψογάβ ἴῃ [{2}168, ΠΟΙ τὸ 
ῃοῖ ἔουμά ἴῃ ΟἹ [,δἴ,, ΤΑῚ ὃς ἄυς ἴο 8. 
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848 

᾿νε, 
εν. 

11 Απά 48 βοοὴ 848 ἴπε πιογηϊηξ 
ἅτοβα, {εν Βδηρεά (᾿ς Βεδά οἔ Ηοϊο- 
ἔεύποβ ὕροὴ 186 νγὰ]}, δηἀ Ἔνθ πιδη 
τοοῖς ἢὶ8 ψεᾶροηβ, δπά {πεὺ ψεηξϊ 
ἔογτἢ Ὁγ Ὀδηάϑβ υπίο ἴπε ᾿βιγαι5 οὗ τῆς 
τιο!ηΐϊδιη. 

12 Βυῖ ψΒοη (6 Αϑδϑγγδῃβ 5207 
ἴπαπι, {ΠΕΥ 8εηξ ἴο {βεῖὶγ Ἰςλάεγϑβ, 
ὮΙ ἢ ολπὶς ἴο {πεὶγ ςαρίδίηβ δηά 
τΠθυηο8, δηά ἴο δνειγ οἠς οὗ {δεῖν 
Γυΐοτβ. 

ΨΦΌυΌΙΤΗ. ΧΙΝ. [ν. 11-- “14. 

132 80 ἴπΠεγ οδίης ἴο Ηοϊοίεγηςς᾽ 
ἴεηῖ, ἀηά 8δ]ά ἴο πὶ τπλὲ δά τῆς 
σδᾶγρε οὗ 41] δἰ8 τιίηρθ, ὟΝ δίκεη 
ΠΟ Οἷιγ ἰογά : ἔογ τῆς ϑδἰδνεβ πᾶνε 
Ὀεεη Ὀοϊά ἴο σοτῃς ἀοννη πα ϑύν 18 ἴο 
θαῖεῖς, τπᾶῖ ΠΟΥ ΠΙΔΥῪ ΟἵΓΟΓῪ 
ἀεβιτογεά. 

14 ΤΒεη ψεηῖ ἰῃ ΒαρΌδβ, δπά 
Κηοςκοά δὲ. τὴς ἀοοσ οὗ ἰδ ἴεηῖΐ; 
ἔογ με τὰουρδε τπᾶῖ ἢς Πδά δἷερὶ ἢ 
7061. 

]ογοσιοβ αἰιαϊάες Μ58.) Τμε ἰἀεημπβοδίίοη 
οὗ ἴῃς (τεδὶ οὐ δυρροϑβεά) ἔουπάοσ οὗ ἃ ἕδη 
οὗ τᾶςο Ὑ10} ἫΣ ΡΟΜΈΠΙΣ 5 ἃ ςομπιοῦ ἔΌγ 

ῖ, 

11. “Μπά α: “οοη αΣ ἐδε »ιογμίηρ ἀγοε.} 1 ἰξ, 
διξ «υὐδὲπ ἐδε ἀαευπ αὐερὶ ὠρ; ἃ ΗἩεῦ. ἢ : 
1058. νἱ. τς (Α. Ν. “δρουΐ δε ἀδινηίηρς οὗ 
[δε ἀδγ"). (ὐοά. ς8 οπι8. 

ἐδεγ δαηρεά.} καὶ ἐκρέμασαν, δοοοτάϊηρ ἴο’ 
ΗεὍ. ἰάΐοπι. ΟΕ, ποῖς ου ςἢ. ν. 2ο. ((οάά. 1]. 
44, ἃ]. οὐχἱϊ.) 

μοη ἐδε «υαἱ.}1 80 Οοὐά, 19, 58, ἐπὶ τοῦ 
τείχους ; Ο]ά 1,δἴ. ἐπ σιμσγο, δῃὰ συβέγ ὑπωσοι. 
Βυὶ ΕτϊίΖεοδε οἰ ἐκ τοῦ τείχ., 3 ον 1δε «υαἱ]] 
-- ἃ οἰδβϑιοδὶ οοηβίσυςοη. Οὗ τ Μδος.;. όι; 
2 Μᾶςος. Υἱ. το. 50.ΧΣ. οὠξιλάε 97 ἐδε «υαῇῇ. 
ἐν δαμά,.}) κατὰ σπείρας, ᾽παπίρμζαϊίηι, 

ῬοΪγθ. 111. 115.Σ. ἴεστῃ σπεῖρα τερτο- 
ϑεηϊβ 1,δΐ. »ιαπίῥωίμΣ δαῃὰ εοογ, ἃ Μᾶςς. 
ΥἱἸἸ, 21; χὶῖ. 2.6. ὙΒ Ηδθθ. ῬγοῦδὈΥ νγᾶβ 
152) ἈΝ, 2 Κίηρθ νυ. 2. Οἔ, αἷδο Αςῖβ 
ΧΧΥΪΪ. 1, ΧΟ 1; [οΒὴ ΧΥΪΐ, 3, 12. 
δε “ἐγαἱ!..1 11ἴ. ἀδορηΐς:, 1.6. Ρ45868. 

12. ἐδεὶγ ἰεαάεγ:. 714. ἴῃ ἱπέοσίοσ οἤοοσα, 
Ψ}0Ὸ ἴῃ (ΣΤῊ Δρργϑοα [ῆ6 στ ἡ, ΒΌΡΟΥΙΟΥ 
οἴ οοΓ5, δηά χιλίαρχοι, σλρίδϊῃ5 οὗ ἰΒουδβαηάς, 
Δηά ἴῃ φεηεγαὶ, "' ἘΕΥΕΙΎ σοΟμλτη πεν (ἄρχων) οὗ 
τοι." (ὐοά. 58 οπιϊίβ αὐτῶν. οἱ δὲ ἦλθον 
ἐπὶ στρατηγούς. 80 50Γ. ἐξέ “ἐπὶ 10 {δεῖν 
"πιαρπαίε: ἀπά εαῤίαῖπς οΥ᾽ ἐδουσαπάς ἀπά 1ο αἱ! 
ἐδειν οἴἶεεγε; δηὰ ΟἹά [,81. 

18. συϊρ.: Ομοάδ ουἱάδεμίες ἐχρίογαίογει, αδ 
ἐαδεγπαεμδοπ Ἡοίο γι: εὠσγγέγωα. ῬΟΓΤΟ 
δὲ φμὶ ἐπ ἑαδεγπακιίο ἐγαπὲ, ὑεπέεμῖθι οἰ απὲ 
ἐπστεσσον ομδίομ! βεγεγεβεπίε:, ἐχομακά ργα- 
ἐξα, ἐπφιωῤείμαὶ ας ᾽ποἰβοδαπέωγ, τὸ ποὺ 
αὐ εχεϊαμεδες “εὐ ὦ τοπαμίλδως Ἡοίργξγπες 
ευἰρανε. ΝωΙ ἐπὲνε ἀμάεδαί ομδίομζωρ 
υἱγ «εγγιοσιοη ῥωμαπάο σωξ ἐπίγαμαο 
ἀρῤεγῖγε. ΤΙ 15. ποῖ, 85 πυσης θ6 δβυδρεοίοά, 
τὭοτα δὶ χρδηβίοη οὗ ἴμς οτίρίηδὶ 
τεχί, 8. [Ἔγόσλς τυβί μᾶγα ἐοιμπά ἃ ᾿τασγδηΐ 
ἴον ἴἃ ἴῃ δὶ5 Οἰιδιάθα οοάοσχ, ὍΤῈδ οεὐτίοιι 
οχργεβδίοη εμόέομιωε ἱγμδς «Δ γγίογιων 
δυρρεβίβ ἴῃς Οδιάθε δὲ Ὁ ΠΔ ΙΥἹΝ 

ΓΙΣῚ δῦ ΔΎ. 

ο δένει ἐδαὶ δαά.) Οοαά, 44, ς8, ὅγε., ΟἹὰ 
1,Αἴ.109 Βαροας ἐδαὲὶ δαά. (Οἴ. εὮ. χί! 11. ΒαΑροῦβ 
νν85 δἰ »εαὐογ.ἄοηο, ΟΥὍὨ σταηα σμδιθοτ δίῃ. 

δε εἶαυε:.)] ΜΜονεῖβ ρἰδιι Ὁ] 7 βυρσρεκιεὰ 
[δὲ ἴδε ΟΚ. (;Δηδίαϊον μβοσγε τηϊσίοοκ ὉΠ, 
“(ἢς Ηρῦγονβ," ἔος ὈΓΊΣΠ, “δες αἰανοβ.ἢ 
ΤὮς ἀϊδεγοηοε 18 ὙΕΣῪ δἰ ρῃῖ---ἰὰς “οης 
κεραία οὗ ψΗϊσἢ οὐ 1 οτὰ σρεᾶῖβ, Μδξ. νυ. 
18: δυῖ τ)6 δαάϊ!οη οὗ οἷς ]Ἰεῖίεσς γίνε 
ὈΣΊΟΝΠ, “ἴἢς τος," -- ἰδὲ τεδάϊηρς οὗ {6 
Μ|Ιάγαβι δηὰ ἰΒς νυϊκχαῖς, ννϑῖοἢ 15 ργοῦδΌΪΥ 
ογίψίπαὶ (φμοπίανε σρτε δὲ ὙΏΓΕΣ ΔΌΡΓΙΣ 
“ὦ αἰαὶ ἀμμὲ ῥγούδοῦγε πὸ σά ῥγαείξμρ. 
ΟΕ 1 ϑδ8πι. χὶν. 11). 86:6 ὧΣ ὅ84π). χὶϊ 1 
(ΧΧ.). Το ΟἹὰ [1,1ἴ. μα95 ΤΠ Πογαοὶ ΟΣ 
“ἡωάαεὶ, νοὶ ΕΧΖϑοδς (1115 δὴ δι ΤΑΣ 

αἰϊεταϊίοηυ, δηὰ ἴδε ὅγζ. ΕΝ "δε, ὙΈΪΟΝ 

Ἦς ΒΆγ5 τηυδὲ ΡῈ οοιτεοίοὰ ἰηΐο ᾿:3. 

εἴασυες ΟὙΕΥ ποῖ ἱπῖο ᾿,.ων, εόγεαευς ὅ). 
ΕγΖϑοῆς του πονενεῦ δοοερί Μονεγ᾽ 
βυρροϑίοη νοσο ἰὸ ποῖ ἰμλὶ ἴῃ Ὁ. 18 οὗ δοῦλοι 
δῃηά τῶν Ἑβραίων Ὀοΐὰ οςουγ; δηὰ, δεδιάες, 
οἱ δοῦλοι ἰ5 ἀρρτορτίδίς ἴῃ ἴδε στωουτὰ οἵ [πε ἰϑ αϊηδα] Αϑεντὶ 

ἐδαὶ ἐδὲῦ7 γιὰ δὲ τἰἶέεγν περ γορεν, ἵνα 
ΟΧΡΓΟ5565 ἴῃς δϑϑουτησὰ ἐπέεηζοπ οὗ ἴα [εὐ δὰ 
δοίίθ. [{ ἰ8 ἃ σωξίδα! ΟἸ]γ. “το ἢ 18 

εἰς τέλος, ἩΏΙΟΙ οἴξη τεπάεσβ Ηεῦ. ΠΥ), Ὁ 
ἐύεγ; 6.5. οὉ χῖν. 2οθ. Βυὲ ς αἰϑο Απιοβ ἴχ. 

6: 2 Οἤγοι. χίὶϊ, 12 (-Ξ ἌΡΣΩΝ “αἱ εομσιοε- 
ἐἰομεσι, 1.6. ῥγογομς, ῥίαπε) ) 2 ἙἈΤῸΠ. Χχχῖ. 1. 
ΑΙ5ο οἢ. νἱῖ. 30 “μγα. 

14. 2 ε ἀοογ.] Ἐλαῖδον, ἐδ εἰἰγίαίρ---αὐλαίαν. 
Ηεδ. ΠΙΥΎ,, Εχοά. χχνΐ. 1 ὅσσα. 1.δ. σμίαεωρ. 
ΤΕ ἴδηξ᾽ Βότὸ τηθδῃβ [86 ἵπῆοσ οοιηρασῖ- 
τιοηΐ ψ Ποῦ ϑεῖθτοὰ ἃ8 4 ἰεορίῃξς ρίδςς 
(οἃ. χίϊ!, 2,3). Οοαά, 19, 1τοϑ τεδά. ἐ 
τῇ χειρὶ ἐν τῇ αὐλαίᾳ. (ΟΕ ἴ[ῃε Ψυϊραῖε : ἐκπὸ 
ἑπρτεέσς Ῥάραο εὠδίρμδωηε ἐὐμα ΣἸ6Η ΩΜΕΦ φογ- 
εἴμα», εἰ ῥσισιση γε νιαπίδς σὰς. Οοάά. 
111. 64, 41. τεδὰ τὴν αὐλήν, ἐδε εομγὲ ΟΥ̓ δα], 
ἰηβίεδὰ οὗ τ. αὐλαίαν. 

Ὧν δὲ ἐϑουφόι, Φ"..1 ον δὲ «υᾶ: σμῤῥουίπᾳς 



1 71Ὅ9». 

ΦΌΘΙΤΗ. 

1ς Βυῖζ θεσδυβε ποηδ δηϑιψεγεά, ᾿ς 
ορεποά ἰξ, δπά ψεηῖϊ ἱπῖο τῆς Ὀεά- 
σμδηλθοῦ, δηά ἰοιιηὰ πὶ οαϑὲ ὕροη 
16 ἢοοῦ ἀεδά, δηά [185 Βεδά νγῶβ 
τἌκβη ἔτοπι Ἀπ. 

16 ' ΓΒετγείογε Βα Ἵσγιεὰ ἢ ἃ ἰουά 
νοῖςε, ἢ ννεερίπρ, ἀπά 5 ρῃϊηρ.9 δηά 
ἃ ταῖρι ΕΥ̓ ΟΥΥ, ἀπά γεηΐ Ηἰβ ρΑγΠΊ 8. 

17 Αἴεῦ ἣἢς ψοηΐ ἰηΐο {86 ἴεηῖ 
ΜΠεγα [υά} Ιοάρεά : δηὰ ψῆθη δα 
ἴουηά ΒεΓ ποῖ, ες Ἰεδλρεὰ ουΐ ἴο δε 
ΡΕΟρΙε, δηά ογίεά, 

18 ἼΠεβε βἰδνεβ βανε ἀεαὶξ {τθᾶ- 
σΒογουϑὶγ; οὔας Ψοπιᾶη οὗ τῆς Ηεο- 
Ὀγαννβ βδῖῃ Ὀσοιρῆς 8ΠᾶπιῈὲ ὕροη τς 
ἤουβε οὗ Κίηρ Νδθιυςδοάοηοϑοῦ : ἔογ, 
ὑεΠο]ά, Ηο]οίεγμεβ ἐδίδ ὑροὸη τῃε 
διουπα ψίῖπουῖζ 4 μελά. 

19 επ τῆς οἀριδὶπβ οὗ τῆς 4.5- 
ΒΥΓΙΔΠ8᾽ ΔΙΙΩΥ͂ πολιὰ [ἢδ686 ννογάβ, 

ΕΥ̓͂ τεηΐϊ {Π61Γ οοδῖϑ, Δηἀ {ΠΕ ]Γ πλ}Π658 

νυ. 15--. ΧΙΝ͵, Χν. 

ψεγε ννοπἀεγί ἶγ (του δ]εἀ, ἀπά τῆογε 
νγΑ8 Δ ΟὟ Δπὰ Δ ΥΘΙΥ͂ ρτοδῖ ποῖβε 
τἈγουρδουξ (ἢ σΔῃρ. 

ΟΗΠΑΡΤῈΚΝ ΧΥ, 

Ι Γρῖ “τγγίαης τὐἐῥ ἡρω " 8 τῷ 
σὰ ῤγίεσί εορεεί. [2 Μὰ. τί 

ἐς φίσνερε 10 μά. Ἴσον ταῖς κι δια ἃ τευμα 
ΑἈ. δὴ [Πεγ τπδὲ ψψεγα ἰη τῆς 

τοηἴ5 Πιοαγά, ΤΠΘΥ νγεγα δβίο- 
Ὠἰ8Πεα δὲ τῆς τῆϊηρ τηδὲ νγᾶβ8 ἄοπβ. 

2 Απά ἔδαγ δηά {τοι δ] πρ᾽ ἔ6]}} ὕροη 
τε, 80 [δῖ ἴῆεγε ννδ8 ἢ0 τῇδη ἴἢδὶ 
ἀιϊιγοῖ δῖα ἴη τῆς εἰσ ῆςξ οὗ ἢΪ8 πεῖρῃ- 
δουγ, Ὀυΐς τυβηΐηρ οὐ ΔἸτορεῖδεῖ, 
{ΒΕΥ βεἀ ἰηἴο ὄνεσγ γᾶν οὗ δε ρ]δίη, 
δηἀ οὗ τῆς 8}}] ςουπέγ. 

2 ΤΉΘΥ αἷ5ο {πὶ μδὰ Ἴαπιρεά ἴῃ 
τε πιοιηίλίηβ τουηά δδους Βειδυ 8 
βεά νψᾶγ.0. ὙΠδη τῆὲ ΤΠ] άγεη οὗ 

(ὑπενοεῖτο) δαὶ δὲ (Ἡοϊοξ) ε«υαι «ἰξεῤέπρ 
«οἱ... Οὐοἀ. ς8 δηά ΟΙἹὰ 1,2ἴ. τηᾶκο ἴΠ6 56ῆϑ8ς 
οἰδάγοσ ὉΥ δά άΐηρ ἔτσι, “1:1. 

1δ. εὐδόήρν τοὶ ΒΕΓΓΕΥ, ἀποποά, χαῦε ἐν 
(ἐπήκουσε. Οοάά. 11]. ς8, 4]. ὑπήκ.). 51. 
απ ευεγεά ῥὲ::. 

οβεμεδ.})] ΡΣ ἐξ ασμράεν, ῥυϊζεα “2 αείάε 
(διαστείλας). ὅ5γγ(. δὲ οβεπεά. 

ἜΡΟΝ ἐδε 3οογν.}ὺ Τῆς ΟΚ, νογά χελωνὶς ἰ5 
ὰ Όγ Ηεπγοδίυ, οὐδὸς τῆς θύρας τῆς 
σκηνῆς, Ἰῤγεεδοίά ὁ δὲ ἐεπ!εάδοῦ, «τὶ ἢ ον δης 
τείοσσγεμος ἴο ἴδε ργοϑϑηΐ Βυϊ 85 
ἘπΖβοδς ροϊηΐϑ ουξ, [5 ἀοδπηϊίοη ἀοεβ ποί 
βυΐϊϊ, [υ ἢ το]θὰ [Π6 οοῦρϑὲ οὔ [δε θεὰ 
(ςἢ. χἰϊ!, 9), δηὰ Ἰεῖ ἰἴξ ηοῖ ὕροη [86 ἐδγεσϑοϊά, 
Ὀυξΐ ὕροῦ ἴΠ6 ,οοί“οο υϑεὰ ἕο σεῖς ᾧρ 
ἰπῖο [86 θεά. ὍΠ15 δοῆϑε οὗ χελωνὶς 5 ἑουηά 
ἴῃ ϑεχίι9 Επιρίτίουβ. ὙΤΏ6 ΡὈΥΪΊΔΙΎ ποσὰ 
χελώνη, Ἰεσέμεο, 4150 τηδδῃ5 70οἐ:!οοἱ, 

10. Τειε (1δε) σἴαυε: δαῦυε ἀεαϊῥ ἐγεσοδεν- 
οισ]γ.1 ὙΠ γοσγῦ 18 ἠθέτησαν. ᾿Αθετέω ὕτῸΡ. 
ΤῊΘΔἢ5 20 “εἰ “:ϊε, ἐφ ῥε υχίῳ ΔῊ ΟΔΙΝ, ἰγοδίῃ, 
Ρτγοιηΐϑο, ἰαν. Οὗ Μαγκ γἱὶ, ο; 138. χχῖν. τό 
(οἱ ἀθετοῦντες τὸν νόμον). ἴη ἴδε 1,ΧΧΧ. [ἢ 6 
ψογὰ ἙΟΒΙ ΗῪ τεργεβεηῖβ Η εὐ. ἼΔ3, ξεγβάε ἐφὶ:; 

ὉΡΌ, ἐ4. τ Οἤτοη. ν. 25, 2 Ὁἤσοη. ΧΧΧΥ͂. 14. 

--α πιοδηΐηρ Μ οι σου]ὰ βυϊξ Βετε; δηὰ "08, 
γεδεϊϊαυ, ἀδιολυξ, 2 Κίηρβ 1. τ; ὙΠ, "ώ. 
1 Κίηρε ΧΡ]. 7, 206. Κ50Γ. 266 χἱαυες δαυέ 
«υγοηεά ΟΥ̓δεδεαίεά ( ) δον ἰογάε; 
ΟἹ 1,αἴ. “" περίσχογωῖξ ὨοΥΊ 8ετνΐ 6118 (4]. δεεο- 
εαυεγωπὶ φεγυΐ). Τυά δ νγὰβ ΕἸ 18]655 ἴο ΒῈν 
Ῥτγοσηΐϑε 8εῖ ἕοσίδ 1ἢ οἷ. χὶ, 18,19. 

ἡ ὴ νιεπς εἰ εορεέδδμρ αὖ εἶς. 

«υδδοωξ α δεαά. 1.1ἴ, αμά 10ε δεαά ἐς ποὲ 

μοι δπι--- ἢ ΟΦ ΠΕ], 
10. ἢῥεμ) Βμὶ «υδέεη: ὡς δέ. “ὙΒοΙΓ 

ταϊηας " 5βουϊὰ ὃς ἐδείγ “οἱ ((οάά, 19, 1οϑβ, 
ἐδεῖν “οἕἶ). ἼΤΉΘ 50ΧΓ. σοῃοϊυ 65 [8115 : 26 εγ σεπὲ 
“δεῖν ἐμρμίος, ἀπά ἐδεὶ “οὐἱ «υας στεαΐ Ἰγομδῥεα 
ἐπὶ 1δὲ νιλάσὲ 97 ἐδε εαπῦρ. ὍΤὨῸ ΟΚ, 5875: απᾶ 
ἐδεῖγ 977 ἀΓοσ σε, απά αὶ ὍΕΓ 5τεαὶ τῥοιεῖπρ ἐπ ἐδα 
γι“: 9 1δ6 εαπιρ. ΟΕ, τ ϑϑῖι. 'ν, 14. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΥ. 

1, δὲ «ὐεῦὸ απομδεάδ αἱ 126 ἐδὲπρ ἐδαὲ 
φ«υας ἄοπε.) ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός. Οξ, 
ἴπε δϑῖὴβ σοῃβίγυςοη ἰῃ οἢ. Χιὶ, τό. ὅγτ.: 
{δεν «υοπόεγεά «υδαῤ ξαά 4 (3 (οάὰ. ς8, 
τί ἦν τὸ γεγονός). 80 Ο]ά [,2ὲ, Βαῖ Ψυΐς. 

Ὡ. “πὰ αν... . τροη 1δει.} (ΟΕ, οἁ, 1. αἰ; 
Ῥ8. χ]νἱ!. 6. “ὙὝΒδι ἀυγεῖ δὐϊάθ᾽" 15. μένων ; 
αὐῥάϊηρ τ- ἽΝ, απς. 81. απὰ δὲν εοη!ἐπμοά 
ποὶ ἃ γα δγ δὶς πείφιδδομγ. Τῇ ΟΚ. αὐ 8 
ἔτι, απ ἰοηρεν. “Ἀυπῃίηρ ουἱ " 5 ἐκχυθέντες, 
᾿ὸ, οβμεὶ; ἃ νετ τεουστηρ ἴῃ τν. 3, 4. 
Ἡρυρῖς βοωγεά οἱὲ (οἵ ἴῃ τεηξ5 ΟΥ ΠΑΠΊρ)),, “δε 
«υεγε βεεῖηρ ρον οΌεΓ7 τοαά. ὍΤθο Νυΐϊζ. ἰη- 
[ογροϊδίοβ ἃ γϑάδϑοῃ ἔοσ {Π|5 νὰ δίσμς : φυσάεγε 
ἡεπιπαδαπὲ Ἡεόγαεξος, φμος ἀγπια!ος σμρεῦ 96 
τεπῖγε αμάοδαηὲ; οἷ. 2 Κὶῃρ5 νἱῖ, 6, 7. 

8. ἐπ δὲ »ιομπαέμ..} 712. δε δὲ}] φοισηγγ. 
Τῆς Εἀοπῖο8 δηὰ Αταπηοη 68 Βα δπολιηροά 
ἴΒοτε : οἷ. Υἱ!. 18 σωῴγα. 

,“Μεά σε«υα.Χ.75ὼΏ Τωγπεά Ἰο δίᾳῥι. ὍΤΒΘ καὶ 
Ὀεΐοτε ἐτράπησαν ἴῃ ἴῃς ΟΚ., νν»ῆϊςἢ ΕτΙΖ9 Βα 

349. 
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ἰβγδθὶ, Ἔν οΓῪ οπα τῃδϊ νγῶϑ ἃ ὙΨΆΓΓΙΟΓ 
Διηοηρ ἴπαπι, γιι8ῃεα οὐξ ὕροη τἢ δηλ. 

4 Ἴμεη δεῖ ΟΖίαβ ἴο Βεῖϊοῃγδϑ- 
τΠεπὶ) δηὰ ἴο Βεβθαὶ, ἀπά Ομοβαδὶ, δῃά 
(οἷ, δῃηά το 411 τῆε ςοδϑβῖ5 οὗ 15γδεὶ, 
ΒΌΓΝ 48 δ8ῃου]ά τε}} τῆε τηϊηρβ8 τοδι 
νοῦ ἀοπδ. ἀπὰ τῆδὶ ]]} ὁΠουϊὰ ΓΒ ἢ 
ἔογτἢ ὕροη τῆοὶγ ΘῃΘΠ.168 ἴο ἀδ5ΊΓΟΥ 
{πε πι. 

ς Νον ψῆσεη τῆς ΤΠ] άγεη οἵ 1ϑγδεὶ 
Πελγά 1, (ἢ ΘΥ 411 [611 προη τπδηλ ψχτἢ 

ῬΓοπουποεβ {πδ6 ρεηυΐης τεδάϊηρ ὃυῖϊ δῃ 
ΑΥν κυναγὰ ΟΧΡγΟβϑίοη, ἸΏΔΥ Γεργοβοηξ ἃ Ηοῦ. 
«υααὺ εοπυεγένυε (οὗ ἴῃ6 πηρογίες). Βυΐῖ 
[Π6 τοδάϊηρ οὗ (οὐά. 19, 44, 8].15 καὶ αὐτοὶ ἐτρ. 
(012) ΠΘΠ1): “Απά πεν τμδῖ μαὰ δηςατηρεά 
ον. δεν αἰηο ταττιοὰ δηὰ Πεά, Οὗ νἱτὰ τῆς 
παγγαδῖϊνε οὗ (Π]5 σῃδρίεσ, (μδὶ οὗ τ Μᾶδςς. ἱν. 
1-λδ (ἴπε ἀείεαϊ οὗ Οογρίαβ Ὁγ [ἀλ8 Μδορσδᾶ- 
θ86ι}5), δηὰ {πδὶ οὗ : Μᾶδςς. νἱ!. 43 “04. ([!ς 
ἀεἴεδί πὰ ἀδδῖμ οὗ Νίςδῃοσ). ϑοπιε οὗ {δε 
ἙΟΙουΓΒ οὗ ἴῃς ρἱςζυγο ἀγὰὸ ἀογινθα τομῇ 1 ὅδ. 
χυῖϊ, (αν! 5 νἹςῖουγ ονὸῦ Οο] 1418), 45 Ν ΟἸκσηαγ 
Ροϊηῖϊβ οὐ. ΔνΏεδη Π6 δά 58 [πδΐ [ῃ6 υἹςΐοσυ, 
ἴππὸ 8ἰδυ ρον οὗ {πε ἔαρ τἶνεβ, ἀπὰ [ἢ ἱπητηθηβο 
ὈΟΟΙΑΥ͂ ἀτὸ ἄς ἴο ἴῃ βοασγίηρς βΒιρδε οἵ [εν ϑἢ 
ἴληςΥ, ψὨϊοῖ (δι5 οχαρρεγαῖθα ἴδ βυάδάφη 
νἱτάγαννΔ] οὔ ἴθ Ε ογλδη ἴΌγο β ΠΌση Ῥβοβζίηο, 
Ὑγ6 866 {πὶ (ῃ6 ἀδίδ οὗ ἴῃς ϑίἴοσγ δἵὸ ἔδίδὶ ἴο 
ἢϊ5 ἴθοσγ. ὍΤἢα Ψυΐν. δἀἀ8 : ἀεεεπάογμρέχωο 
εἰαησεμίος ἐμδὲς οἰ εἰωμίαμῖος ρο2 ἔσο. Οἔ, 
Τυάρ. νἱῖ. 18 “64. 

4. Βείονιαιίδενι.) Βαιτομασθαΐμ, ςὮ, ἶν. 6. 
ἀπά ἰο Βεῤαὶ!. 80 (οάά. 111, 243, 4]. δηὰ 

ἘσΖϑοῆθ. ΤΠ Ὠδηλ6 15 οἴ πογυγῖδα ὈΠΚΠπονσῃ. 
(οὐ. χ. [88 καὶ ᾿Αβελβαίμ, ἀπά (οάά, 19, 1ο8 
Πᾶν κι ᾿Αβελμαείν; 1.6. “δείο»αΐ", “Ἐς ἢ 
ὍΡΡθατβ ἴο δὲ τίρῃξ. Εἐ οἷ. ἱν. 4 ἴοσ 5, 
δηὰ ἔου (δοδαὶ οὐὨἨ ροόα ((οάά, χ, 23, δὰ 
τ. ς 157,γ.). Μυΐξ. οπι8 [6 Ἰοςδὶ Ὡδηηθβ οὗ 
[15 δηὰ ἴῃ ηοχέ νϑῦβο. 

Οοἷα.] ΤΒε Οτεεῖκ ἰβ Χωλά, Οδοία; ἃ]. 
Κωλώά οΥ Κειλά. ΔῊ ὑπκηοῦχῃ ΡΪᾶοε ; ΡΕΓΏΔΡ5 
ἴῃς Ἡοΐοπ οὗ [οϑῇ. χυ. 1. 
ΤΕ δυτσίδς νεγβίοη, νυ] ἢ ἰ5 1685 ὄἽχδςῖ ἴῃ 

(815 σῃαρίεγ ἴπᾶπ εἰβαννβαγα, ομἱῖβ ἴΠ6 Ῥγοροσ 
ΠαΠΊ68, δΔηἀ γχεοηάεῖς : “" Αηὰ ὈζΖΖίδῃ βοΐ ἴο δ]] 
τῆς θογάθιβ οὗ [ϑγδεῖ (πηθη), ἴο τθδκο {ποτὰ 
Κηον ννιδὶ δὰ Παρροηβά.» 

απά ἐδαὶ αἰ] ὙΠ ἕνα ἀερεηάβ οἡ ἴπο 
ποξίοη οὗ δίιάαάϊπρ, ογάεγίπρ, ἱτηρ θὰ ἰῃ τοὺς 
ἀπαγγέλλοντας. Οπίας “πὸ. .. »ιΟ «υδο 
ὀγος δὲ εἰάἰρ. φοποογηίηρ δὲ ἐδίπφε ἐδαὶ ῥαῶ 
δδεη ἀεοοριῤίμόεά (συντετελεσμένων), απά 
(δαάε) ἐδαὶ αἷΐ͵ Φ9ε. 

γιὸ γογιθ ὠῤοη ἐδεὶγ σπρριὶρι.} ἐπεκχυθῶσι 
τοῖς πολεμίοις, Ἰπβεδά οὗ ψΏοΝ (οάά, το, το 
ἰᾶγε ἐπεκχυθέντες τοῖς πολεμίοις ἐπιθῶνται, 

ΤΌΘΙΤΗ. ΧΥ. ἰν. 4-.6. 

οὔς ςοηβεηῖ, πὰ [εν ποπὶ υπΐο 
Οοδδὶ : {πκενσγίβε α͵ϑο {πεν (μδῖ σδπης 
ἴτοπι [εγυϑαίεη, δηά ἴσου 411 τῆς 81]}} 
σΟΙΠΕΥ, (ἰοῦ ποθὴ μαά τοϊὰ τδεπὶ 
νναῖ τῆϊηρ8 εῖα ἀοης ἴῃ τΠ6 σδΡ 
οἵ τῇεἷγ δῇ ςηλῖ685,) ἀπά τΠῈῪ τἢΠδὲ ὑνεγε 
ἴῃ (ὐαἰλδλά, δῃὰ ἴῃ (δ εε, ᾿ς μδβεὰ " Οτ, σους 
π6πὶ ψιτὰ 4 ργεδῖ 58] Δ ρητοι, ὑη1}]} 
{ΠῸῪ σγεγε ρᾶϑὲ [δπηδϑοιιβ δηά τῆς 
Ὀοτγάεγβ τπεγθοί. 

6 Απά {ἢ τεϑίάιια, τπδλὲ ἀνγεὶς δὲ 

για ὥογι δ αμά “εἰ ὠροη ἐδ οπθηρ. ἴῃ οὖ. 2 
εν μηδίφον 15 υδοα Δϑοϊ τον, ἀπά ἴῃ Ὁ. 3 ἰξ 5 
ξοἸοννοὰ ΕΥ͂ ἐπ᾽ αὐτούς, 4εΓ ΟΥ̓ αραἰναὲ ἐδεν». 

δ. οἴαυ ἐδῶ πο Οδοδαὶ [1ῖϊ. «υεγε 
τε ἐπρ ἰδοηι ρο Οδοδα. ΟΕ τ ϑαγα. Υἱῖϊ]. στ. 
Το “16 ΔῊ ΔΥΤΩΥ 15 ἴο τουῖΐ ἴξ υἱοῦ! δηὰ ἴο 
δΑΥ ἴπ6 διρινοβ, θυ, χχίχ, 7. ΟἿ, [οϑβῇ. χί. 
8 : “ 5786] δπιοῖο (Πδπὶ ἀπὰ ςἢδϑο (πδπὶ υπίο 
ετοαῖ Ζίάοη, δπᾶὰ υπίο Μιβηγερδοι δὶ πι, 
δηὰ υηΐο {Π6 νιον οἵ ΜΙΖΡοῖ οαϑεναγά." 
Οδοδα 15 Ῥεῦδρ8 ἰδ τηοάδγῃ εἰ» οξῥοόδὲ, ἃ 
τη 1} ἃ ΟΠ θοβι 6 [Ε οδ]]οὰ ““42γγαξ Χδοῤδὲ, 
12 ΤῊ 1168 δουῖῃ οὗ Βεμά. Βυΐ τ86 ΜΙάγαϑῃ 
μᾶ9: “(ΠΟΥ Ῥυγδυοὰ ἰδοῦ υηΐο Ἡογπιαδ." 
ΠΙΘΠ δηά ΠὩῚΠ σταϊσῃς Ἐδ5}}γ Ὀ6 οοπβιϑοί. 

ἀξεαυίεο αἰδο δεν ἐδαξ εανιὸ ὕγορι ϑεγμεαίερε.] 
Το ΟΚ. 5408: ἐξεαυΐε αἰδο ἐδεν φΓ ψεγεσαίερι 
αἀγγέυεά, απ 9 αἱ! ἐδε δὲ}! σοωπ. (ὡσαύτως 
δὲ καὶ οἵἷ---ποὶ οἱ---ἐξ [ἽΙἽερουσ. παρεγενήθησαν 
καὶ ἐκ πάσης κι τ.λ.). Αὐοὐά. χ. ς8 δηὰ Ο]Ἱὰ 
1,λῖ., δεν ἐπ ϑεγισαΐκ. Βαϊ ἴῃ6 ὅγτ.: ἀξεᾳυὲεε 
ἐδὲ “ομς Ὁ ϑεγιμαίδης, «υδὸ εαριὸ ὥγονα αἱ! ἐδὲ 
»ιομρ ας. 

«αυδαϊ ἐδίπριε «ὐογὸ ἄοπε ἱπ2 Ἐδῖδοσ, ουδαΐ 
ἐῤίπσ, ῥαά δεζαϊίρη. 

εδα:εά.1] Ἀλίδοτ, οἰ Μαηλεά (ὑπερεκέρασαν). 
Ὑπερκερᾶν 15 ἃ ΤΑΙ ΑΙΎ ἴεγηι: ςἔ ῬΟΪΥΌ. χί. 
23. 5; Θαυϊναϊοηΐ ἴο περικερᾶν, ῬΟΪΥΌ. ΧΙ. 1, 5. 
ΟΚ. κέρας, δον Ξ 1,Αἵ. Αἴ, «υἱπρ οὗ Δ. ἌΣΤΩΥ͂. 
αἔ σ᾿ Μδος.ΥἹ. 46. Ὑτοιημϊ5 ΤΟΠΡΙΥ τοῖοι 
[6 ψνογὰ ἴο ὑπερκεράννυμε ( σωῤῥεγγαίσοζο, 
εοηΐμπάο. ΤΏ τεδαάϊηρ οὗ (οάα, ς8, 9, Ιοβ ἰ5 
ὑπερεκράτησαν (58, ὑπεκράτησαν αὐτούς, ἃ 
ΤΏΘΓΘ Ιηϊβίδο) ἘΠ καὶ ἐρηδολαι αὐτοὺς ἐν 
πληγῇ άλῃ (58, πληγὴν ν) ἃ οοξῇ. 
ΤΣ ΤΡε ᾿υλφμρ ως μὰ αμά σπποίε 
ἐῤερι («υ2) ἃ 5τεαὶ τι ης. ΟἿ, Νυπι. χὶ. 13; 
1 58. Υἱ]. 11; 1 Κίηρϑ χνὶ. 2. ΤῊ8 ΠΊΔΥ 
Ψ6}} πᾶν Ὀδοη [ἴη6 ἰδησυαρο οἵ (6 Ηδςδ. 
αξ, [16 ὅ5γζ. : “πῶ δεν ἐδαξ «υεγε ἐπ Οαἰααά ἀπά 
ἐπ Οαὐδἔίεε εαρι οἱ ἀσαϊρεΐ ἔδοηι, απαᾶὶ σγηοίε ἐδεη 
ὦ ξτγεαὶ τριέης ; Δηα ἴδε ΟἹὰ 1,δῖ. εομοξομέὲὶ σε 
ἐ05, εἰ ἐπέεγ γεοογρὶ 4105 ῥίασα πιαρφηπα. 

ἐδὲῦ «ὐεγὸ ρα. Το (ἐε. ἴῃῆε ᾿Αϑξογγίδη 
ἔυριν65) δαά ρας. 

Θ. “454 1δὲ γεεὶάμο, ἐδαὶ ἀαυεῖ αἰ Βείδεϊα. 
ΤΒε ΟΚκΚ. 15 οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες 



γ. 7--10.} 

Βειδυ]λ, ἔἘῈ]] υροη τῆ σαπιρ οὗ Αϑϑυγ, 
δηὰ βροϊ]εὰ τῃθ, δηὰ ψεγα: ργεδΥ 
δηγις ἢ εά. 

7 Αμπά «ἂς ἙμΒη]άγεη οὗ 18γδεὶ τῆδὲ 
Γεϊτυγηοα ΠῸΠπι (᾿ς 5ἰδυρητςεγ πδά τῆδὲ 
νν ὮΙ ἢ Γαπγαϊηεα ; δηά τῆς ν]]αρεβ 
δηά τῆς οἴτίεϑ9 τῃαῖϊ νεῖ ἴῃ ἴδε 
ΤηομΠίδη85 ἃπὰ ἴῃ {π6 ρἰδίη, ρδῖ 
ΤΆΔΩΥ 8Ρ0113: (ογ τπ6 ταυϊτὰἀε ννᾶ8 
Ἱ ΓΕδῖ. 

Πεη 7οδεὶπι τς Πρ ρῥγίεβί, 
Δηἀ τἢς δηςίεπηίβ οἵ τῆς ςπιάγεη οὗ 
Ιϑγδεὶ τῃδὲ ἄνγεὶε ἴῃ [ γυβαίθ, σλπις 

Βετυλούα. ἘΤ[ΖΒΟἢ 6 οχρ]δίηϑ "Ὁ 6 ΒουΟΠΠΟΥ 
σου Βείγίυα ἀϊο ἡοοῦ ὕδτι ἀὰ νγάγεθη. 
ΤὮΘ 56η86 ΔΡΡΘΔΓ5 ἴ0 δε: Βυΐ [ἢπ Γαδ ηἶρ; 
ἴοῖκΚ, ψῆο Ἰνοὰ ἴῃ Βείῃυ]α δηὰ βδἰαγοὰ ἴῃ 186 
ἴοτνῃ, ἰποίεδά οἵὨ Ἰοἰηΐης ἰη [86 Ρυτϑιῖξ οὗ [ἢς 
ΘΠΟΙῚΥ (συ. 5), [6]] ὕὑροὴ ἴδε ἃ ΘΔΙΏΡ. 
σῇ νυϊΐϊξκ. : “ γε φωῤ σιέρι φμὶ ἐγαπὶ ἐπ Βεῤδωδα, 
Ἰηργοβϑὶ 8ηΐ σδϑίγα Αϑϑυσί στη. 50ΧΓ. ΨΤΟΏΡΙΥ: 
απά ἐδεὲ γευΐ 97 ἐδε ἐπιδαῤῥλΓαρις 97) Βεῤδωδία. 

ες φροϊδρα ἐβεγι.)} 1.6. ἴῃε Αβϑογτίδῃϑ. ὅτ. 
}͵᾽ωπάεγεά απά εαγτὶοά οἵ εαρίυε; (οά. ᾿ξ ἱ 
»ἱμπάεγεά 2 (Ἰἰ6 σα ρ) αμά Ἰοοὶ «ῥοίίς (ἐσκύ- 
λευσαν). 

7. “πώ ἐδὲ εὐίάγεπ 9,7, γα ἐδαὶ γε- 
ἐμγπρά, σ΄ ς.7 Βιῶ δὲ 7εγαείει, ῥαυὶπρ γείμγηθα 
τορι δὲ εἰσωρδίεγ (κοπή ; 8ε6 Οδεη. χίν. 17), 
}οσφεσσεά ἐδενισελοες 9 ἐδε ἐδίπρ, γεριαὶπὶπῷ : 
1.6. ψμδΐονοσ νδ] δ 0165 ἴῃς Βειδυ]δη8 μδὰ 
ποῖ ΔΙΓΕΔΩῪ ολττιοὰ οὔ. Βυῖ ἴδε ὅγγ. [ι25: 
“454 δὲ “οης οὶ Πεγαεῖ γελωγπεά ζγορι δε δαϊεῖε, 
ἀπά ρο““ἐ5::4 ἐῤερισεΐυει οΥ 1δε γορναϊπάεν' 97 1δε 
εἰὶθ. «υδίορ αὐεγὸ ἐπ ἐδ γπορρίαιης, ἀπά ἐπ ἐδὲ 
ααἰδεγε, ἀπά Ἰοοξ »πμοδ “ροΐ!, “ὍἘΘ νἱ]]ρὸ5 
δηά [πε οἸΕἶ65 [Παἴ τνεσαὰ ἰη ἴἢε τηουπίδίη8 δηά 
ἴῃ ἴδε ρῥἱαίη" (1Π|. ἐπ ἐδὸ δὶ}] σοισιγ απ ῥ]αΐῃ 
εομρ47.}) 15 ἴῃς τοδάϊηρ οὗ (οάά, 1]. χ. 19, 23, 
58, 4]. ἘτΙΖΒοις οὐ 5 ἐφε υδήασες απ ζαγη»-» 
“ἰεαάς (ἐπαύλεις ἴογ αἱ πόλεις). “ Οαἵ᾽ ἰ5 
ἐκράτησαν, ἴοτ ΜΝ ΠΟ (Οά. ς8 ρἶνεβ5 ἐκυρίευσαν. 
ΕΟΓ “.5Ρ0115 --λάφῦρα---δεε 1 Οδτοη. χχνὶ, 

17 (Ξ 590). 
,)ῶν δε τιμάς, ᾿θ 6 Ἐδίμον, 22 ἐδεγε 

φυα! ἃ ὍΕ. 3γεαὶ φμαρεν, νἰζ. οὗ οὈ͵]οςῖβ ἴο 
ΟΔΙΤΥ ΟἹ. (Οοἀά. ς8, τού, ϑγγ. οτμϊ. 

Αδεγίῆς Ηρ οὗ Οογρίδϑ, “υἀλ58 τεϊυγηοὰ 
ἴο 8Ρ0]] (Π6 ἰοηΐβ, πετα [ΠΕΥ σοί τὰς ρο]ά, 
δα 5ἰϊνεσ, δηὰ δι 53:11, δη ρυγρὶθ οὗ {πε 
δε8, δηά »τοδί σίομ 65" (1 Μᾶδςς. ἵν. 23). 

8. .οκεὶ»».] Α Ὠἰγι ῥγίεσὲ οὐ [Π]5 Ὡδῖὴθ 
νγὰβ8 ἴῃε 5800 δηὰ διςοῦβθοσ οὗ |Ὄβϑυα οὐ 
οϑδυα, ἴπς Ηἰρῖ Ῥχίεδὲ νγβο, δίοηρ στὰ 

δθαθοὶ, σοηάιυοίεὰ (δὲ ΕἸἰγοεὶ ἘΒεΐυγῃ 
(Β.ο. ς536---1 5). ὅ866 ΝΡΟΉ, χιΐϊ. το: “Αηὰ 
1ἐϑῆυλ θοραῖ [οἱ Κι." 

ΨΌΘΙΤΗ. Χν. 

ἴο ὈεΒο]ά τπε ροοά τηΐηρ8 τα Οοά 
[δά βῃενεά τὸ ἴβγδεὶ, δηά ἴῖο 866 
7 υάΐεἢ, δπά ἴο βδἰυῖς ἢοσ. 

9 Απὰ ψβϑη Π6Υ σαπια υπίο Ποῖ, 
πον Ὀ]ε58ε 4 ἢδγ ἢ οἠς δοςογά, 
δηά δἱά υπῖο δεῖ, Του ἅγέ ἴδε 
Ἔχλίιδτίοη ὁΐ Γεγυβαίεη, τποὰ ἀγί τῆς 
διελῖ ρ]ΟΥΥ οὐ ἴβγδεὶ, του ἂγὲ τὴς 
δτοδῖ τα]οϊςῖηρ οὗ ουὐγ πδίίοῃ : 

τὸ Ἴοιυ μαβὲ ἄοπα 41] {π686 {Πρ 
ὃγ τῆϊης Πδηά : ποὺ ᾿δϑῖ ἀοῃδ πιυςἢ 
ϑοοά ἴο ἴϑβγδεὶ, δηά (ὐοά ἰβ8 ρ]εαϑεά 
ἘΠ : ]οββε 4 θὲ τῆου οὗ (ἢ 

ἐδε απείεπ..3] ὙΠῸ δαηβθάσίη ΟΣ ϑεηδίο οὗ 
ΕἸάετβ (ἡ γερουσία). “ὙΠαῖ ἀνεὶς ἰπ ]εγὰ- 
88] 6 ᾽ 15 1 Δρροϑβϑιου τ ἢ ὁ’ [οδοῖπῃ δά [Π6 
βεηδίθ." ΤῬὍΤθὸ Ν υ]ρ.---οῖΣ ἐριξ εἷς ῥγεεὀγέογὰς 
σμὶς-- ΘΕ 18 ἴο ἴυγῃ 86 οἰ ά6Γ5 Ἰηἴο ΟἸΘΓΡΥ. 

Οοά δαά “ῥεαυεά ο.1]Ὼ Ἐλδίδοτν, 266 Σογά δαά 
ἄοπε 70. 

ο αίε δὲγ.)] [1,1 19 “ῥεαξ ς αυἷ 
. ΟΕ [6γ΄Ὄ ἴχ. 8; 5. ὑπ ἡ ἢ οι 

9. “414 «υδέη δὲν εαρη ερῖο δεγ.] [ηϑιοδά οὗ 
εἰσῆλθον πρὸς αὐτὴν, Οσἀά. 58, 19, τοῦ ρίνα 
ἐξῆλθε πρὸς αὐτούς. ἴἰ Δρρεᾶτεοά τῇοσε ἄρρτο- 
ῥτίδῖς ἕοσ [υἀ ἢ ἴο ρὸ ουΐ ἴο πιεεὶ {Π6 συ] οτ8 
οὗ Ποῖ υδιίΐοῃ. ὅ0 δἷθο ὅυζ. δηά ΟἹὰ 1[,4δἵ., 
δηὰ υὶς. Βυΐῖ ςοἔ ἢ. νἹ}. 1ο, ΣΣ σα. 

ἐδε ἐχαδαΐῤίοη 7 ϑεγιμαλερι.] (ΟΕ. οἰ. χ, 8, 
ν.2..... Ἡῤερς δῃὰ γαυρίαμα (“" Ἰοτγ ἢ) δοίἢ 
οὐοςυΓ: ΧΙ, 4, ΧΥϊ. 8; 5. "1.3. “Κ“ Ἀσ)οῖο- 
ἱῃρ " 15 καύχημα, δοκεῖ: ςἴ. Ἀοπι. ἱν. 2; ει, 
Χ, 21; σ Ἑἤγοη. ΧΥΪ. 27, ΧΧΙ͂ΧΟ ΤΙ. ὅ50Γ. γαμε; 

δηᾶ 50 ἴῃς ΜιΙάγαβῃ (ΠΡ πΡ). 

10. ἐδομ δασὲ ἄοπο φιμοῦ φοοάδ ἰο 7γαεὶ. 
ἐποίησας τὰ ἀγαθὰ μετὰ. Ἰσραήλ. ὅϑγτ. απ 
δα! ἄομπε βοοά «υὸ 7γαεὶ. ἐξ Ναπι. χ. 32; 
τ ΟΒτοη. χΥϊ!. 26. Οοά. 58, καὶ ὅτε ἐποίησας 
ἀγαθὰ ἐν Ἶσρ. 

Οοά ἱ ῥίεαφεά ἐδεγεαυῖ!ϑ.} 80 (οὐά. ἴ. χ. χο, 
23, 52, 55, 8]. (εὐδόκησεν ἐπ᾿ αὐτοῖς, «υα.: «υεἰἷ 
}ζκασεά αὐ ἐδῶ, 1.6. τὰ ἀγαθά). Ἐτὶ[Ζϑοδο 
εὐἀϊῖβ εὐδοκήσαι, ᾿ῃς ορίδενε : »»αν Οοά δὲ «υεἰϊ 
»ἱεατεά ! 

ΤΙς Νυϊγαῖς βυῤλϑαϊζυζεβ ἔογ τἢ]5 γοσβὸ ἴῃς 
Ο]ονίηρ : “Ουἱὰ ἔδοὶβε νον, σὲ εοηγονα 
ἑαΐμηη δ" (ΟΥΓ ζμεῦηι, 60 αὐυοά οδϑιδΐοπὶ 
ΔΙΊΔΥΟΤ8, εἴ ροϑὲ υἱσυσὴ [υυπὶ αἰζοσυπι ποδοὶ- 
Εγ18: άώδο εἰ "παν οηηπὲὶ εοηγογέαυϊῥ δ, ἐξῇ 
ἑδφο ἐγὶς δεπεάδοία ἐπὶ αείογπεη," ΤῊΪ8 ΓΊΔΥ͂ 
τοῆσοϊ [πὸ Ἔχαρρεγαίθα νας βεῖ ὈΥ 5. [γοπηα 
δΔηἀ 5 σΟΠίοΠΙρΡΟσΑΣε5 ὑροὴ ἴπς 5ἴδίε οὗ 
σοι θαογ. ϑαίομπιθ, μβούγονοσ, ἀἰά ποῖ ΤΏΔΙΤΥ 
δχαΐη; δηὰ ἴῃς ΜΙάγαβθῃ ῬαΓΕΪΥ βυρρογίβ ("6 
νυϊκς. : “ἼΤΠιου, [υὐἀϊ, ατέ ἃ τηοῖποῦ ἰῃ [5γϑοὶ, 
ἴδοι ατί [6 ῥγδῖδὲ οὗ [ογυβαΐθη, μου ἀτί [86 
τοϊοϊοῖϊης (ΠΠΌΦ) οὗ ἴϑυδεὶ, ἴοὰ αγὲ δὲ 
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ΑἸπιΐργ Τμογὰ ἔογ Ἴνεγπιοσα Απά 
4}1 τε ῥεορὶς βαϊά, δ8ο ὃς ἰξ. 

11 Απά τῆς ρεορὶς 8ροϊϊεὰἁ τῆς 
σΔΠΡ ἴῃς βρᾶςς οὗ {Ὠϊγν ἀδγβ: δηά 
ἴΠΕΥ ρᾶνε υπίο [υἀΠπ} ΗοΪοίεγηςβ ἢ 15 
τεηξ, δηὰ 11] ἢϊ58 ρἰδῖς, απά δεάβ, δηὰ 
γα586 15, ἀπά 1]1] ἢϊ8 βιυ δ: δηά 8ῃς 
ἰοοῖΐς 1ἴ,) Δη 4 Ἰαἰά 1ξ οἡ ποῦ πιο ; δηά 
Πηλάθ ΓΕΆΟΥ δεῖ ςλγίβ, ἀπά ]Ἰδι4 τπεπὶ 
τΒεγεοη. 

12 ΤΒΕη 411} τῆς νγοπιεη οὗ 1βγδεῖ 
ΓΔ ΤΟρΡΟΙΠΟΓ ἴο 866 Ποῖ, δηά δ] εββοὰ 

ΦΌΌΙΤΗ. Χν. ἴν. 11--ὐ2. 

Βοῖ, δηὰ τηδάς ἃ ἄδπος διηοηρ [ῃεπὶ 
ἴογ δεγ: δὰ 8ῆ6 τοοῖς Ὀγάποῆθβ ἰῃ 
Πεῦ Βαηά, δηὰ ρᾶνεὲ αδἷβϑο ἴο ἴδε 
ννοοη [ἢλὶ τοῖς τ ΠοΓ. 

12 Απὰ {ΠεΥ ριῖ ἃ ραιϊδηά οὔ 
Οἶἶνε ὑροη Πεῦ ἀπά δοῖ πιδλίά τἢδίι 
ννγ8 ὙῚ ἢογ, λπ4 8ὴ6ς ψεηΐ Ὀείογε 
411 τῆς ρεδορὶς ἰπ τῆς ἀδηςε, ἰελάϊηρ 
411 {πε ννοπιεπ : δηά 11] ἴ[ς τηθη οὗ 
1εγδοὶ [οὉ]ονγεὰ ἱπ τιεὶγ ἀγουγ τὶ 
ξαιϊδλη 8, ἀπά ὑῖῖ βοηρβ ἰῃ {δεὶγ 
του. 

ΕἸΟΥΥ οὗ οὔὖγ ρβεορὶς. Ἐογ ἴποὺ πδϑὲ ἄοης ἐξ 
ὙΠ ταῖρῃῖ, απ ἐδίπε δεαγὲ αυα. τγομρ πᾶ 
,γηι, σπά ἐδὲ δαπά 9 δὲ Ζιογά «υα: «υἱ!δ ἐδέε 
ἐο “ἰγεηρίδει ἐδέο; απά ὀίοεσεα «δαΐξ ἐδομ δὲ 
ὃν ενερνιογε." ΤῊΪΒ 15. ἙΟΓΙΔΙΗΪΥ ΤΟΤΕ ΟΣ] - 
δἰηδὶ [δὴ ἴΠ6 ΟτἊοκ τοχῖ, 

δἰ εά ... Γ᾽ («υ2) δε “δ ηΐρδιν 1ογά.]} 
αἴ, σεη. χίν. 19φ. “ΕῸΣ δυο ΠΏΟΓΟ ἢ 15 εἰς τὸν 
αἰῶνα χρόνον, ἃ ΟὐΠΟῸῸ5 ῥἧγάϑε σεπάετίης 

Ηεδ. περ, Ὀρλυρ, δθά ὈΡΑυτ Ὁ ἴα 158. χίῃ, 
20, ΧΙΥ, 20, Χχχὶν. 17. Οἵ, Βαγις 1ἰ. 13. 

11. 4» 6 βεοῤίε... ἐδίγὲγ 447:.} ϑγγυ. απ 

2δὲ βεορίε «ὐεγεὲ οαγΙχίης οὗ (το) 2δε 

ἔξ 9 1δὲ “Μεγγίαης ὠπῖο ἐόγεε ἀαγε: ςἴ. 
2 Οἴτγοη. ΧΧ, 25, “" Απά {ΠΟΥ ψγεῦε ἴγοα ἀδΥ8 
ἴῃ αϊβογίηρ οὗ [6 5001}, ἰἃ ννᾶ8 50 τῇ! ἢ 
γυΐχ.: ῬὲΡ ἀἀϊς σωξέγε ἐγ οἱ εοἰεεία 
“μπὸ σῥοδα “4πγγίογωρ ὦ ῥοῤμΐο Ἰεγαεὶ, 

“ῥοἱϊοά.}] ἐἔλαφύρευσεΞ. Οοἀὐά, 23, 44, Αἱ. 
τσ νυ ρῆσ τι νοτὺϑ ἃσγε ἅπαξ λεγόμενα. 
(οά. ς8, ἔλαφυραγώγησεν, ἃ οτά ἰουηά ἰπ 
ϑίγδθο, ῥιυιασοῦ, ἔς. ΟἹ ά [,4ἴ. “ροδα εοἰϊορὴ: 
τα. 

δὲς ρίαίε.1 866 «ἢ. χίϊ. 1. “Κε55615"---τὰ 
ὅλκια ((οὐά. ς8, 71, τού, Ο]ἀ 1.,«ἵ. οχῖζ ; 1. ΣΧ. 
τὰ δλκεία)--- Ἰᾶτχε δοαυε ΟΥ δαεὶμς ἴον νγδβῃϊης 
ουρ8. ΤὨς νοσγὰ οσουβ 'η (ἢ ἔγασρ. οὗ [86 
(οτὶς Ροεῖβ5. “Ολκεῖα ἀρρδδτβ ἴο ὃὈς [6 τρῃξ 
βρης. (δβαυδοη, ᾳυοϊοά ᾿ ΕΥ̓ ΖΒΟΒΟ, 
(8115 [μ686 νθβϑ6}8 ἰσόγα αριρία σά ἰποίαῦ »ιαρ- 
ποι (Γαίεγ ἐἠεία. Ἐξ σοπίημο5, “ [18 
ἀοϑοσίδῖ Η ογοὮ] 5 ; οἵ σοηβττηδηΐῖ Δυς[ΟΥΌ πη 
ἰοςϊ. Εἰχ ἰϊ15 δζίδιη οἷἶατεξ μοϊοἰοσιπι ἐπὶ δαϊμεὶς 
Μάσο τ" (Ολβαυθῦ. ὁ Αηϊπιδάν. ἴη ΑἸΠοη.᾽ 
Ρ. 343). “δ 15 σκευάσματα, ἃ ἴτιε εηυϊ- 

δηξ οὗ κατασκευάσματα, ἘςοΪυ.5. χχχν. 6. 
ΤΒς ὅγγ. είνεβ ἡμυμεπμία ἿΜ (οΥ εαδαϊίος εἰμ; 
εἶ Νεξ. 1ἰ. 12), ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἃ ὑδὰ ψυε58. 

δεν »πμἷ.} Οοὐά, 58, 19, 1οϑ, ὅγτ., ΟἹ] 1,1Δἱ. 
δὲν γπωῖες. καὶ λαβοῦσα αὐτὰ (Χ. 19, 44) 4]. 
ὅ.γτ.) 15 οεγίδ ΩἿΥ 4 θεῖον σεδαϊηρ ᾿ΠΕΣ] 5: 4}}Ὁ 
(ΠΔη καὶ λαβοῦσα αὕτη. ϑεῆδε δηἀ υὑβᾶρθ 
ΤΩΔΥ͂ βοιηειπ165 ουϊννοῖ ἢ Ἔχίοσγηδὶ ενὐϊάεξηςο. 

δ γεαάγ.... ἰαἰά δὲν. [1 1ῖ. γοξεάϊ!. .. 
ῥδεαρεά---ςοδοοτναν, Οὐοά. 58 οχίία. 

12, (οάὐά. 44, 4]. Ὀεχίπ ἴῃ: καὶ 
πᾶσα υἱῶν Ἰσραήλ. 

γυνὴ. 
"πα α ἄαπος αρριοπρ ἐδεηι Γ᾽ δὲν. αὐτῇ, 

ἐ.2.ὄ 'ὰ ἴῸΣ ἢοπουγ. ΟΣ [υάρ. χὶ. 34:1 ὅπ). 
ΧΥΙ. 6. ὙΠΟ ὅ50Γ. είνοβ ἰἢς σνεσϑὲ (πὺ5: 
“Απά 411] (ες νοπλδη οὗ ἰβγδοὶ σϑη πὑπῖο ΒΟῸΣ 
δῃὰ δυττουηάδοὰ Ποῦ; δηὰ δῆς οὔοϑθα ουΐ οἷ 
ἴθ πὶ ἃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ Οὗ 5'ηροτγς ΠΝ 19.6.5), δη 
ἴοοῖκ ρΡαὶπὶ Ὀγδῆςσῃθ8 ἴῃ ΠΟΡ αηά," ζο. ΤΟ 
ΟΚ. ἴον “' Ὀγδῆςμοβ "ἢ [5 θύ (εἴ 1 Μᾶδεοις. χ. 
7), ἃ ογὰ σῇ ς ἢ [6 οά Ηεοϊϊεοηὶς 
ΡῬΓΟΟΟδβίοηβ ἴῃ ΒοηουΣΓ οὗ Βδοςδιβ, ψοϑα 
νοίΐδσίοδ οδγσγίοὰ νυδηάβ8 υγεαίβοὰ ἴῃ ἴΥΥ͂ δηθὰ 
γἱηθ ΐεάνοβ, δπὰ ἔρροὰ νἱ 4 ρἱπεοοησ. 
Οἔ ΕυπΡ. " Βαςςβ.᾽ 8ο ; ὁ γεῖϊορβ, 64. 

18, “454 δὲν Ω ξαγίαπμά... «αυἱ δε. 
ΤΙο δεβῖ ΟΚ, Ατα 8: καὶ ἐστεφανώσαντο τὴν 
ἐλαίαν αὕτη καὶ αἱ μετ᾽ αὐτῆς, “π4 ἐδ 
εγοκαυρεα ἐδεγησοίυε: 4«υπὸ 1ῤὲ οἴδυε, “δὲ απᾶ 1δὲ 
«υογη 5 «υἱὴδ ῥέγ. 500. “ δῃᾷ 5886 Ρυῖ 8 σσονῃ οὗ 
ΟἾἶνα οὔ δεῖ μεδά---δθ δηὰ ΠΟΙ ΠΟΙ ΡΔΠΏΙΟΏΒ.᾽ 
Εογ αὕτη, (οαὐά. 44, 1οϑ, 226, 248, (ο. τεδὰ 
αὐτῇ; δῃὰ ἴογ αἱ μετ᾽ αὐτῆς, 248, (ο. ΞΕ 
τῇ μετ᾽ αὐτῇ. Ἡρηοε ἴδ ΑΟΥ. ΕσΖϑοΒο ἀοο5 
Ὠοΐξ ποίϊοο [6 ναγδηΐβ : "Ὁ ον Οεἰζνγεῖς ἰϑῖ 
ἀλ8 Ζείςμοη ἀε5 Εσίθάθηβ υὑπὰ ἄεν Ετευάε." 
Βυϊΐῖ ἴὸ τυρδγίηρ οὗ οἸἶνα ραγιδηαβ νγὰβ8 ηοΐ ἃ 
]εντίϑῃ, Ὀυϊ 4 Οτεεκ ουβίοῃ. ΤὨΪΐβ ἀραΐη 
ῬΡοϊηϊβ ἴο ἴῃς Οτεοίδη ρεγοά. 

41} ἐδε πιεπ ΟἹ 7εγ σοὶ γοϊοᾳυεά.)] 1.ἱῖ, δΌεΥ 
»ᾶη ΟΥΓἹ Πεγαεὶ «αὐα:ς 7οἰϊοαυίηρ. Βυῖ »καπ 15 
οοἸ]οςἔνο, 45 [26 ποχὶ [οσπ 5ῃσιν9---“Ἰη {πο γ 
ἅττηοιγ Ἡ{ΠῚ}Ὲ ραγδηάς "---ἐνωπλισμένοι μετὰ 
στεφάνων (ΟΥ ἐστεφανωμένοι, 58). Ὑθα τηρη 
ΨΟΤΕ ΤΠΟΙΓ ΑΥΤΩΟΌΣ ἴῃ [ῃὴ6 Ὀχοοθββίοῃ, ἃ5 06]6- 
Ὀγαῖίης ἃ το ΠΑΤῪ ἰυτρἢ. 

απ «ὐὴ σοπρ: ἐπ ἐδεῖγ νφιοι δ. καὶ ὕμνων 
ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. Βαϊ (οάα. Χ. το, 1τοϑ, 
13, 44, αὶ. τεδά καὶ ὕμνουν κιτ.λ., από δεν «ὐεγξ 
εἰραηείης αὐ} ἐδεὶν "ποιδὲ. Οοά. 58 : καὶ ὕμνος 
κιτὰλ., απ α ρεαΐνι (Ν᾽85) ἐπὶ ἐδεὶγ πηοιδ. ὅγτ, 



νυ. 1:--4. 

1 7Άάε 0» οὗ ϑμάμά. τὸ 8.λε ἀδϊεαξείζ ἐδέ 
“7 9. ΤἸοίογεγνιες. 23.516 αἶκά αὐ δείλιΐα 
ὦ τυϊάστυ 9 ργεαΐ Ζ0,027. 24. ΑΔ 2 γαεί αἰα 
ἴα»ποπ ἀν ἀξαξά. 

τὸ 7υ ἢ θερδῃ ἴο βίηρ' τ} 15 
τηδηΚϑρίνίηρ, ἰῃ 41} Ἰβγδεὶ, δπά 

! Οτ, ἐπὲρ 81} 186. ρεορὶε βδηρ δῇεγ μεγ [1 85 
᾿ 80ηΡ; οὗ ρΓλῖβε. 

2 Απά Τυάϊε 54, Βερίῃ υπίο 

ΦΨΌΌΙΤΗ. ΧΥΙῚ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚ ΧΥΙ. ΤΩΥ σά νυ ἱεῆ εἰπιθγεΐβ, βίηρ απο τὰν 
Γοτὰ τ σγηλθα]β8 : ἕὰης υπίο ἢίπὶ 
Ὁ 'ποὺν ρβ4]ηὶ: δχδὶὲ ἢϊπὶ, δηά οδ]] να - 

2γαΐεξ. ὈΡΟΩ ἢΪ8 ὨδΔΙΏ6. 
2 ον οὐ δγελκείῃ τὰς δδίίεβ: 

ἔογ διηοηρ ἴπε οδρβ ἰη ἴδε πιϊάϑι 
οὗ τῆς ρεορὶς πε ἤδῖ ἀεϊϊνεγεά τὴς 
ουζκ οὗ τῆς παηάβ οὗ τπεπὶ τηδί ρεῖ- 
βαεςιἴοά τη6. 

4 Αβϑὺγ Ἴσδηε οιἝἨδι οὗ τἢς τηουη- 

“ αηά [Πογὸ σᾶηλὸ 41} {Π| Ἰογά58 οὗ ἴῃς Βουβο οὗ 
ῖ5γδοὶ, δηά 811 ἴῃς 1δάϊε5 οὗ [5γδεὶ, δηά 411 [ἢ 6 
50η5 ΟὗὨἉ 5γ86] γγεῦα σοιηΐηρ τ} (Ὠδπλ, ἀττηοὰ 
δηὰ τοατΐηρ ραυδηάβ, δηὰ 4 ἢγτηη (ν 743) ἴῃ 
{πεῖ γ του 5. ὉΠῸ οτἱρίηδὶ Ηθῦ. ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ 
βροοϊδοὰ {ῃ6 βοῆρ. Οἔ ἴδε Μιάγαβῃ : “ Αηὰ 
8}1} (Π6 σοπρτεχαίϊίοη οὗ βγδεὶ ψέγε δὰ δπά 
Τοὐοϊοϊης σὰ [ἀπ  ; δηὰ 411 ([ῃ6 σψοπιθη 
νοΐ ἔοστί δήῖογ πὸ ψῇὰ Εἰπλῦγοὶθ δηά 
ἄδηςεβ, ϑαυίηρ, “Ὁ εἷσε {8δηκ8 υηΐο ἴδ6 
ΤΙ οτγά, ἴοσ Πο 15 σοοά, ἔου ἢΪ85 ΠΊΘΓΟΥ οηάγοῖῃ 
ἴογ δνεσ.᾽ " ΤΦὍΠδ ΨΑΥ ἴῃ ψΒΙΟὮ [818 τεΐγαϊη 
18. υϑοά ἴῃ (βγοηΐοὶοβ δηὰ ΕΖγα γδκοβ [15 οὺ- 
συγτοποΘ ΒΟ ὙΘΙΥ͂ Ῥσγοῦδῦϊο (1: ΟΒγοη. ΧΥΙΪ. 
34) 4αι; 1 Οδγοη. ν- 13) Υἱῖ. 3,) 6, χχ, 21; 
᾿2ΓΑ 111. 11). 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥ͂Ι. 

1. Τδεη ὐωάδ δεσαρ 19 εἰπρ ἐδὶς ἐδαμᾷ:- 
ξἰυΐας ἐπ αἱ! 7ογραεὶ.}] ΟἷΚ, καὶ ἐξῆρχεν Ἶ. 
τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ Ἶσρ.; 
υ δ [κά οὗ δὲς ὄγηι οὗ ἐδαπδιρ υὶης αριοης 
αἰ! “γα. ΤΏ νογῦ 18 30 υδοά ἴῃ ἴῃ6 ἰς5, 
ἐ.Ζ. Ατὶϑβι. "Ῥοεῖ ἵν. 14, ἐξαρχ. τὸν διθύραμβον; 
Χοη. ΓΑπδΔὉ.᾽ νυ. 4,14. [180 ΓΧΑΧ. 1ἴ τεηάοσβ 
ΗδεὉ. ΠῺΣ) εεοίμὲ, τ ϑάτη. ΧΥἹ]. 7, χχὶ, 2; Εχοά. 
ΧΥ. 21, Χχχῖϊ. 17, 18. [η 8. ΟΧ]ν. 7 ὈοΤ [6 
νετὺ δηά ἴδε πουη οσοὺν (ἐξομολόγησις Ξ ΗΘ. 
ΠΠΡΙ, εοη γε ίοη, αοϊποαυ εάρηπεμ!, ἘΒρ ΕΟ ἸΔ}}} οὗἁ 
δεηεῆϊβ τεοεϊνοα, δηά 50 ἐδαπάρευΐηρ, ὄγνπ οὗ 
ἐῥαπέυιρσίυίηρ, ᾿ΟὈρεβδηρ). Εογ “ἴὰ15 [δηκΚ58- 

Ι οἀ. 58, ὅ5γγ., ΟἹά 1[,κ[. μᾶνγα “ἢῈΓ 
Βυϊ «εἴ. Εχοά. χν. 1, ΜῈ} 

ἐδ: “οπρ 4 ῥγαΐδε.)] τὴν αἴνεσιν ταύτην. 
Τῆς Ηεςδ. νγᾶ8 Ργ Δ Ό Υ ΠΡΠΕ, ἴαως δῃηὰ ὁγηι- 
πμδει Οἤγοη. χυῖὶ. 35ς. (Οὗ α«'5ο ἴ88. ]ϊ. 3 
( ΞΞ ΠΟΙ, εαπεμα). ὙΒὲ ποσὰ οἴῃ γεπάεγϑ 
ΣῊ Ρ, ἐς. Ε7τὰ χ. 11. 

(οά. 58 Γεδάβ: τῇ αἰνέσει κυρίον, 9 ἐδέε 
“420ε.--- Κοϊ, ἢ. 

γαδε 9 ϑεδουαδ. 80 ϑγτζ.: “ Αηά Ϊ. νγᾶ8 
ΔηΒυΥΟΣΙΩρ, 411 [5γδ6] ἴῃ δεῖ 1 πδηκορίνιηρ, δηά 
τ ες ῬΘΟΡΙΟ ννᾶ8 δηϑνγεσίηρ ἴΠ6 γταη οὗ [ἢ 

οτγτὰ." 

Ι ᾿ “56 22} «αἱά.] ΟἿ, τ 84π|. 1. α: Γὺκς 
ἱ. 46. 

ὑ ΟΥ, ἐκαά 7 1δε σοὴρ. (ΟἿ, ποῖβ οὐ 
στ. “Τιλῦτγε]β" οὐ ἸΔΌΟΓ5, οὐ ἰδογοίβ, νγοῦο 
5, ΠΏΠ]ΔῪ ἴο ΟἿ ἰδιθοισηε5. ΤΟΥ ἀγα ἤσυγεοά 
ἴῃ ΥΕΙΥ͂ ἀηοίεηϊ Εργρίίδῃ πηυγαὶ ραϊπιπρϑ αἵ 
ὝΒεθεβ (ϑε6 ὙΝΙΚιηβοη ὁ Αης. Ἐργρί.,᾽ ᾿. 93. 
(εξ Οεη. χχχὶ. 27), δηά ἂζὸ 5111 ἃ ἑδνουσιῖθ 
ἸῃΒ Γαπηθηΐ ἰῃ ἴΠς Εδϑί. ΤΏ ΟΚ. τύμπανον 
15 τεΐεττεά ἴο (δε τοοῖ ΤΥ͂ΠΙ,2ο ὀεαί. Οἵ. Ηεὃ. 
ΠΠ, “δ τ " στὰ ἩΒΣῚ, ῥεσίως ρωϊαυ. Ογτὰ- 
0418 4'3ϑο θεϊοηρ ἴο Εργρίίδη δηξυ γ : 566 
ναΚίηβοη, :. 99 ; δπὰ Ὀο(ἢ ἴδθοτβ δηὰ σγηθ4}5 
ὝΕΓΕ ιϑ6α ἴῃ δδοσεὰ 45 νγὲ}] 48 ἴῶ ςοπηπηοη 
ταυκῖς, Μίάγαβῃ : 2 ΠῚΠ) ΠΣ Ῥθπ. 

ἐμπε.} ὙὍὙμὲ ΟΚκ. 15 ἐναρμόσασθε, βὲ οἵ 
σάαρὲ γε. (ἔ. Ῥιπά. “Ο].᾽ 111..ο; Ατίϑί. " Βα. 989. 
Το ΟἹ 1.1. δηὰ νυ. σοηάογ »ποάμίαριϊπὶ, 
“ὁ βίηρ γι," ΟΥ “ΡΙΑΥ͂ γε; δηά (ὃς Ηεοδ. 
ΡΙΟΒΑΟΙΥ νὰ ἡ, εαπίαίε. ΟἿ. Ῥ5, χχχῆ!, 3, 
“ὁ βἷ'ηρ' Ὠηΐο πὶ ἃ ΠΕῪ 5οηρ.᾽ 80 [πε ΜΙάγαϑβῃ. 
ΑἾ5ο 85. Χον]. 1, ΧΟΡ. 1 ; 58. ΧΙ. το. [η- 
δίοδά οὗ καινὸν, πεαυ, (οάὐά, 1]. Χ. 19, 58, δς, 
8]. καὶ αἶνον, απά ῥγαΐσε. ΤῊΣ ἰάεα οοηνεγεθά 
Ὁ ἴΠ6 ἴγυς ἰεχὶ 15 ἃ 7γχ ὁ δηὰ ἐδυίης 5ϑιταίπ, 
85 Ορροϑβϑά ἴο ἃ διαςξμεγεά δηὰ ᾿ϊεἶεες Ομ. 

᾿φχαΐξ ὀῥη, μπᾶ εαἰ ρον δὲς παριο 588. 
ΧΟΙ͂Χ, 5, 9; (ΠΥ. ᾿; Οχίν. τ; ἰχχίχ, 6; Ιχχχ, 19. 
ΤΒο ΜΙάγαβαῃ ἔ]]οννβ 5. ον. 1.ὄ 

8. ἔὸν» Οοά ὀγεαζείῤ ἐδε δαϊ!.1 ΟΚ, ὅτι 
θεὸς συντρίβων πολέμους κύριος, Βεεαιε α Οοά 
ὀγεαζίπρ «υαγ. (15) ϑεῤουαϑ. ϑ8εε οἷ. ἰχ. 7, 8; 
Ἐχοά. χνυ. 3. ΤῊ τοδάϊηρ οὗ 58 8: σὺ εἶ ὁ θεὸς 
ὁ συντρίβων πολέμους κύριε. 80 ἴδε ὅγι. ΤΠΘ 
Ηεδ. νγᾶ8 ΡγΟΌΔΟΪΥ ἴΠ6 8ᾶπις 48 ἴῃ Εχοά. χνυ. 2. 
80 ἴῃς. Μιάγαβιι, νος οχα8 ννδαὶ ἔο ον 5 
ἴο Ὁ. 11. Το Νυϊγαῖο [298: }ορεέπμ: εοη- 
ζόγοης δεϊϊα, Τρονπέπς ΠΟΡΏΦΩ ἐεὲ ἐἰ}. 

3ῶν ἀσιοηρ δὲ εαπιβε, (᾽'ε.2Ὶ ἘτιῖΖοοβε (ἢ 
τυὔοπὶ  ΟΙΚτΑΣ ἄρτθ65) οὐἀϊῖς : ὅτε εἰς παρεμ- 
βολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ 
χειρὸς τῶν καταδιωκόντων με, Βεεαιμε ἐπίο 
δὲς ἐαγηρ ἐπ ἐδε τάδ ΟἹ το ῥεοβίε δὲ γειομεαῖ 
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(λὶῃ8 ἥοπὶ [πε ποιῖῆ, ἢς οληὶις ψΠῈ 
“ «ἢ. 4.19. [εη τπουκδηάβ οὗ ἢΪ8 ἀγτγ, ἴῃς “ πι0]}- 

τἰἰυάε τ πεεοῦ βιορρεά τἢς τοτγεηῖϑ, 
δΔηᾷ {πεῖς Βογβεπιεη πᾶνε σονεγεα (ἢς 
ἢ1115. 

ς Ηε ὑγαρρεά {παῖ ἢς ψουϊὰ Ὀυγη 
ὋΡ ΠΥ Ὀδοτγάογβ, δηὰ [011] πὶ γουηρ 

»η6 οἱεἱ ΟΥ 1δὲ ῥαπά 97 »7 βωστμόγι. “7ἘΠουΔ ἢ 5 
᾿Δπιρ," 5475 ΕτϊΖϑοθο, “15 ἴῃ [Π6 τπηϊάσὶ οἵ 
58. ρεορίε, δῃὰ ἴῃ (ἢ 8 σδπὶρ 18 βαίεῖγ. [πο 
1818 οδρ Ηες ὑγουρῆς [άπ ἀοἰνετίηρ ΒΕΓ 
οιἦξ οὗ ἴῃς ςατρ οὗ ἴῃς Αβϑυσγίδηβ." Βυΐ 
τε Οτεεκ 15 ΒαΓΟΪΥ Ὀεγοηῃάὰ διιβρίςίοη, οοη- 
βἰἀογοὰ 48 ἴῃς γεηδεσίηρ οὗ 4 Ηοῦ. ὉΠΙΚΊΠΑυ 
Δηά τπδῖ 4 Ροεῖῖοδὶ οὔθ. ΤΟ ὅγγ. 15 ὑγοῦδοὶ 
ὨΘΆΓΕΙ ἴΠ6 τηλτῖο: 
“ΤΠαϊ ρυϊίεδὶ ἴδε οδρ (Ἤεποδιηροβῖ) ἴῃ ἴῃς 

τηϊάςς οὗ [Ώγ Ρϑορὶς, 
Τὸ ἀοϊϊνες ἴπθὰ ἴοι ἴδε Βαπά οἵ [δεῖν 

ΟΡΡτ ββοῖβ.᾽ 

(ἔ. ἴῃς Νυϊραῖο: 
“« Ουἱ ροκυϊὶ ολϑίσα δυλ ἰῃ τηθϊο Ῥορα]ΐ καὶ, 

ἰ ογίρογεῖ 05 ἂς τηδῆὰ οὔγηΐθπι ἰηἰπιϊςοτῖπι 
ποβίσοσι. ἢ 

ΎὨΟ οἴδιιβο 15 τναητίηρ ἰῃ 458. (Οοαὐά. 19, 
1ο8 εἶνε: ὅτι ἀπέστειλε τὰς παρεμβ. αὐτοῦ 
ἐν μέσῳ παρεμβολῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐξελέσθαι 
με κιτλ. “Ἐργ δε δεηῖ ΟἹ [5 ἀττηῖεβ ἴῃ [Ὡς 
ταῖϊάκι οὗ ἴῃ6 διτηΐϊοβ οὗ ἴΠ6 80η5 οἵ 5γδοὶ, ἴο 
τόβοιθ τη6,᾽ ἅς. ΕΥΘΏΓΥ τη6 οτὶρίηλὶ 
ςοηδίβιοα οὗ ἃ οοιρὶεῖί. Οἔ, Οεη. χχχίϊ. σὰ; 
1 ϑᾶπι. χὶϊ. 10, 11; 5. Υἱῖ. 1, χχχὶ. 1ς, χχχίν. 
7, ΟΧΙΝ. 6; Ζεοςἢ. ἰχ. 8. 

4. ΜΠ ὮΓ εαηιο, (62 ὙὍδο Αϑβϑογτίδης, ᾿κὸ 
οἴμοσ ἱηνδάθυβ σοχηϊηρ ἰτοτὰ ἴῃς Εαϑῖ, εηϊεγοὰ 
Ῥαϊοϑίϊπα οὔ ἰΐ5 πουίποτῃ δοηίεσ. ΤΤΠὲ 
τλουηϊδίηβ ὅτ ἴποϑε οὗ Νογίβογῃ Ῥα]οβίϊπο. 
Ἐξ ὀρέων ἀπὸ βοῤῥᾶ -ΞΞ ουῖ οὗ [πε Πογίμογῃ 
τοοιιπίδίηβ. (Οἶ. 58. χίν. 13, 31; 61. νἱ. 22. 
ὙΠὶ5 ἤπς σοῖβα τη ῖο8 8 υδίταϊη. 
Ἅνε δαἵὸ τοηϊηάθὰ οὗ Βυγοπβ ψε]]- Κηονσῃ 
Ἰγτίς, ψνΒ ἢ ΤΑΥ͂ δ6 8Δη δ. δΒο οὗἉ [Πϊ5: 
“ 8.5 ἐξ ὐδρα σϑὴς ἀοντῃ κα ἃ τ ]Ἱ οἱ ἴδε 

Ὀ 33 

δὲ εαριὸ «υἱὲ ἐερ ἐδοιδαμας 9 δὶς ἀγρ. 
ΤὨς σοούστοπος οὗ {Π6 νοσγῦ 185 εἤεσςῦνο. Οἱ. 
7υάρ. ν. 3,7. Ὑδδ τηοητίίοη οὗ ἴΠ6 τηγτῖδ8 
οὗ [6 Δ) ΔΥΤΩΥ͂ 18 Δρργορσγίδίῖε δῃοι ζῆ 
(εἰ, ]104ε 14). Ὑῆε ϑυρεεβοη οὗ ΔΝ εἰς 
(μαξ 2, »πωδεμμᾶο, ὯΔ8 Ὀδεη σοηξδιϑοά 1} 
2, ἄξεερι τιλλδέα, 5 ῥτοῦδθὶε : ςξ, [86 ρβγαϑθε 
ἡ 2, 8. χχχϊ, τό; δηά ἴῃς Νυΐξ. ἐν 
"πω μάίπο ζογεεαεγς μας. ΟἸὰ 1,Αἴ., ονν- 
δυϑσ, ἐπ ρεδως ἐχογοίς σὲ; ἀηὰ ἴῃς δΥγ. 25 
186 ΟΚ. εχ. Βοβιάεβ, ἴῃς ψοσγὰ »η έξμαάε 
οσοῦγβ ἴῃ [πα ποχί ᾿ἴπῸ. Οοαά. 1ἰ. 19, τοβ τοδά 
δυνάμεων, [ιἰβ ἀγηηές. 

ἐδε πρζμάς φυδέγεο Γῇ “ἰοῤῥεά {δὲ ἰογγεπί.. 

ΦΌΌΙΤΗ. ΧΥΙ.. 

ϑΞογχέι, οΥἨἠΘ αυάάγ:. 

[ν. 9-6. 

τλεη ἢ τῆς ϑνογά, ἀπά ἀδϑῇ (ἢς 
δυς Κίηρ οΠΠ]άγοη δραίηϑὲ [ἢς στγουπά, 
πὰ πιᾶκα πηϊπς ἱπέληϊβ 23 ἃ ῥγογ. δπά 
ΤΩΥ ΥἱγρΊΠ8 48 ἃ δῥοἹ!. 

6 Βυς τῆς ΑἸπιρμῖν Τ,ογά Βδῖἢ 
ἀἰβαρροϊπιοά τπθπὶ ΌὉΥ ἴτε παπά οὗ ἃ 
ὙγΟΙΊΔῃ. 

ΤΙΐ5 πλρῖς δ6 (Πουρηῖ ἴο δ6 ἃ ΤΟΠ ΒΟΟΣ 
οὗ [88. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 2ς : “ ΝΥΝῚ (ἢ 5οῖς οὗ τὴν ἔδεϊ 
Ψ}Π1 ἀγγ ὑΡ 411 ἔΠ6 Ἑςδηλδὶβ οἵ Ἐὶ “ (ἢεδ. 
Οὗ εαἰϑὸ ψνϑβδῖ Ηεογοάοῖιβ 82γ5 οἵ (ες [δ] υγα 
οὗ Υἵνοῖβ ἴο διΡΡΪΥ ἴδε ἔυρε ποδὶ οὗ Χεῦχοβ: 
Ηαἀϊ. νἱϊ. 187. 2; 196. 23. Βυὶ ἴδε [|᾿ἴοΤὰ] 
ἰγδηϑίδιίοη 15 αὐδοό »πρδμμάε ὀίοεξεδ κμῇ 

ΟΥ̓ ὅγι. “νὰ {ΠΕ} 
του ϊζυάς {ΠΟΥ οἰοσοά ὕὑρ [6 ξοῦροβ; δηὰ 
[Π6 Ράγ4}161 δέδμ. 
απ ἐῤεὶν ῥογεῶποπ δαῦε εουεγεά. Οταϊ 

δᾷυε. Ἰῃπιοδά οὗ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψε, (οὐ. 
ς8 δ45 ἵπποι αὐτοῦ ἐκάλυψαν. 80 ΟἹ 1,31. 
ψυΐϊν. δἰ ἐψμὲ ΦΟΥΩὍῈ σΟΟβογ ΓΝ υα]ίρ:. 

δ. Ηε ὀνγαρφεά.. .. Ὁ δογάεγ.. 1, δὲ 
“αἱά---ϑὶδ, τ Εχοά. χν. 9; [Ιυάᾶξ. ν. 3ο; 
2 Κίηρβ χίχ. 23; 538. Χ. 13, χὶν. 13; δηὰ ςἢ. 
11. 7 “4ᾳ. ἘΕΥΖΒΟδς τοηλλσκβ: “ ΕΤ ρσοάδομίθ 
ὙΕΙΤΉ6556ῃ, ὉΠ ΘΡΓΔΟΝ 68 4115." [υΠΠ βρόδκ5 
οὗ “ »ν Ὀογάογ5,7 Ραββί οπαίεὶυ Ἂμ γης μεν" 
8561 ψ Ὡ ΠΕΡ οουηῖσγ. ΟἿ [υἱὰρ- ν. 7; 2 ϑ81). 
ΧΧ. 19. ΘΥΓ. ὙΓΤΟΠΡΙΥ : Το «αἱά. 

ἀκα: 8... αραίμε δε φγοιρά.}] θήσειν εἰς 
ἔδαφος ΞΞ ἐδαφίζειν; ἴτε Ηεῦ. Ὁ: 5εὲ 
5. ΟΧΧΧΥΪ!. ἡ; Νδβ. 11}. το; ΗΒ. Χ. 14, χὶν. 1. 
Ε]15Π2᾽5 ρσγεαϊςτίοη οὗ ψνῃδὶ Ηδ4Ζ86] νου]ὰ ἀο 
ἴο 5γδοὶ οἰοβοὶν γεβειηῦ 65 (ἢ6 ργεϑθηΐ γεσβὲ : 
866 2 Κίηρϑν}}. 12. ΤῊΣ ὅ50ΧΓ. οὔ [815 11Π6.Ψ 

»ιαζο »ριΐε ἐηζαη ὦ. ὦ ῥγῶ, 4 1.1. 
αηπά ἐδαὲ δὲ «υομά χέυε »εῖπό ἐπ απ: ζὸγ (ΞΞ ἴο 
Ὀ6) 4 ὁοοῖγ, από ἀρεροί! »») υἱγχίμ. ὙὍὙΠὲ 
Ηεῦ. ΡγΟΌΔΟΪΥ νναβ, “1πά4 37 υἱγχίπ: Ὧν α 
“ρο!]. 80 ἴδε ὅγχζ.: Μρ γοιδὲ ἐο ἐαρ ΟἿ, απαὶ 
ἢν οἱγρὶπς 70 “ῥοϊϊ. 

Θ. Το υἱίεν ἐγυβίγδοη οὗ 411] [π69ς5. ἃστὸ- 
φαπξ [Πγολίβ 18 ξοσο θ]Υ ϑεῖ ἴογι ἴῃ ἃ 5ἰπρὶς 
᾿πηθ. (Οἵ Εχοά, χν. το; δηά ἴπῸ βυάάοη δά 
βρη ἀϊὰ οἰϊπιαχ ἴῃ 138. χ. 33. 

Βμὲ ἐδεὲ Αἱνιίψγ.) Οὐ δι (ς8, 148, 
Οο. καὶ). Κύριος παντοκράτωρ 18 ἴῃς Ηοῦ. 
ΓΊΝΥ ΠῚ ΠΝ, “(ἢ 1,ογὰ οὗ Ηοβαβ." ἀοάά. 
19, Ιοϑ ἰπϑεγί ὁ θεὸς ὁ Ὀδεϊνγοθη [8686 ψοσάϑ : 
ἐ.. “ΤΒε 1 ,ογὰ, ἴδε Οοἀ οὗ Ηοϑί5." 

ἀμαρῥοίμίε4.}1 ἠθέτησεν. 866 ποῖς ΟἹ 
οἰ. χίν. 18. δε ΤΔΔΥ δϑϑιηθ (ῃ6 58Π)6 
ξδΠΟΙΔΙ τηεδηΐηρ ἔστε 45 ἴποσο. {72ε Ζογά 9 
Ἡοπς ἐδεαίεά (οΥ ἀεαΐξ ἱγεαοβεγομεῖν «υἱῖδ) 
ἔδενε, ὃν δε δαπά 97 ἃ «υοριαη. (ΟΕ. [υάρ. ἰχ. 
23,54. ἴη 8. ΧχΧΙΪ. το ἀθετεῖ τοηάοῖβ δα 
Ηδεῦ. δὲ), ἐγτέία “εξ σομβι Πα σοηξίυπι; δηὰ 
Πόσοβοσ, 808 0]Ζ, δηὰ 8] ὀχρίδίῃ : Ης Βαίἢ 



Υ. 7---1ο. 

7 Ἐσογ {πὲ πιρθν οης ἀϊά ποῖ (8]} 
ΟΥ̓ ἴῃς γοιιηρ πιθη, πειῖδεγ ἀϊά τῆς 
80η8 οὗ [Πς ΓΙΔΠ5. 8π||ῖὲ ἢἰπὶ, ΠΟΥ 
ἢρῃ ρἰδηῖβ δεῖ ὑροη ἢΐπὶ: δυῖ [ὺ- 
ἀπὰ ἀπε ἀδυρῃῖεγ οὐ Μεγδγὶ νψελκ- 
εηδά πἰπὶ τ τὰς δεδυῖγ οὗ ἢεῦ 
ςουηίζεπδηςα. 

8 Εογ 886 ρυῖζ οἱΈ τΠ6 ραγηηθης οὗ 
δεῖ ψάοννῃοοά ἔογ τῆς εχαδϊιδίίοη οὗ 

ἔτυδιγαϊεὰ τῇς ΑΞϑογγίδηβ, 2.5. Ὀσουρῆς (Ποὶν 
Ρίδη8β ἴο πουρῃί. 80 Βαάνεϊ!: “εϑγαΐ ἐσὲ 
ἐοςΦ. Ἐτι[ΖΕΟἢΘ Δρργονυθβ {Π|5 νον. Βυΐῖ Ποτὲ 
ἢ ϑεοπμιῖθ ἴο ὀχ ἰῃ ἴδ6 5υςοσβϑδι 
ἐμῃπίρ οὗ ΠΟΙ ἀδοὰ, Νοῖ ΟΥ̓ ννασυϊοσθ᾽ 
βίσεηρῖδ, Ὀὰϊ ΌΥ ἃ ἡνοτηδη 5 ογδῆ, μδὰ ἴῃς 
1, ,οτὰ οὗ Ηοκεῖβ Ὀγουρῇῃς δδοιι {πΠ6 συ ΐη οὗἩ 16 
ΑϑϑΥΓΙΔΏ8. τοῦς 58, 19, 1οϑ ἴυγη [Π6 γοῦδὲ 
Ἰηῖο 4 ςουρϊεῖ, ΌΥ δα ἀΐπρς κατήσχυνεν αὐτοὺς 
αἴεῦ θηλείας. 80 ἴδ ὅγγτ.: ἦ 

“« ΤΉς τορι Γ,ογὰ ἀείταυσεά [Π6η], 
Βγ (δε ἔα οὗ ἃ ἔδιλδὶα δα ἀεειγογεὰ [ἢ6π|.ἢ 

(ΩΣ 2.-- 99}. ΎΤὨΟ ΟΙάὰ 1,4. ἰ5, ποομέξ σω; 

εἰ ἐγαδἐαἐδ ἐδίμονι ἐπ ὑσπαπ ὕξριδμαθ, σὲ ξοη δὲ 
(εο 14) εἰρη; Ψαϊς. Πορήμμ ἀμΐθηι ο᾽ιπὲ» 
2οίεμς ποομΐδ δε εἰ ἐγαάἶ ΕἸ 15 ᾿ιαπι 
“)πε»είπαες εἰ ΞΟΉ ΖΔ Σ ἐμ 7,1. 

7. ον δὲ γὰρ δ οπό [γλῖῃοσ, ἐδεῖν οραηιρίο") 
ἀϊά ποὲ γαὶ], 9.1] [άπ ἰηϑἰϑῖβ οὐ {μ6 
βῃδιηθίι ποθ οὗ Ηο]οΐξγηθθ οπά. ΖΤρεὶν 
εἰατηῤίοα τ- Ἠεδ. ὉΓἾΞ3 ; 8εῈὲ 1 ὅ88πι. χυϊ!, 
51. 5801. “(δεῖν ταὶ ΒΥ οπεβ8᾽ (Δη οὈνίοιιβ 
ΕἼΤΟ ΣΤ). 

“055 0Υ ἐδε Τα“. Ὄδε ΟΚ. νἱοὶ Τιτάνων 
ΤΛΑΥ͂ τεργεϑεηΐ Η οὐ. δὲ. 323 ; 866 2 88π|. ΧΧΙ, 
16, 18. ἴῃ 2 ϑαϊη. ν. 18 ἐδε υαἱΐον 9 Κεοῤῥαῃ 
158 οἰ θὰ ἱπ τ8}6 1,ΧΧ. δε σαἱίον φἕτδε Τηαηπε; 
δά 80 ἰη πὸ Ηοχδρία, 2 84π|ι. χχιϊ 12. ΤῈΘ 
Ηεῦὃ. Ἀδρδδίπι ἰ8 ξΕΏΘΓΔΙΪΥ τοηάεγοά Γίγαντες 
ἴῃ 1ΧΧ. ΒΒδιιξ ροβϑίθ!ιΥ ἴδε ογίῃδὶ ἴσστη 

Ποῖ νγ)͵ἃ8 ὉΡΕΣ: 866 Οδη. νἱ. 4; Ναπι. χη, 32. 
Αἱ 4}1} ουθηΐβ, [6 Ὡδηθ οὗ δὴ δθοσὶβῖπαὶ γᾶσθ 
οὗ Οδηδδηΐϊζΐοβ ἰγδά ον ΠΥ τεπλεηθεγοὰ 845 
εἰδηΐῖβ 18 εσὸ υδεὰ ροείς !γ, ΟΥ̓ [Π6 ἤριγε 
ςΔ]1οἀ ““πὲοπορπασΐα, ἴογ ἴῃ 6 ρϑηεσγαὶ Ὠοοη οὗ 
ξίαπ. ΟΕ, αἷϑο 1 ει. 1. 28; ἰϊ. τας 11. χα; 
ΙΧ. 2. Ξ0Γ. πο αἰϊά οπό οΥ ἐδε “οη. Υ ἐδὲ σἰγοπρ 
“γε δέη. 

δὶ σίαπ.] Οἷκ. ὑψηλοὶ Γίγαντες. Τδα 
Ηεῖν ἢν 1172 ὃς οἶμον Ἔα Οεη. χίν. ς, 

ουδὲ. χίϊ 4: οὐ Ὁ 2), Οεη. νυἱ. 4, χ. 8, 9. 
ϑυγ, “τηρη ὙΠῸ ΜΟΥῈ [4}1 ἴῃ δίδίυτγε." ΟΣ 
ἈΡΑ Νυτη, χἰϊ!, 12; Πουῖ, 1. 28; 1838. χὶν. 14. 

δι ὕμάϊδ᾽ 1δὲ ἀσωρδίεν ὁ Μέγαν Οὐοιῃ» 
ρᾶτε Ποδογαμ 5 αἴγοοϊ τηοηοῃ οὐ Βετβεῖῇ, 
ἰυάᾳ. ν. 7) 11) 15. 

ΨΦΌΌΙΤΗ. ΧΟΥΙ.. 

Ποβ6ὲ τπδὲ σγεῦε ορργεββεά ἰῃ [5βγδεὶ, 
Δηὰ δηοϊηϊζεά Ποῦ ἕδος ψ  οἰπτπηεηῖ, 
αηά Ὀουπάὰ πεῖ Παὶγ ἴῃ ἃ ᾿τῖγε, δηά [ θυ. 
ἴοοῖ ἃ Ἰΐπθη ραγπιεηΐ ἴο ἀεςεῖνα ἢἰπι. 

9 εν δηάδὶβ γανίβῆεά 18 ὄγεβϑ, 
ἢαγ Ῥδδιτγ ἴοοὸκ 8 πλϊπὰ ρῥγίβοπογ, 
δηὰ τῆς Δυςσῃίοη ρδϑϑϑά τῆγου ἢ ἢ]8 
Ὡςοκ. 

ΙΟ ΤΠς ογβίδη8ϑ αυαλκεὰ δὲ δῦ 

»εζγι, 

«υεαξεπεά ῥίγ. ΟΥ᾽ ἀϊαὀ[εά Ἀἶπι. Παραλύω 
ἴῃ (ΠῸ Ρᾶ58. 688 20 δὲ ῥαγαἰγεεά, Ῥετγῆαρ5 
16 Ηδεῦ. νὰ8 ἽῬΙ), δομσδεά, ΟΥ̓ δαρηίγ : 
1 ϑδμῖ. Υἱῖϊ. 4: 1 σἤσγοη. χυΐϑ, 4. ΟΕ 150 
Οεη. χϊχ. 6 (στ οτε ΓΧ Χ. 11. ἐνευροκόπησαν). 
ΟΙὰά [1,4ἴ. ἀεῤίἑαυὶ (αἱ. ἀἰσσοϊυϊῥ, 80 Νυὶκ.) 
ερῇ; ὅτ. ρεϊϊεχὶς κίονι (σιλδ,..). 

8. ΤΠ τοῦθ δηά πε ποχί ὄχρίδίη δοαὺ 
7υσ ἀϊϑαδϊοαὰ Ἡοϊοξεγηεβ. (ΤῈ γὰρ [5 ἐχ- 
2] εαϊε.). ΒοΙἢ ἅγὸ τνδηΐηρ ἴῃ (οὐ ς8. (ἢ, 
εθοΥΔ 88 ῥργαΐβα οὗ [46], [ἀρ γ. 25, 26. 

ἐχαἰαϊίομ.)] ὕψος, βδπρ ὧὸ; ἃ ἀονῃ- 
ἰτοάάεη ρεορὶε. Οΐ. Ἂς. ΑΝ κι ι Μᾶδςς. !. 
40; 1 8841). ᾿ϊ. 7, 8; 685. Ἵχὶ, 7, ΟΧΙΥΙ. 6. 

Ζδοιο ἐδαΐ «ὐέγὸ οῤῥγέ5:4.1] τῶν πονούντων ; 

ΡτῸΡ. ϑεΣ Ὁ "20. ὅ5.γτ. : “ Εογ ἐδε ργαΐσσ δε 

21ΟΈΓΠΘΤ (. ,σαϑὶ5) οὗ [5γ8ε].᾿ 
οἰπέγιε!.)] ΤῊ ψοσγὰ μυρισμὸς, ῬΓΟΡΕΙ͂Υ 

“ὁ Δῃοϊπίίης," 8 ΟὨΪ ἔουπα ποῖα δηὰ ἴῃ 
Αἰδρηδδυθ (Ρ.-547. Οοαά. 19, 1οϑ, 249 
βιιδϑίυἴ6 [μ6 σοπηοη ἴεῖτη μύρῳ. ΕὸΥ απά 
Γεδὴ «ῥέε, Ὀεΐογο σηποϊρπεά. 

ἐπ ὦ 1γε.} 866 οἷ. χ, 323. Τὸ “]Ἰηθῆ 
ξαττηεηῖ ἢ νου] Ὀδ6 ἃ ΠΟΒΕΪΥ οησ, |ἰΚὸ πα οὗ 
ὙΤΔΙΏΔΔΓ, 2 88Π|. χὶϊἹ. 18. 

9. Πρν ταπάαϊὶς γαυῤῥεά δὲς ων. 80 [86 
ὅΥτγ. δηά υΐϊς. ὙΤἢ ποιῃβ ἴῃ ἴἢ6 Οἷκ. ἃγὲ 
Β᾽ΠΡΊΪΔΓ (19, 168, 76, Α]. ,,.2). Τῆς Ηεῦγενν 
ἰλά!168 ραϊὰ πλιςῖ διἰοηἴοη ἴο ἴδ δάογηπιοηί 
οὗ [ες ἔοοῖ. Οἔ 58. 11, χ8; ΕΖΕΚ. χυΐ. 9: 
ο". χ. 4 σ“εῦγ. ; Οδηῖ. νἱῖ. 1, ἵν. 9. Το νοῦ 
ΤΩΔΥ μάνα ὕεξεη ἩΏΓΙ, γαριῶ, πάρ. χχὶ. 21. 
80 ὅγζ. οσχλ., ; δυϊξ. γαρμογμπὶ. 

ἐοοξ δὲς τ» ῥγθοπεγ ΟΚ, ἠχμαλώτισε 
ψυχὴν αὐτοῦ. Οἔ [υᾶνρ. ν. 12 (Ξ παν, εαρ-" 

ἐλυιρη ἀμκῖ). ὙὨῈ ψυχή (7082) νυα8 [με βεαΐ 
οὗ δον. 

απά ἐδε γαμοεδίοη (οἶι. χιὶ, 6) ῥα“: ἐδγοις ὁ 
δὲς πεοξζ. ΤὩς ςσοπ)υποίίοη μου) δα [ΓΔη5- 
ἔεχτοὰ ἴο ἴπ6 [ΓΟΥΤΏΟΓ 6. ὙὍηε σοῃοίβο 
ὈγΕν Ὁ τ το (6 ἀδοϊθῖινε ἴβϑιιθ ἰ8 
δίαϊοἃ ἰ5 ἴαγ τοτὲ οἴεοϊίνε ἴδῃ δΔὴγ ςοη- 
ςεἰνδῦ 6 δι] βοδίίοη οι] μανα Ὀδθη. 

10. 12ε Ῥεγιείαης . .. ἐδε εά.1] Μροῃ- 
Ὀοηεοά 45 {γρ68 οὗ βίσοηξ δηά να Κα Ρεορίο8 ; 
ΟΥ ἃ5 ἴμθ πιοϑὲ σεπηοῖς οὗ πδίοηβ. Οἵ 
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ὈοΪάπεβ5. δηὰά (ὲ Μεάεβ πμέεγε 
»ὐλτωῆ Ι ἀδλυηῖοά δὲ ἤοσ Βαγάϊηδϑϑ. 

11 Ἴδη ΠΥ αἰθίςιεἀ 5Βουϊεά ἔογ 
]ογ, ἂἀπὰ τὴν νγεαὶς οἣςἊβ ογιεὰ δἱουὰ ; 
ας ΠΓΠΟΥ γαῖα δϑίοηβῃεά : {8686 

μααναποεειασωαατααα. 

ΟΟΙΓ5Ο, ἰΐ 15 ἀϑϑυμηοὰ τ[πδὲ ἴΠογο τοῦτο Ῥογϑίδῃ 
δὰ Μεάϊδῃ οοπίϊηρεηῖθ ἴῃ ἴΠ6 ἶ 
ΔΙΤΩΥ. ὍΤΠ6 ῬΓΟΣΙῪ ἴῃ πῆς, δ] ἢ Ὀεϊοη 8 
ἴο ἴ!6 Μεάδβ, 18 ἤεγε περὶεςοῖεά, δηὰ ἴδε 
8.4] ογάεν οὗ [6 πδπιθβ, ργοβεσνυεὰ Ἔνθῃ ἴῃ 
(6 Βοοκ οὗ Ὠδηϊεῖ, 18 σενογϑοά ---- ΠΟ ΠῈΣ 
᾿παϊοδίίοη οὗ ἴῃ ἰδῖθηββϑβ οὗ οὐσγ νοσκ. ΤΠῈ 
Μεάδβ γα ποῖ τηβηϊοηθὰ ἴῃ ἴῃ6 Αδαυγίδῃ 
ΤΟΟΟΥ5 δα! ογ (ἤδη [ἢ 6 χεΐῃ οὗ δ}, πΠΔΏΘΒΟΓ 
ΠῚ. (πεοε3ς1} Β.Ο. 86). 

ΤὮΘ Αϑογγίδῃ δ ρίγο νγ88 ΠΏΔΙΪΥ ονογίγονσῃ 
ΌΥ 106 σοπιδὶηοαά ἔοτοθβ οὗ ἴς Μεάδς δηὰ 
Βαθγϊοπίδιβ, εἶγς. 607 Β.Οο. 8εε ϑεῆγδαεγ, 
“ ΚοΙϑο τιῆεη, ἅζο. Ρ. 398 “φᾳφ. ΤῊ Ρεγείΐδη 
ῬΟΥΝΤΟΣ ννᾶβ, 45 5 νὰ] Κπογῃ, Ῥοβίεσιοσ ἴο 
[μαι οὗἩ τῆς Μεάδβ, μανίης θδθθη ἐοιπάοα ὉΥ 
Ογγυβ, νἢο ονογίηγονν Αβίγαροϑβ, οὐ σίμόσρε, 
[η6 Μδεάο, εἶτο. 5236 ΒΟ. 866 Ηαϊ. ;. 9ο6-128 ; 
δηὰ [Π6 Απη4]5 οὗ Νιαὀίμάῤἰίἥά, ἴῃς 1.5 κίην οὗ 
Βαθγίοη. Οὐ δυῖΐπογῦ τῇδ κοβ ἔγος δηὰ 80Π16- 
νν παῖ πους 8] υ8ὲ οὗ ἴῃς κγεαΐ παπιὸβ οὗ 
δηπαυγ. Ης δηά ἢ]5 σοηῃϊειηρογασίοϑ ΚΗΘ 
{Π|6 οἵ [εἰν ὄἐχδοῖ Ὠιϑιοσίςδὶ τεϊδοηβ. Νοῖ- 
νυ] ϑίδηάίηρ, Ὠἷ5 ἔεσνυϊ ἃ ρμαίσγ οἱΐσμῃ δηά δίγοηρ 
ἴαῖτἢ Ἰηϑρίγεα ἢϊπὶ ἴο δίῃρ ἃ ποῦϊ]θ Ὠγτηη, ηοῖ 
ὈΠΥΜΟΣΙΠΥ ἴο σης ἘΠ [ἢ δηοίεηὶ μϑαὶπιβ οὗ 
158 Ῥεορΐδ. 

Ἄεῦβα τὸ δραίη γεπγληβ 8 οὗ (Πδἰ ρ»τοαῖ 
ϑοηρ οὗ Μοβ6β8 1 οἢ νγὰ5 ἴΠ6 Ῥγοϊοῖγροε δηὰ 
τοδὶ οὗ 411 ἔιζυγε ἱγτῖς ΡΟΘΕΓΥ δος ἴΒ6 
Ἡεοῦτενϑ. (Οἱ. Εχοά, χύ. 14 “44.: 

““Τῆε ρῥϑορὶςβ Ὠεασζά, [ΒΕ νοσε δἰγαίά : 
ΘοΙΤΟΜ ἴοοῖϊκ μΒοϊὰά οὐ (6 ἱῃμδθϊίδηῖβ οὗ 

Ῥδ]εςιπᾶ. 
ΤὮοα ἴῃς ἀυΐϊε5 οὗ Εάοτῃ τοσα διηδζοὰ . 
Τῆς τηϊρ τε οὗ Μοαδῦ---ἰσε ]ησ ἴοοῖ 

Βο]ά ὕρου ἴδει ; 
ΑΙΙ (6 ἐπῃαθιϊδηῖβ οὗ σδῆδδῃ τποϊοὰ ανγαγ.᾽ 

φμαζεά. ἔφριξαν, Ἶοτ. 11. 12; [οὉ ἵν. 15. 
ψυϊς. δογγμεγ. 

«υεγε ἀσιυε.1 Ἐτὶ(Ζϑοῖο οαϊ5 ἐῤῥάχθησαν 
((οάά. 11. 55). ΤΟ οἴδεν Μ55. πᾶνε ἐταρά- 
χθησαν, «ὑεγε ἐγομόἰεά. (οά. 58 οηϊῶ. 80 
-ΟἹά 1,41. ἀπά νυϊξ. ὙΠὲ νετὺῦ ῥάσσω οὐ- 
εοὐττοά οἢ. ἰχ. 8 (ςἶ, [6γ. ΧΧΊΙ. 33, 39); δῃὰ 
158. 501140]6 ΒοΤΟ, ἃ δίγτοῃς ἴδθιτη θείην σεαιυγοά 
ἴο σογτοβροπά ἴο ἔφριξαν. “ὝΒε Μεάδ685 Ψεγα 
ἀλβῃοὰ ἀονῃ" (βεγοιὲ απίγο, γε 7γαε21). 
80 Ψ͵Ὸ ΒΡοΔΚ οὗ οουγάρο δείηρ ἐαεδεά. ὅ8γγυ. 
ο;ϑδ 2], »Ἱ"αεῖὶ «ω. Ἠαγάϊπεις ἰ6 θράσος ΟΥ 

θάρσος ((οἀά. 19, 1τοβ, 23, 8].). Οἔ Ιοῦ 
ΧΥΙΪ, 9, θάρσος (-Ξ- ΥἹ δ, γοδει"). 

11. ΚεΥθεβ 11, 12 ὅγε τνδηίίηρ ἰη (σά. 58. 
Μν αἰπιειοά . ... »Ὦ) «εξ ομέῖ, 1.58. ΤΥ ΟΡ- 

ΦΌυΌΙΤΗ. ΧΥΙ.. ν. 11--τἩ 2. 

πε ὑρ {Πεὶγ νοῖςθβ, δυῖ ΤΠ6Υ σεῖς 
ονογιἤγονη. 

12 ΤἝῊς 50η8 οὗ [ἢε ἀδπιβεῖβ ἢδλνε 
Ρἰεγοοά τπεπὶ τ γουρ ἢ, ἀπά τψουπάοά 
{Πεπὶ 485 ἔιρ τ νε8᾽ ΤΠ] άγεη : ἘΠΕΥ 

ρτεβϑοὰ δηὰ μοὶρίθϑ5 ρεορίθ. 866 οἷ. ΧΟ ΣῚ 
ἴοσ ὈΟΓἢ ἴεγπιβ (ταπεινός---ἀσθενῶν). δροιδεά 
͵)ν ον ἰβΒ ἠλάλαξαν τ ὉΠ: ο58. νἱ. 20 : 
Ῥξς. χῖὶν!!. τ. Οὐ αἱοιά---ἐβόησαν---ἰΒ Τὸ - 
αυϊγεά Όγ ἴδ ραγ8]} 6] 15. 80 Ο(οάά. 19, 23, 
52, 55) 64, 74, 8].,) ὅγῖ., δηὰ ΟΪὰ [4ῖ. ΤΟ 
σομημηοη ἐφοβήθησαν 15 οΑἰϊεὰ Ὀγ ΕΠ ΖοΟΒ 6 
“οἴῃ ζ8η2 ψοὐδηκοηϊοϑε Οοσγεςίυσ, ἀυγοῖ 
ἐπτοήθησαν ὙΕΥΔΏΪΑΞοῖ.ἢ 

δωὲ ἐδεν «υεγε ὠράχ ἢ Βεξίεν, οὔτι διε, 
ἐεγγέβεά (πτοέω). Οἵ. Ποῦ χχχίϊ. τς ; Απλοϑ 
ἰϊ. ὁ: χσ ΟἜγοη. Χχυϊ. 2.6. Τῆς 5υῦ͵εςι ἰ8 
(86 Αϑϑυσίδηβ, ῆῸ ὑσέσα ῥδηΐς -ϑ οοη Βοη 
[67 Ππεαγὰ [ὸ οἰδὰ βίους οὗ ἴῃς [5γδοὶ 68. 
ΟΕ τ ὅδ). ἰν. 5ς-. Οοὐά. 19, τοβ, 23, 55. 
τοδὰ ἡττήθησαν, ἐξδεῦ «ὐεγεὲ «υογείεά ; Χ, 248, 
ἐπτοήσαν, ΜΏΪΟΝ 18 δ᾽ ΠἸΡΙΥ 4 Τςοττεοϊίοη ἴο 
ἁνοϊά {86 δρτιρί οἤδηρε οὗ ἴῃς δβιιδῆεοςῖ. ὅ.γγ. 
απ ἐδεν 721}. 

δεῖς ὑβεά μῤ ἐδεῖσ σοἷρες.} Ἐλδίβεγ, ἐδ. 
ΤὨε βυδ]οςῖ 5 5[}1 (86 Αβϑουγίδῆβ. ὙΠ ΠΕΥ͂ δ͵50 
δῃουϊοά, Ὀυϊ ᾿ξ νγᾶβ ἃ εἴν οὗ ἔξασ. Ἀδηαοσ, 
Το ᾿βεά μρ ἐῤεὶγ “σοΐεο, απα αὐεγὸ ουεγέδγοαυπ 
(ὅγε. ὀγοζεπ). Οοἀά. 19, 1οϑ, 4,4] 57 ΦΉεΡριδΣ 
«νεγὸ ῥεὶ 10  έσ δὲ; ςξ, «ἢ. χν. 3. ΤῊ ῊΪ5 8 
(παῖ δὲν ὑπεά ρ ἐῤεὶν τοἷορε τεῖοσ ἴο ἴδε 
153γδο 1165. Τῆς Οἱά 1,Αἴ. 85 (86 ρῥδου ΔΓ 
τολάϊηρ, Τωγδαΐα σε ἑισις οιπία ἐσσί γα “στ υγ, 
εἰ μἰμίαυέεγμπέ δωρη ες »πεὶ, σὲ ἐχοαρηαυεγμη 
αερστοίαηξες ἐπ “1, εἰ ἐκείαγ πα εγμη ὕοοδ “ΜΩ͂ εἴ 
εοπεγ ἀφμαρε; τἴὰ6 Ψ ]ρ.) Τωπς αἰμία υέγων 
εασγα “::γγίογωρι, σμαμάο ἀῤῥαγμεγερι δωρείες 
»ιεὶ, αγεσεοηξε: ἐπ “1, ΟΥ̓, [58. χὶϊ. 17. 

12. δε “9: 97) δὲ ἀα»εῖς.} ΓΙῸΣ Ὧ3. 
Κορασίον τ-Ξ- ΠΩΣ, αποὶλα : ΒΚ 1, 8, 22, 23. 
“ἐ ϑοῃ5 οἵ Πδηῃςπ,δια8 " τη6Δ}8 εἰσύε:, ὑεγημΐαε. 
ΤΙ Αϑϑυσίδηβ σεραγάεὰ (6 15γδοϊο5 845 
τοῦ ]ΠἸου 8 βογίβ: οἢ. χῖν. 12,18. [υ χη 
(86 οὐρε οὗ {πεῖγ ἰδυηΐ ἁραϊηβί τποιηβοῖγος. 
ΤῊΘ δ᾽δνθβ ἀῦὲ {πο ὶσγ υἱοΐοσβ. [ἢ Σ ϑϑτη. Χχ. 30, 
8411 ἰῇ 18 ψταῖ δά άγοβθϑεβ οηλίηδη 85 
υἱὲ κορασίων αὐτομολούντων, “05 οὗἹ τωπααυαῦ 
ῥαπάρνιαϊάς  Ἐτι(Ζθοῖα ἜΧρίδιη8: “δοη8 οὗ 
τοδιάθηβ, οὗ γουηρ ἡγελῖκ οπηθῃ : ἴΠ}8, νγοακ 
γουηρπίειβ." Βδάννε)β ρόδες αἰσμὸ ἀἰε]}- 
εαἰὶ, δῃὰ Ψοϊκπιατα Μὥδοδεη- Οἰείοδε, ἃτὰὲ 
δ 1γ. Οτοίίυ: ““τηροάο ζϑηῖὶ;: οχ ῃου 5 
ηυρί 8." 

ρεγοά ἐδενι ἐῤγομα δ.) κατεκέντησαν τξῷ 
ὙἼΡῊῚ; ]ετ. 11,4. (ἐξεκέγτ. Οοἀά 19, τοβ Ξ 
ἽΙ, τ ΟΒγοη. χ. 4.) 

Ω: “ιρνυεν οῤῥϊάγεμ ὡς παῖδας αὗὑτο- 
μολούντων. Βιυϊ 19, 1τοϑ, αὐτομολοῦντας. 80 
ὅγγ. δηὰ ΟἹά [κδ1. δηά νυν. ὍΠὸ [5γδο  ε5 



ν. 13-15. 

ΡΕΠΒ Πα ὉΥ [6 δαῖῖϊς οὔ τδςε 
Ι,οτά. 

13 1 ν}}}] 5ίηρ υπῖο τῆς Ιιοτά ᾽Δ 
Πα 8οηρ : Ο ],ογά, ἔθου γί ρτεαῖ 
δηα ρ]ογίουβ, νγοπάεγίι! ἴῃ βιγεηρίῃ, 
δηά [ῃνίης Ὁ ]6. 

14. [εἰ 4}} ογεδῖυγεβ δεῖνα τῆδε: 
ἔογ ἴδοι βϑρακεβῖ, δπὰ {ῇῃοῦ σεῖς 

τυγηοα (Π6 [20165 οἡ {πεῖς ἰδΐθ ἀπ ΘΟ ΠΣ 
ἴοεβ, ἀπά οὐδ ἴσο ον 845 χγωπαςυαγ σἰαυε: 
(οΥ εὐ ἠάγερ ς᾽ ἀετεγίον.). Παῖς ΤᾺΔΥῪ Ὁδ οἰ[Πο Γ 
ἐὐλ δ οΥ «ἰαυό. ““8οῃ8 οὗ ἀδϑβοσγίογβ ἢ ΞΞ ἀ6- 
βοΐοιβ, ἰη Ηοὃ. Ἰάϊοηλ. 

ἐδεν βεγεδεά, 45... Ταῖς τδν ῥεγδεά ἥγονι 
ἐδε αν» 17 φῦ Τιογᾶ: 1.6. εἴ θοῦ {ΠΕΥ ρου βποά 
ἐδγοιρ, οΟΥἨὨΊΙΏΟΥ ρογιβῃθὰ ,),ογε ὀξίογε ἴα 
Ιβγδθὶϊα ἀστάῦ. ΤῊ ΗΘ. νγᾶβ εἰἴπογ [Ὁ ΚΣ 
οΥ ΒΘ ἼδοΣ, Νυΐς. “ Ρετίθσυης ἰπ ῥσγδε!ο 
Ζ 7απεὶο Ἰ)οτηίηὶ Ὁ εἰ τηο]." ὙΠ ἐκ παρατάξεως 
κυρίον μου, εἶ, 1 88). ΧΥ. 36, 4ς. ’ [ἴ 15 
ἱττοϊονδης ἴο σοϊηραᾶγε ἴῃς οἰαβϑίςδὶ ἐκ παρα- 
τάξεως, ἐπ γερμίαν ὀαζέΐο, ΓΤ Ὠυςγά, γ΄. ΣΙ. 

18. Α πεν βίσορῃε Ὀοχὶπ8 σἱἢ Δ 890 Σ]ρ- 
[ἰοῦ οὗἁὨ ρῥγαΐῖϑα Ἵοηϊδίηϊης δοποοβ οὗ Εχοά, 
ΧΥ͂, 11: “Μ8Ο 15 ἴκὸ υηῖο ἴποο, Ο ]οτά, 
διηοηρ ἴῃς ροάβϑὺ Ψνδο 18 κα {πες, ρἷο- 
ΤίουβΒ ἴῃ ΠΟΪΐΠο55, ἔδαγει! ἴῃ ῥγαίϑεϑ, ἀοίηρ 
γνΟ 618) ἢ 

7 «υἱὴ} εἰπρ ὠπίο δὲ Τιογά, 49. ΟΕ υ. 2. 
Ἡετο [Π6 Οἷς. 15 ὑμνεῖν ὕμνον, 88 ἴῃ ἴ58. ΧΙ, 1ο. 

Ιηδἰοδὰ οὗ ἐῥὲ ζογά, ἴῃς ΟΚ. [45 »"ν Οοά; 
δΒυΐϊ ὅγτ. ἐῤὲ Σονά, Μυΐζ.: Ηρηπερι ἐαπίοηις 
Πονῖμο, δγριγμι πουμρε εαπίφριμ [)εο ποσίζο. 

Ο Ζογά. (οάὐά. το, τοβ,Ο Ζονγά »"ν Οοά; 58, 
““Δοπαὶ, Σογά, ΟἸἹά [1,Αἴ. δηὰ Νυΐν. ““4οπαὶ 
Πονπΐπο. ὅ8ὅγῖ. Τογά “ϊριί δῖ ( τ εῆονδὴ 
ϑαῦδοῖ!). Ηδῦ. ῬγοῦδΟΥ ΠῚ "5 1δ, Ζογά 
]ΙαραυεΡ. ᾿ 

ἔδοι αγὲ στεαὶ από κἰογίοι.. ΚΟ, 58. ΧΙνΙΙ. 
1, ΧΟΥ͂Ι, 4; 1 841. Υἱ]. 221:0Ὡ Ἔνδοξος ΡΓΟΌΔΟΪΥ 

ΟΡ, μαμάαπάωε : 50 188 571. ἐκλδλθν ἀσιαάαδας. 
ΤῈ ΜΙιάγαβδῃ, νῆϊο Ποῖ γοδιπλθ8, 45: 
“Ο 1], οσγὰ σοά, ρτεδλῖ δεῖ ἴπουὺ δηὰ ζραγ]} ἰη 
βγη (ΠῚ 2 33,2), δηκ ἴπϑσγὸ 18 ποῆθ |ἰκ6 
πηῖο {Π66.ἢ 

«υοπάδεγγμὶ ἱπ “ἰγεηφδ θαυμαστὸς ἐν 

ἰσχύϊ ΤΩΔΥ τοργεϑοηῖ Ηοῦ. δ δ), ἐεγγ δίς 
“ἰγεησίδ: ςἴ, ἘΧοά, χγ, 11; ΤΏ δῃ. ΙΧ. 4 (κύριε 
ὁ θεὸς ὃ μέγας καὶ θαυμαστός) ; [οϑ5ἷι. Υἱ. 2. 
5Υτ. ἤδλλκῷ :ῶσ.ς» γεν δὲν ἐπὶ ΕἸ ΓΕΗβῚΘ Ξε ΗεὉ. 

γι, οὗν, Π 3), α΄ νιαπ 9 νει. Οὗ τ 
Κίῃσβ,, 421 δἷ5ο 8. οἱ, 2ος, υΐϊξ.: Κ ργβδθ- 
οἶδγιϑ ἴῃ οὐγέωε ἴυ8.ἢ 

ἀπά ὡτυΐϊπεὶδί..} (καὶ) ἀνυπέρβλητος, ποῖ 
ἴο 6 φωγρανεἍ] οΥἩἁ οιἰάοπε: ΧΕ. ὁ Ογτορ. ΥἹ}]. 
7) 15. (Οοἀά. 19, 1τοβ τεδά : θαυμαστὸς ἐν 

ΦΌΌΙΤΗ. ΧΥῚ, 

ταδλάθ, ποι αἰϊάδε 8επὰ ἔτ Β τὴν 
ϑρίγιῖ, δά [ἴ σγεαϊεά {πεπὶ, δηὰ {ποτα 
18 ΠοΠ6 (παῖ σδη γαεβίβί ΠΥ νοίςε. 

15 ογ΄ τῆες πχουηπίδὶπβ 5}4}} δὲ 
τηονθά ἔτοπι {πεῖγ ἐοιιπαδίίοηβ νυ ἢ 
16 ννδῖειβθο ἴπ6 τος 8 5}}4}} πιεὶδ 248 
ὙΓΑΧ δἴ (ΠΥ ῥγεβεῆςα : γαῖ ἴδοι δγί 
τη ογο ι} το ΤΠδπὶ τηδῖ ἔξαγ {Πεε. 

μεγαλοπρεπείᾳ (-Ξ- ὙΠ, 8. χχὶ, 6), καὶ ἀν» 
εἰ μένύμαι (1οϑ, ἀνυπέρβατος, ἃ ἰαῖς ννοτά) 
ἐν ἰσχύϊ. Ἵ πεημα υἱείμς (οἴ τ Κίηρβ χχ. 
23) ΏΟΓΘ Ῥεβῃϊΐο υ8658 {Π6 βᾶπιὸ υδγὺ 

1327). Μίάταβῃ : Ἵ ΠΟΥῚ 9), “ Απά ἴποτα 
15 ποης |ἰκο [Π66.ἢ 

14. 71εἰ αἱ ἐγεαίμγε:ς “εγυέ ἐδεε.)] ἘΔΙΠΟΓ, 
μέ αἱ] τὸν ἐγεαξίοη σευ ἐδεε. Οἷ, οἢ. ΙΧ. 12 
στα, “ Κὶηρ οὗ 4}1 [ᾺΥ εγεδοη. Μ|άγαδβῃ : 
ΤΊΥΔΠ, “τῆ ογεδίυτγεβ ἢ (π60-5}60.). 10 2668, 
“ Απηὰ Ἰεξ 81} [ὰΥ σνοσῦῖκϑ ὑγαῖβο ἴπεο, Ο 1, ογά. 
Το τοβῖ οὗ [πὸ γοῦβα 18 ῸΠπ| 8. χχχιϊ, 6--0 - 
εἶν, 3.ϑ.. “ΤΤὨΥ 5ρὶπἴᾶοῦ" (ὨΥ δγεαζό, 1.6. ΤΥ 
ογολῦνο ποσὰ, 8. χχχίν, 6. 

εγέαίεά.}] ἀφκοδόμησε, διό ἐδενε τῷ; ΓΔ. 
Βυξ Μιίάγαβῃ : Ἰδὲ 32), “δά {ΠῈ νψεγα 
ογοδιοα,» ψ ΪοΒ 18 ρου Ρ8 τῖρῃς (Β5. εἶν. 30). 
[τ οὔμἱῖϑ ἴς 1λϑὲ οεἴδυ5ε οὗ ἴῃ 6 γεῦβθ. Οοά. ς8 
οὐχί: “Του ἀϊάσξ ϑβεηᾶὰ ἔοτσίῃ. . . (ὮῪ 
γοΐϊςς.᾽ Ὑ{ε ὅγγζ. ἰβ: 
““ΤΈδς 5ετνςε 8]1} (ῃς ΡΘορ]685 ! 
Αμά ἴο ἴδες Ὀ6 50δ]εοῖ 411 ἴῃς δα (ὮῪ 
ΟΥΟΔοΩ 1 

Βεοδῦβο ἴθου σραΐτοςσί, ἀπ [ΠΕ Ὀδοδηι 5 
Απάὰ (δου οτἀογεάβὶ ἴμθῖῃ, πὰ (ΠΟῪ ψοΙα 
ὁπ} 15Π6ἃ,᾽ 

16. ον ἐδὲ »πιομμαὶπς “ῥα δὲ »ιουεά, 29". 
Οἵ, Ρ5. χονΐϊ. 4, 5; 58. ἰχῖν, 1, 2; ν|βα. 
ἵν. το; Ηοῦ. 11, 6, το. Τἢδ παρ εϑδῖ ἀγα 
Ροννοῦΐοβ5 ἀγϑῖηϑέ (Π6 Ὑταῖβ οὕ Οοά; [δε 
Βυτηθ]εϑὲ ννῆο ἔεαγ Ηἶπὶ ἃγὸ υἱβίιοἂ ὉΥ Η 8 
στᾶςθ. Ὑηὶβ ἰ5 ἴπ6 ξθΏΘγΑΙ 86η56, δυῖ (ἢ 6 
ἤγϑί ᾿ἰπὸ οὗ ἴς Οτϑοὶς 15 ηοΐ αι οἰθαγ. [Ι{ 
8878: ““ΕῸΓ τηομπηίϊδίηΒ ΠῸΠπιὶ ἔουπάδι!οῃ8, 
ἢ (σὺν) τναΐετβ, 5841} δ6 5μδίκοη." ὙὩΤῆς 
ΘΥΓ. ἰφ ῥίαῖποῦ: “ὙἼὮς πηοιηίδίηθ ἔτοιῃ {πεὶγ 
τουηάαιίοηβ, τ {πεν νγδΐοσβ, 5141] τγοτη 6. 
ΜΟΙ Αν τοηάθυβ “ἴτοπὶ ἴπῸ ἴοιιηάδίίοη οἴ 
[Π6 νναῖοτϑ,᾽ ““δοστα [86 ουπάδεἤοῃ, ἰοχεῖδεῦ 
ψ ἢ (6 νναῖοσβ νυνῃϊοῦ ἴοστη {μδὲ ἰουπάδ- 
τίου " ()). Μιάγδϑἢ 53: πΊΡ]Ὺ : ““ἼΒα πιουῃίδιῃ8 
δηὰ 186 ἔουπάδιοιβ 584}} βῆδ Κα. 
γε ἐδοιε αγῇ γπεγολ μῖ 1ο ἐδενι ἐδαὶ ζεαν ἐδεε.} 

1.1, Βα ὠροη ἐδεηι ἐδαὲ ἤεαν ἐῤεε---δομ αγὲ 
Ὁ ἡ ἰος μπίο ἐδέηις ἃη ΔηΔΟΟ]υἴΒοη. 
Το νοσῦ. εὐελατεύω ὈεΪοηρΒ ἴο ἴδε ἀἰαϊοςὶ οὗ 
τς 1ΧΧ. 8.6. δεῖ. χχῖχ. 2ο; 58. οἰ, 3. 

Ηοδ. ΓἑΌ, εομάοπαυΐ. (οάά, 19, 64, δ, χ, αἵ. 
μάν ἴδ ἰαΐζυτε ἴδηβα μεῖς αἰδο. ΤΒῈ Μίάγαςῃ 
οὔἱῖβ 1:18 ϑεπΐθεησς δηά (Π6 ποχί γεῦβα, δηὰ 
οοποϊυάο5 τ Εχοά. χν. 6, 11. Το ςοπίγαβὶ 
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16 Ἐὸογ 1] βδογίδεος 15 ἴοο [{ππ|6 ἔογ 
ἃ βϑεαῖ βδᾶνου τπἴο ἴἢεε, δπὰ 41] {Πε 
[λι ἰδ ποῖ βϑυβῆοςϊεης ἴογ ΤΥ Ὀυγηῖ 
οἴεγίηρ : δυῖ με τῃδὲ ἔξαγεῖῃ τῃε 
Ιοτὰ ὐθττας δῖ 41] εἰπι68. 

17 Ὗνοε ἴο τῆς παῖϊομβϑ {πδῖ γίβ6 

ΤΌΘΙΤΗ. ΧΥΙ. [ν. τ6---1Ί. 

ὉΡ δραίηβξ πὰ Κιηάγεά τὰς [,ογά 
ΑΙπλῖρ ΒΕ Μ01}} τὰκ νεηρεδηςε οἴ [Βεαὶ 
ἴῃ ἴδε ἀδλγ οὗ Ἰυάδρηηεηῖ, ἴῃ ρυκάπε 
ἔτεα δηὰ νγοΐπιβ ἰῃ {6 ὶγΓ ἤσβῃ; δηά 
{ΠΟΥ 5|8}} ἔδεὶϊ ἔμεπὶ, δηὰ νγθὲρ ἴογ 
Εν Γ. 

δεύνεθοη ἴῃ6 ρονοῦ δηὰ ἴπε ἴον οἵ Οοὰ ἰ5 
1|κὸ ἴδ Ῥγορδεῖϊς, “ ΤῊ}5 βαί[ἢ [86 δἰχῇ δηὰ 
ΠΟΙΥ Οης;," ἄς, , 1588. [ν]}. 1ς. 

16. Ἐον αἱ! τ-αογύβεε, ὁ ..ὺ 1,11.: 
Βειαιε ὦ «»νιαὐέ ἐλέηρ' ἐς ἐδ» σαεγίβες 707 ἃ 
φρο οὗ σιυεεί οάρεγ, 

“πόα τεῦ “»ππαῦἱ ἐλέμρ ἐς αἱ )πέ ,0γ α τυλοΐδ 
οδεηρ προ ἑάσέ; 

μέ ἀξ ἐδα! 7εαγείά ἐἦε Ζογά ἐς ργεαί εομζμμαίν 
(μέγας διαπαντός). 

ΤῈ ΨΕΙΒῈ Δ55:0ὴ5 ἃ ΓΟΆΘΟΏ ῸΓ πε Ϊαϑῖ 
δίδίεπιδηΐ ἰπ Ὁ. 1ς. [{ 566η18 ἴο 540: Νοῖ 
ἴῃ ““Ὑο]6 θιγης οἴἶδετίηρβ δηὰ ϑδογίβοσβ," 
ΨΏΙΓΒ ἃτγὸ ἢ ουὐϊνγατα το η8 οὔ ἔδατίηρ Η τ], 
δυῖ τΠ6 ΟΠ ρΡροσ ἰπιβοι 18 [ῃ6 ρτοαῖ, τ 6 
ΡγςοἾθ58 οὐΪεςϊ, ἰῃ ἴμε βἰγρῃξς οἵ Οσοά. Ἠξς 
ἀοοβ8 ποῖ συδίυε [Ὡς ϑδοσίἤςθβϑ ἔὸσ {πε ῖγ οννῃ 
δᾶ 65, θυῖ ἔοσγ ψνβδῖ {ΠΟῪ βρη ---ἰὴς ἀδνοίοη 
οἵ πἰπὶ ψῆο οἴκοι ἴδε. ὙΠῸ τοῦ ἀο68 
Ποῖ τηρᾶῃ δἵ 41] ἴο αἰβραγσᾶρο [6 βδοσίῆς αὶ 
βυβίσ:ῃ. Ηδθς ἢᾶ5 δἰγεδαυ ἰαϊὰ {π6 υἱπγοοῖ 
6655 ὕροὴ [υα Π  5 Ῥυης! ]ου5 οὔϑεσνάπος 
οὗὨ [86 ἰ6ρ8] τυδάϊξίοῃβ οἵ ρει. Οξ [538. χὶ. 
16; Ῥ5. Ἰ1. 1τόπτιο: δηὰ ἴοσ ἴῃ6 ϑδογίβοὶδὶ 
ἴεπηβ, σδη. Υἱὶϊ. 21; [,δνν υἱῖϊ. 20, χυὶ!. 6. 
(οάά, 19, τοϑ τοραά: “"" Βεοοδυβα 5ιηδὶὶ δηά 
ετοδῖ (πουΐϊ.) ἴδοι πιδάοϑί, ἜΥΈΓῪ βδογιῆςς ἴοσ ἃ 
5116}} οὗ βσνεεῖ οὐοιγ δηὰ 4}} ἔδί ἴογ ψἢο]Ἂ 
Ὀυγηΐ ΟΠἴΈΓΙΩΡ 416 845 51:18}} 845 τῇδυ ὃὈὲ; δυΐ 
Πρ," ἄς. (Οἔ 5. ]. 8 “44. 

17. δὲ μπαΐϊο..1] ὍΒ6 ἔθνη οΥ “ Βεδίῃ θη. 
“ΜΥ Κπάγεὰ᾽" -ΞἙ τὴγ ῥεορίε: γένος ΞΞ Ὁ, 

ἐπ ἐδεὲ 447 φῇ ͵ἡμάφνιο.}] ΟΣ, ]οε] ἱ, 1, 
ἢ}. 11 “4ᾳ.; Μαὶ. 11}. 1. 

ἐπ βυϊίης ἤγε ἀπά «ὐογηις ἐπὶ ἐῤεὶν ἥα6. Α 
ΤΟΙ ΠΙδοθηςο οὗ 158. Ιχυϊ. 24: “" Απά [ΠΟΥ 5}8]}} 
ξο ἴοσί δηὰ ἰοοκ ὕροὴ ἴδε ογοᾶϑεβ οὗ ἴδε 
τάθη [παῖ τοῦ] 16 ἃ ἀραϊηβί τὴ6: ἴοσ 1πεῖγ ὑσοστῃ 
5.8} ποῖ αἴθ, ποι. 514}} ποῦ σχο ὃδ 
υεποποᾶ; δπὰ ΠΟΥ 5}|}84}} Ὀ6 δῃ δϑῃογσίηρ 
Ὀηΐο 41} β65ῃ." Οὐοὔρϑοβ οὐ [ἢο δδῖ|6-Ποϊά 
νουϊά δοοῦ ἀδοοπροθς ἴῃ ἴῃς Ποῖ Εϑί. 
ὙΎΠΕΥ ποσὰ δυγηΐ ἴο νεῖ τὰ οὗ ἴποπὶ δηὰ {πεἰγ 
οἴὔεηκίνοποθθ. Βυγηίηρ ἰπϑιοδὰ οὗ Ὀυγίαὶ νγαβ 
ςοηδίἀεγεά 4 ργοδῖ ἀἰβῃοηουσ. ὅ6ες [οϑβῇ. υἹἱ]. 
25; ΑἸὯΟ8 1. 1. Οὐτοῦιι Ὄχρίαἱῃβ : "" Μοσθί5 
605 γοχδῦϊς ἀἰυτυΓη 15, 4114}15 εδί ἔεΌσ8 ἐκτικὴ 
οἵ νυϑγιϊηδῖο. Ηδος δαάϊῖ νἱάθπίυσγ ρμροβῖ 
τιογίοτῃ Απίοςῆϊ." ὅδε 2 Μᾷδεος. ἰχ. 9, 18. 
πᾶ δεν τῥα]] 7εεἰ ἐδενι, ἀπά αὐτοῦ 70 ουεν.ἢ 

Τῆς ΟΚ. ἰ5 καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως 
αἰῶνος. Τῆς Ψυϊν. αὐ ὠγαμίμγ εἰ “οηλαηὲ 
“Πφμ6 ἐπ ΠΕ ΙΡ  εΓπμρ71 ΒΘΘΤῺ5 ἴο ἱΠΊΡΙΥ ἃ γοδάϊηρ 
καύσονται; δΔηἀἃ 50 ἴδε ὅ5γγΓ. αηά ἐδεν «-ῥαϊ] δὲ 

ὀωγηρ ἐῤγοισὸ «υἱοξεάμει: ζθγ συεγ. [ἰ ἰ5 οτὶ- 
ἀεηῖ (δὲ ἴα τπουςῃὶ οὗ [6 τιον εχίοηάϑ 
Ὀεγοηὰ [δε νἱβίδ]6 βεθῆθ, δηὰ τῃδι Ὁπὰετ ἃ 
ἤρυτο οὗ 5 , Αἰγεδάυ ουγγοπῖ ἴῃ [ἷ5 ἀλγΥ, 
6 ἰ5 σείοσσίηρ ἴο ἴῃ ρεπδὶ 'νγοαβ οὔ (86 που] 
ἴο σοπιθ. 80 Ἐσςοΐυ5. Υἱῖ. 17: “Ηυπιδῖε (ἢγ 
80] ΡτοϑΪν ; ἔογ ἴπς σγεηρεδηςς οὗ [πὸ πῃ ρΟΩΥ 
ἰἶ5 ἔσο δηά ψόοστηβ." (ἱ. Μαγκ ἴχ. 48; ἢ 2η. 
χὶὶ. 2. Εποςἢ οἷ. 8: “Απά ἰηΐο [86 ἀλτηίκησϑο 
δηά ἰηῖο ἴῃς τησβῆος δηά ἱπίο ἴδε Ὀυγηίης 
βδτὴθ }1}} γουγ δρί γὶϊ βὸ δ [6 στοδῖ Ἰυάρτηηεηῖ; 
δηά ἴδΒε στεαῖ Ἰυάρτηεηΐ ν7}}} θὲ ζὸγ }} ξεπεγᾶ- 
(ἰοη5 ἴο δίθσῃυ. νος ἴο γου, ῸΓ γὲ διᾶγε 
ὯΟ Ροᾶσα." ΑἾβο οἷ. χο. 2ό: “ Απὰ [1 980. δἱ 
(δὶ πιο (παῖ ἃ 5ἰπυϊασ συ] νγαβ ορεηοά ἴῃ 
[6 πιά ἀ]ς οὗ ἴπε6 φαγί, [}} οὗ ἢγε, δηὰ {86} 
Ὀγουρῃϊς ἴποϑς ὈΪϊηἀεὰ 5ἤθορ, δηὰ 41} ψεῖε 
Ἰυάρεοα δηὰ ἑουπὰ ρῈ  Υ, πὰ σσοσε ἴθγονπι 
ἰηίο μδὲ ΠοΓΥ συ], ἀπά Ὀυγηρὰ ; δηὰ (}ϊ5 εὐ} 
ννὰ8 ἴο ἴπ6 της οὗ τπδῖ μουϑε" (ἐ2. ἴῃ ἴδε 
ΑΙ ΟΥ̓ οὗ Ηἰπηοπι, δουϊὰ οὗ [εγυβδίθη). δεὲ 
ὈἸΪπιδηη, “45 Βυς Η πος, ΡΡὈ. 64 8ηά 76. 
[ἡ πὶ “Βοοῖκ οἵ Εποςμ᾽ ([πίτοὰ. Ρ. 39) 
Ῥγοῦ. δομοάάδ σοπιαγκβ : “ Τ 6 σοηάοπιηδἤοη 
οὗ [6 5 ΠηΘΥΒ 15 αἴευτιδὶ (οἷ. ν. 5, 6; χ. 12; 
ΧΙΪ. 4, 5; ΧΧΙΊΙΣΣ 1} δηά σοῃἐἰ55 οὗ δυτν» 
ἴῃς (χ. 14) ἴῃ ἃ ροοὶ οἔ ἤγε (χ. 6, χο. 24. ζς.); 
Οὐ ΠΟΙΥ͂ ἀῦγ588 (Χ. 13, Χο. 25, ὅζς.}; ΟΥ̓ΪΏ ῥγ808 
(κ. 13); οὐ ἴῃ ἃ ἤδθσγ ουϑθὴ (χου. 2); οΥΊη 
(χεῖχ. 11). (Πεἰ}18 8δεοὶ.) ὙΠῸ πλοϑὲ ὑγόθαθὶε 
[ΠΘΟΙΥ͂ ἀδοιξ 6 οτχίῃ οὗ [6 Βοοκ οὗ Εποςὰ 
ἰ5 [μαὶ [ἃ ννα5 νει ἀυγίηρ ἴῃς Μδοοδθεδῃ 
Ροτίοά ἴο σἴθοῦ [με δαί, οὐ ρδιίτοῦς 

ν ἴῃ {πεῖς 1Π{ππο4ηἀ-ἀεαίῃ δίσυρεὶε ἴοι 
ἵγεθάοπιμ. ὅ66 αἷβθο 2 Εἰβϑασ. Υυἱῖ!. 59 ; ΙΧ, 9-12: 
Τατξυπὶ οὗ Ϊ]οπαΐμαη, σε. 1. 24; Κοῤ 
Ἡαεῥαπαῦ, τ7 Α (ἃ ραβϑᾶψο ὙΠ ς ἢ δ 5ϑογίβ {πὲ 
[6 νοερά ἃγὲ Ἰυάροα ἴῃ Οομδπηδ ὠπίο βεπέν 
γαϊίοης Γ᾽ φεηιεγαλίοης, ἀτιὰ οἰΐε5. 158. ἰΧΥΪ. 24. 
ΤἼδ ορἰπίοη οὗ (6 ἈΔΌὈ 8 νγὰ5 ἢοΐ, Πού ΕΥΕΙ, 
υηϊίοτι οα ἴπὸ βυδ͵εςϊ οὗ τς ἀυτγαίοη οἵ 
Π61}᾿ 5 τοστηθηῖ5). 

(οά, ς8 σοποϊυάε5 ἴδε Ρ5881πὶ ἔμ} : οὐαὶ δὲ 
ἔθνη παράνομα ἐπανιστάμενα γένει μου. Κύριος 
παντοκράτωρ ἐκδικᾷ αὐτοὺς, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
ἐκδικήσει αὑτούς. Ἐπ 
“γος ἴο ἴα Ῥεορὶς ἰμαὶ τίϑεῖ!: ὩΡ ἀραϊηϑὶ ΠΥ 

ῬΕΟΡΙε! 
ΤὨΣς ΑἸΠ ΡΥ Γιογὰ ψ}1] ἴακο νεησϑαᾶποε 05 
(δὴ ἴῃ ἴῆε ἄδγ οὗ ἡπάστηςηϊ ; 

Ης Ψ}}} ἰακε νεῆρεάηοες οὐ ἴβεηι δηὰ σὴ] 
νίϑιῖ [δι ; 

Απὰ Β6 ν"}}] ρῖνε (μεῖς ἤδβ ἰο (δες ἔτε δηὰ ἴο 
(06 ΟΥΙΩ, τς 

Δπῃά {πον νν ἢ} θυτη Ὀδοαυβο οὗ (ἐ.) ἰδ αυ Ὁ 
ἴοσ ὄνϑγ." . : 



ν. 18---23.] 

18 Νον 438 5800Πη 2438 ἴΠΕΥ δηϊεγοά 
ἰηῖο [εγυβαίεπι, ΠΟΥ τνογϑηϊρρεά τῃς 
Ποτά ; δηὰ 248 8000 248 ἴδε ρεορὶβε 
γγεγα Ρυγίπεά, {πΠῈ} οἴεγεά {βεῖγ 
Βυτης οἤεπηρβ, ἀπά τπεὶγ τες οὔξετγ- 
ἴη 08. ἅπα {Π6ῚΓ ρΊ 8. 
τῷ ]υ ἢ «αἷδο ἀεάϊςαδιεα 411 τῆὲε 

β:Η οἵὁἩ ΗἩο]οΐεγπεβ, ψῃῖς ἢ τΠ6 ρεορ]ε 
δά ρίνεη Ποῖ, Δπη4 ρᾶνε ἴῃς σΆΠΟΡΥ, 
νος ἢ 586 Πα τἀἴκεη ουὔΐ οὗ ἢ8 δεά- 
σΒδηιθεγ, ἔογ ἃ ρις ὑπο τῆς [,ογά. 

20 80 δε ρέεορὶε ςοπεϊημεά ξελϑῖ- 
ἴηρ; ἴῃ Ϊεγυβαίεπι θείογε [ῃ6 δδῃςτ ΔΓ 
ἴογ τῆς βρᾶςε οὗ ἴῆγεε τλοηίῃ8, δηά 

᾿ ἤυσίτῇ τεπιαίποά ἢ τῆ απ. 

18. Λίοευ ἀ: “οοη α: δέν ἐπίεγεά. .. ἐδέγ «υο7.- 
σδίρῥεά.] (Οὐοἀ. ς8 δηά ὅγχ.: “Απά ἰΐ οδπὶς 
ἴο Ρᾶ385 Ποη “0ε ἐπέτοι . «6466 (5γτ. ἐδ) 
ὑνοΥϑρρδα. ἢ 

»υγδεά.}] 8:11. ῥγοβίεγ εαεάφρε (( 4516]}). 
866 Νυῃι, χχχὶ. 19 “04.: 1 ΟὮγΟΩ, ΧΥ. 12: 
2 (ἤγου. χχχ. 3, 17--20. 

ἐδεῖν 7εὲε (αυἱ}}) οὔεγὶπᾳ:. 86ὲς. Νύυπ). χχῖχ. 
29:1 δι κά ΚΞ. Ιορα 58 δηἀ ὅγζ. 
οαλϊξ “πᾶ ἐδεὶν σε: 866 οΒ, ἱν. τᾷ; [«ἐν.Ψ 
ΧΧΊΙ, 38. 

ΨΌΪς. το}: “ αυοά ἐρια 5ιιδίυϊογαί.᾽ 
ῶν α κσἱβ ὠπίο 1δεὲ ΖΣογά.] εἰς ἀνάθημα 

((οάά. {ϊ. χ. 58, 19, 55, 8]. ἀνάθεμα) τῷ θεῷ 
(1, 58, 19, 64, 4]., ϑδγΓ. κυρίῳ). ΤΕ ΓΧΧ. 
τεηάεγβ ὉΠ, γος θεὸ ἀφυοία, ὉΥ͂ 1818 ἴεττῃ : 
ες. ἴμεν. ΧΧΥΪ, 28, 29ς. 850 ὅγε. Οἔ [κε 
ΧΧΙ. δ. 

20. 2δε “αποΐμαγ).) τὰ ἅγια, “(6 ΠΟΙΥ 
Ῥίδοοϑ ; ἢ 186 τετρὶς Ἐ} 115 ἴπτο ΟΒδιθΕ 5, 
δηὰ (ἢ δυϊάἀϊηρ8 οὗ (6 ργοςϊηοῖβ. 
,) ὃν ἐδὲ σῤῥαος 9 ἐῤγεε »κπ"οπὲδ..1 ΤΉ8 βϑοσῃβ 
το ἴοο ἰοὴρ ἔοσγ κοι ποοά. Τῇο ὅγτ. 
ΒΑΥ͂Β: Ω »ιομ 0, Ὧαγε. ΟἿ ἴδε 12ο ἀδγβ οὗ 
δα πλάνο ἴῃ ςἢ. ἱ. 16. ἴη Ἐ5[ἢ.. ΙΧ. 21, [ῃ 6 
ὙΘΔΙΙΥ εϑΌνα)] 15 οὗ ἵνγο ἀδυβ᾽ ἀιγδίοη (1 41} 
δηὰ τς) Αἀ4γῦ). ἼΤπῈ 1218 Αὐδὺ ννᾶβ [ἴῃς 
ἐὙὅλ ΝΙΠΔΠΟΥ ἢ ΟΥ ΝΙοΔηΟΣ 5 ὨΔΥ: 866 
Ι Μᾶςς. νιῖ. 47 “4ςᾳ. ἀηά 2 Μᾶςς. χγ. 16: 
! . ΚΓ Απί χὶϊ. 17. ϑοϊοσηοηβ ἀουθ]ε ἔραϑὶ 
οὗ Ταθογηδο]ε5β δηά οὗ τῆς Πεάϊοδίοη ἰΔπἰοὰ 
ἴουτίδοη ἀδΔγ5: 2 Οἴγχοῃ. Υἱῖί, 9. Το ἔδ5- 
Ἐν ς8 οὗ 1)αν! 5 σογοηδέοῃ αἵ Ηθῦγοῃ οοοὺ- 
ΡΙοὰ ἴθγος ἀδγβ: 1: ΟὉἤγοη. χὶϊ, 39ς. [,Δ51]Υ, 
Δοςογάϊηρ ἴο τ Μδςς, ἱγ. ς6, [648 “κερί τς 
ἀεαϊςδίίοη οὗ {πὸ δἰίᾶσ εἰρῃς ἀδγϑ.᾽" 

41. Α453,ὦεν ἐδὶς τη6.}ὺ ΒΒ φεῦ ἐδειο ἀνε; 
8.1}, οὗ τὰς δδιίνδὶ, 

ΌΏΌΙΤΗ. ΧΥΙ. 

21 Αἴεγ {8 εἰπε ἜνεῦΥ ομς Γ6- 
τυγηοα ἴο ἢϊ8 οὐσῇ ἱπμογζδηςε, δηά 
] ἢ ψννεπὶ το Βεῖδυ]4, δπὰ τε- 
ταλίπθά ἰῃ Βεῦ οὐνη ροβϑεϑϑίοη, δπὰ 
νν88 ἴῃ Πόγ της Βοπουγάθίε ἴῃ 411] τς 
σου ΠΥ. 

22 Απά πληΥ ἀεβίγεά ἤοτ, θυ ΠοΠ 6 
Κπενν Βεγ 41} τ[ῃς ἀδγ8 οὗ ἢογ {Πππ, δἴζογ 
τμδὲ ΜΜδῃδϑ868 ἢεὺ ξιωβαηά νν85 ἀελά, 
Δη4 ννβ8 ραϊβεογεά ἴο ἢ 8 ρεορΐδ. 

23 Βυῖ 886 ἱποιεδθεὰ πιοῖς λπηά 
ΠΛΟΓΟ ἴῃ Ποηουτ, δηά νγαχεά οἷά ἴῃ Πογ 
Βιυβδαπα 8 ἤουβα, θεὶηρ 4Δη Βυπάτγοά 
Δηὰ ἢἧνε γελῖβ οἷά, δηὰ πηδάς δε 
τηλιὰ ἴτε ; 80 886 ἀϊεὰά ἴῃ Βεῖδυ]δ: 

δὲς οαυπ βάρει 
ζοη:. 80 Οἱά [,Αἴ. 
αὐτοῦ. 

5 δεν οαυπ βοπ“ἐσἰοη.71 ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως 

αὐτῆς, ὠροη δὲγ Ἀγοβεγ» τ- ΦΆΘ Ύ. οἕ, 
δ. χὶ. 13,) 24, 28: «οἷ. νἹ}Π'θοε 7 σμῤγα--τκαὶ 
ἔμενεν ἐπ’ αὐτῶν. Ξ50ΧΓ. οΟΥἿΩΪ (5 σπά γεριαϊπεά, 
δηά ρἶνεβϑ 29 ἐδὲ δοιμε 9 δὲγ ῥο"“ε::ίοπ. 80 
58. 500ὙΓ. 4190 οὐηἹϑβ ἐπ δεγ ἐΐριο. ὙΒα ΟΚ. ἰ5 
κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς, ἐ.ξ. 85 ΟΡ 88 δ[)6 
᾿νεά, 

2. »"6η7 ἀεείγεα δὲν, 5.) 1.2. 15 Βλάνε!]} 
Ἔοχρίαἰπθά : “' πηι] 08 ργοςοβ δαδυϊῖ." [υάϊτἢ 
τηδιηἰδι πο Βοσ Ὠοποῦγαῦϊο σἱἀονμοοά ἴο ἴῃς 
ἰλδῖ. ΟὙΟἢ 1ὐϊκο ᾿ἰ. 26,37: τ Τίπι, 1]. 2. 

απά «υα: ξαϊῥεγεά, ὧδ'..}ὺ 866 Οεη. χχν. 8. 
(οάά. 58, τού, Δηά 501. ἀπά Ψυΐρ. οπῖιί. 
Ν ΟΙΒ σοπϑίάοτβ [18 υθῦβα ἴῃς οὐἱβίηδὶ οηά 
οὗ [ε ὈοοΚ. 

28. Βμξ “δῪ ἱποζεωιοά τιογε πα ὙΠ0Γ6 ἐπ 
ῥοπομγ.] Ὅῆς ΟΚ. 5 ουτίοι!ϑ: καὶ ἦν προ- 
βαίνουσα μεγάλη σφόδρα. Ιϊ ῥγεαϊςδῖο5ϑ 1η- 
ογθδβίηρ γ6875 γαῖμοσ [μδη Βοπουγ, Προβαίνειν, 
561}. τῇ ἡλικίᾳ: ςἔ, [0 Ἐ6 1. γ, (ἃ. 16; Οεη. 
ΧΡ, τι. ὍΘ ἴσστῃ 15 ἔσο ῦ ἀεῆηρα Βογα ὈΥ͂ 
μεγάλη ἴῃ ἴΠ6 8εηϑ8ε οὗ “ οΪἀ," σγαπάμ, Ηεδ. 

δγ). ΎΤΒε γτεδαΐϊην οὗ (σά, 58 5εοσηβ ργοΐογ- 
40]6 : καὶ προβαίν. ἐγένετο μεγ. σφ., απά “4- 
“απεὶης (ὧν ἀαγὼ "" "ὐὐξευς δ οἷά. ὅγτ. 
ἀπά αες. ας 4“) αὐα:ς φοίδῷ οὔ, :δὲ φ«υα: ἐπεζεας- 
ἐπ ἑπάδεεά (ἐπ ἐἰκπίν), ερμἷ “δὲ ῥαά ἐπεγεασεά 
ἐχεεεάιηρ. Μυΐϊς. Εγαὶ χωὠΐοηι αἰοδως ζει 
γοοοάδη σει Ῥια ηΩ ρίογία: 1.6, ΟἹ ἔοβεινδὶς 
886 ννου ]ὰ ἀρρθᾶγ ἴὴ ρυθὶῖς, τ στοδὶ δεζαί. 
ΟΙὰ 1,41. εἰ ῥγοσεάεπῆε ἐοριῥογε εἶαγα ζαεία ε::. 

απ δωράγεά απᾶ ὅτε γεαγ.. Ιῃ ἴδ Οτοεκ 
118 ἀερεη 8 ἱπηπιθα δου οὐ ἴῃε νεγῦ ἐγή- 
ρασεν, 845 Δ} δοουδβαῖίνε οἵ ᾿Ἰπι]Δ[Ἰοη, 

»ιαάε δὲν ᾽παὶϊδ 7γεε.} Οὐοά, ς8, ὅγχι., ΟἹά 
1,αἴ. ἰτηϑίεγ [Π15 ἴο Ἂεπά οὗ υ. 24. 18 ροϑβὶ- 
Ἰίοη Ποζα, Πού ΟΊ, ἱγ Ρ}165 [παῖ [6 τηδηυμδ- 

οΥΓ. ἐἄο Ἴο δὲς οευπ 
οἀ, ς8, τὰ σκηνώματα 
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46ο ΦΌΏΌΙΤΗ. ΧΥῚ, [ν. 24--2 5. 

ἴο Μδπδββε8 ἢεῦ ἢυββθαηά, δηᾷ ἴο ἔθτὰ 
τ δῖ ψψεγὲ τς πελγαβϑῖ οὗ μεσ Κιπάγεά, 

25 Απά {Πεγὰ νγᾶ8 ποηα τμδῖ πιδάς 
(ἢς ΠΠΠάγεη οὗ ἰβγδοὶ ΔΠΥ͂ ποσὰ δίγαιά 

Δηἀ {Π6ῈῪ δυγίεαά δεῖ ἴῃ (δε ' ςανε οὗ 
ἢεγ ἢυδθαηά Μάδηδββεϑ. 

24. Απὰ {δὲ οιιβε οὗ [5γδεῖ ἰδπηεηῖ- 
δεη. 50. ὦ ἢεῦ ὄβανθεη ἀδγϑ8: δηὰ θεΐογε 88ε 

ΕΟ ν, 
Φοῤκίςλνγε, 

τ ἀϊεά, 80 αἰά ἀϊδεηδυῖς Ποῦ ροοάβ ἴο 
411 τῆεπι (δῖ ψγοῦα πραγαβϑὲ οὗ Κίηάγοά 

ἴῃ τῃε ἀδγβ οὗ [υἀ ἢ, ποῦ 4 ἰοηρ 
της αἴεγ ἢεγ ἀθδίῃ. 

δίοη ἴοοῖκ Ῥίδςε, 845 νγὰβ Ὠδίυσαϊὶ, ΟἿΪΥ 4 [1{{|6 
Πα θεΐοτο [υἀπ} ἀἰοεὰ, ΤΠ ὅγγ. 15 στοηξ 
ἴῃ ΓΟ ἀο ηρ ΠΕΣ »π214:. 

ἐπ ἐδε εαυε.] 8εεὲ Μαῖϊ, χχυΐ!. όο; ο5ἢ. 
χὶ, 28. ΙΕ Τυά ἢ - Ιυάπα, ἴἴ 15 οὐά τμαῖ 
816 ἀΐε8 δηά ἰ8 Ὀυσε, ΜΟΪΚΙΛΔΥΙ βεθβ ἴο 
ἤάγο ἔδεϊ 115, ἴοΓ ἢ6 ττῖῖοβ. οἡ ἢί8 1δϑδὶ ράᾶρε, 
“16 νυδῆγε [ὑπ ἰδὲ πῖς ρεβξογθεη. [Ι͂ἢ 
οἴμοῦ ψοσ5, 15 ΔΙ] ΘΡΟΣΥ Ὀγεα 5 ἀουνῃ δοτα. 

24. “εὐε ἀαγ..}ὺ ΤΉς υδ0Δ8] ἔπιο οὗ τηουΤῃ- 
ἴῃρ: Οεη. 1. ΟΣ 1 ϑᾶϊα. χχχὶ. 13; ΕΟ]. 
ΧΧΙΙ, το. 80 Ατοβεῖδιι8 ἔοσ Ἡεγοά. 

“δε ἀϊά ἀἐεέγιδιῖε δὲν σοοάς. ΟΕ, Οδη. χχίν. 
326, Χχν. 5, ΧΙΝΠΪ, 22; [οὔ ΧΙ, τς. [Ιη {6 
ἀϑϑίρῃζηθηΐ οἵ [6 ῬΧΟΡΕΣΙ͂, [υἀ]τἢ ΓΟἸ]οννεὰ 
ἴπε συὶς οὗ βίσίςῖ δα γ. Α5 Οτοίιυβ στε- 
ΤΏΔΓΚΒ : “ ΟἸηηΐδ οἤῆςοϊδ ἐχρίοενϊζ, ἴυπὶ 1 τος. 
ἀεπάδ ρστγδίϊα, ἴὰπὶ ἴῃ σοηξοτοηάο Ὀεποῆςϊο.Ἶ 

25. ἔην ἐωηθ. 11ἴ, »απν ἦαγε. ΜΙάΓΑΞΆ : 
“ Απὰ ἴδε ἰδηά Πδὰ τεϑί δἴῖοσ Ποὺ ἀθδῖδ »"ηϑῦ 
γΩΡΙ; αρὰ ἴο 41} [Π6 808 οὗ [βγδοὶ {Π6ῚῸ 
νγ85 ᾿ἰρῆϊ ἴῃ {πεῖν ἀνε] ηρ5. ΨΜι]ρ. 4͵5ο, 
»Ωηῦ γεαγ:. ΟἿ, τ ὅ81ι. Υἱῖ. 2, ΠΟΓΟ "ΤΩΔΏΥ͂ 
ἀΔγ8 Ξξ [ΘΠ γεᾶγβ. [01 αἰεά «δἱ τος. 
1 8ῃ6 νγᾶ8 2ς δ {ῃ6 {ἰπ|6 οὗὨ ΒΟΓ Ὄχρίὶοἱἵὶ (ϑῃς 
μαὰ θεθη 4 ψὶάονν 2} γοᾶσβ, δηὰ Οτσὶθηΐδὶ 
ἩΟΠΊΘΏ ΙΔΔΙΤΥ͂ ΟΔΥΥ, δηὰ ἔδάθ 58300}), ἴδε 
Ῥδδοα 886 Ργοσυγοα πιυϑῖ ἤᾶνο Ἰαϑῖοά αἱ ἰθδϑῖ 
90 γελῖβ. ΝῸ δυο} ρμοσγοα οἵ ἰεηρίπεηοὰ 
ἘΓΑΠΑ ΠΥ οδπ Ὀ6 βρεςιῆοά Ὀεΐοτγε ἴδ6 ἘχΙϊο ; 
δηὰ δῇογ ᾿ξ, ΟὨΪΥ͂ ὑπάθγ [86 Ῥογβίδη Κίηρϑ, 
Δη4 δοοοσγάϊηρ ἴο ον ϑῃ ἰάθας υὑπάεγ (ἢ 6 
Ἡδδιηοποδῆβ. ϑιιρροβίηρ Ἡοἱοΐδστιεβ ἴο τἤθδη 
ΝΙοΔΠΟΥ (βἰδίη τόϊ Β.0.),, ἢ 15 δὲ Ἰδθαϑῖ ἃ ουγίουβ 

οσοἰηοίάσηοοσ [δαῖ ἴΠ6 90 γεᾶῖϑ οὗ ροᾶςς δυῖπρ Ὁ5 
ἴο ἴπ6 ας οὗ ϑαϊοσης- ΑΙοχδηέσα, ΒΟ. 71. 
1 [86 2} γϑᾶγβ οὗἉ [4118 ἱἀοννυδβοοὰ 5Ξυιὰ- 
Ὀ011Ζο [πΠ6 {ἰπ|ὸ οὗ [ἴῃς ἀεϑοϊδεοπ οἵ [δε 
βαποΐυδσγ, [μοη ἴῃ ΒΟ. 1:68 [υἀ 1 15 δἰτεδαν ἃ 
υἱάον ; δηὰ σεςϊκοηϊηρ ἔγοσῃ (ἢ 6 γοᾶσ οὗ ἴδε 
Ὠεἀϊοδίοῃ οὗ 6 ΤερΙ6, Β.Ο. τός, ὨἸπΕΙΥ 
ὙΘΔΓΒ δρδὶῃ ὈΣΙΏΡ, 05 10 ἴδε τείχη οἵ ϑαδϊοσῃης, 
ΒΟ. 75. Τα δ᾽ υϑίου ἴο [6 ρεᾶςε οσ "' σοϑὲ ἢ 
οὔ [Π ἰαηὰ 15 ἴῃ 10:6 πλᾶπηοῦ οὗ ἴπ6 Βοοῖκς οὗ 
]υάρεβ (τ. 31: ν᾽. 28); Ὀυΐϊ ἰξ 15 ρετθδμβ 
τοῦ ποῦσς ἰμαΐ (Π6 ὙΟΣῪ πάις οἵ ϑαίϊοσηις 
(Η Ὁ. δποϊοσα ἢ) ψουϊὰ τοιηϊπὰ ἃ [ἐν οὗ 
“ὁ ροδοθ" (2 Οἤγσοη. ΧΧΙ͂Ι, 9). 

φῇεγρ δὲν ἀγα! δὴ] ΚΟΥ τ Μδοο. νυν, ξο. 
ΤΕΟ ΝΣ. δος δα άϑ: 1) [.: σμίετε τὐξείογέαέε 
δωΐμ εεϊυϊίαίς αὐ Ἠεδγαει: ἐπ πιρηέγο ἄπο 
ἐογωρε αἰϊεγιρρ ἀεοῥίζωγ, σὲ οοἰθωγ ἃ Ζωμάαεῖς 
ἐπ ἐδ |ο Ἰδρηῤογε ἐαφε, ἐπ ῥγασεεηΐεηι ἀΐη. ΟἹ, 
Ἐ531}. ΙΧ. 17 “ςᾳφ. ὙὍΤΠα 5ἰδίοηθης σδὴ ΠΑΤΩΪΥ 
δανς Βοϊοηροα ἴο ἴδε οτρίηαὶ ἴοχὶ οὗ [υά, 
48 ἴξ 15 δϑϑεπὶ ΠΌμ ἴπ6 ΟἹά 1,δὔπ δηὰ (ἢς 
ΘΥΤΙΔς ὙΟΙΒΙΟΏ8 ἃ8 τνὸ}}] 845 ἴῃ 6 Οτεοκ Μ55. 
Βεϑβίά68, [86 διιΐβοσ ἀοθβ ποῖ υϑ02}}7 Ξβρθδῖκ οὗ 
“(6 Ἡδοῦτονβ᾽ δηὰ “(δὲ [ενν8, 45 τῦ Βς 
ὙΈΓὸ Ὠἰπη56]} δὴ δ᾽ῖθη, δι οὗ “τῆ οὔ ἄσχου οὗ 
[3.86]. Απά 4 ἐ ἀ165 [146 5 ποῖ οἴδεῖ- 
τνἶ86 Κηονῃ ἴο δάᾶγα οὐϑοσνεὰ ΟΥ̓ ἴδε 
͵ονβ. 4. [ηἰσοά,, Ρ. σι; δηὰ οἴ. [6 ἀϊ5- 
οὐυβδίοη ἴῃ δεϊάφη, “κε ϑγηράσις,᾽ 11. Ρ.. χ.11-- 
1217. Απ ΕΙορῖς Οδ]οπάδσ τλᾶγκβ 4 ἔδαβὶ 
οὗ “ ]οάϊ " ογ “ 7υάίά," ἐα ἀϊε φμαε ε:ἰ φμαγία 
Εἰμὶ Νίκο σε Ὠϊοηγείαεὶ, ἴ.6. Ο Αὐὑξρ. 4 
(70ο8. δεαϊσεσ, " ἀε Ετηεηά, Τερ., νἱῖ. 611 
ός52, ᾳυοϊοά ΌΥ͂ δεϊάεη). 



ΤΠ τεςὲ οὗ πὸ ΟὉμαρίετς οὗ ἰῃς Βοοῖς οὗ ἘΘΤΗΕΕ, 

ὙΥΕΙΪςἃ τα ἐουμᾶ ποιῖμοσῦ ἴῃ ἴῃς Ἡῦταν, ποῦ ἴῃ [6 ΟΒδ] δα, 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΝΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ ῬΑΟΞ 

ξ Ἕ ἘΟΝΤΕΝΤΕΙ Ἰανο 30 ὃ ΙΝ. ΤῊΞ ΟΒ]ΈΟΤ ΟΕ ΤῊΒ "ΑΡΡΙΤΙΟΝΘ᾽ 267 
8 ΒΙΟΙΝΑΙ͂, οὕλοε. 461 Σ 
8. ΠΙ, ῬΑΤΕ.. ; 366 5. ἸΟΑΝΌΝΤΊΟΙΕΥ 367 

δῚ. ΟΟΝΤΕΝΊΞ. 

ΗΈΕΘΕ, “ Αἀά!Ποηβ᾽ ἴο ἴΠ6 σποΏϊο 8] 
ΒοΟΚ οὔ Ἐβίβμεσ βίδῃά ἴῃ τῃ6 Ἐηρ]5ἢ 

ΑΡοοσγρῆα ἴὰ ἃ Ὀυΐϊ 515} σομποοίεα 
ἴοστωη. ὙΠΕΙ͂Γ σοηίδηϊβ ΤΩΔΥ Ὀ6 ὈΠΕΗ͂Υ 
ἀεβοσιθεα 85 [0]1ον5 :---ὠὐά] (οἷν, Χ.), ἴῃ 6χ- 
Ρἰδῃδίίοῃ οὗ ἃ ἄγεαμλ. ψμῖοῃ ὁ (οἢ, ΧΙ.) 
Μαζάοοββιιϑ (οσ Μοσγάξοδι) ἀγεατμδά “"1Ἰὴ 
[ῃ6 βεοοῃά γεϑδσγ οὗ [86 τεῖρῃ οὗ Ατία- 
ΧΕΙΧΘΒ ἴῃ 6 δτεαῖ." Μοχγάδοδὶι νγχὰβ ἴπβη δὲ 
ϑιι5α, “84 ΒΕΙνϊοῦ ἰὼ ἴη6 Κἰῃρ5 σου" 
ς (εἢ, χΙ..}, τὰς ἀοία:]ς5 οὗ [86 ἀἰϑοΟΥ 
οὗ 16 σοΟὨΒΡΙΓΔΟΥ οὗ ἴῃ6 ἴνο δυηυοῖῇϑ, 
ΑΝ Δα ὙΤμαῖτα, ἀραϊηβὲ [Π6 ἰχϊηρ. 
4 (εἰ, χΙ11.), οοπαϊηίηρ ἄ» ἴΏ6 ἄδοζεϑα οὗ 
Κιὴρ Ασίδχοσχοβ διϊποιϊζιηρ ἴῃ6 υἱίοι 
ἀεϑιπιοῖοη οὗ ἴῃ6 ον; δηᾶ 1] ονοα 
ἘὈΥ 4» ἴ:6 ῬΓΑΥΘΥ οὗ Μοτάβοαϊ ἴῃ τῆ μου 
οὗ στεαὶ ΡΕΠῚ ψῃῖο ἢ μα ὈεΆ]Π]εῇ Ὠΐτλ ἀπά 
Ηῖ5 Ῥεορῖίβ. 4 (οἷ. χίν.)» ἴῃ 6 ῬΥΔΥΘΥ οὗ 
“ἐααξθῃ Ἐβίμεσ, δεϊηρ ἴῺ ἔξαγ οὗ ἀθδῖ 
7 (ς. χν.), [6 Ιῃίοσνιον οὗ Ἐβίμου ψπἢ 
[με Κίηρ ψμθὰ 586 βοιρῃςϊ ἰτα πηβυτη- 
ΤΟ 6 ( ἢ ΟΥΘΥ ἴο ΡῬΕΠΌΏΟΣ [ῸΣ ΠΟΙ ῬΘΟρΪδ 
Δηα ΠΟΣῚ σουηίτγ. ν΄ (οἰ. χν].), ἴῃ 6 ἄδοσβα 
οὗ ἴπ6 Κιηρ ἴῃ ἔδνουσ οὗ [86 768, δὺ- 
τὨουΖίηῃρ {πεῖς βεϊξαἀοίθδηοα δηᾶ {δεὶγ 
γΘΏΡΘΔΏΟΘΘ ΟἹ [ΠΕΙΓ ΘΠ ΘΠ1165. 

δ 11. ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΤΑΝΟΌΑΟΘΕ. 

ὝΠομοα οοἵὴθ ἴμεοθθ “ Αὐἀάϊοης᾽ ἢ 
ΤΎΠΟΥ ατὰ ἑουῃά ἴῃ [86 ατεεκ, Ὀαϊ ποῖ ἴῃ 
ἴδε ἩΡτον, ἰοχὶ οὗ ἴῃ6 σδποηῖοαὶ ΒΟΟΚ ; 
δα [οὶ Ρἶδοα ἴὰ ἴ86 τρεῖς Ψειοίοι 

νᾶτῖο5 ἔτοσα [δὲ δαορίεα Ὀγ ἴῃ6 ἘὨρ]19ῃ, 
ΤὨυβ ὦ ΜῈ [ῃ6 ἢτβῖ νϑῦβθ οὗ ὁ ἔοσῃ [ἢ 6 
Πςομοϊβίοη οὗ 6 ΒοΟΚ, δῃμὰ [Π6 τοϑὶ οὗ 
ὦ δπὰ ες ἰῖβ ορθῃηϊηρ νεῖβθς. Οἱ ὦ), ἢ νγὰ8 
Ηἰασοδᾶ αν Εβίδϑγ 1], 13, δ δῃὰ ὁ αἴϊτοσ 
Ἐβίῆοσ ἵν. 17. [πηϑίθδα οἵ Ἐβίῃεοσ ν. 1-- 2, 
1πΠ6 ατεοκ ἰοχὶ δά 5,5; ψ}1Ὸ6 σ᾽ ψὰ8 
Ρἰαςοὰ «αἤεσγ Εἰβίῃεσ ν1}]. 12. ΤῈ ἘΠ ρ]5ἢ 
ΨοΟΙΒΙΟΩ ἴο]ονν5 [86 διτδηροζηθηΐ οὗ ϑ8ιῖ, 
Τετοῖηθ. 1]Ὼ ἢϊ5 δὐϊίοη οὗ [6 ψυϊραῖα 
ἢδ οοἸἸοοΐοα ἴηδ56 δα ἀ! Ποη5 αἱ [6 δη4 οὗ 
[06 σδθοῃϊοαὶ ψοσΚ ; Ροϊιμηρ οὐ παῖ 
ἢ ἀϊά ποῖ πᾶ τποῖὰ ἴῃ δὴν Ηδῦτεν 
ἰεχί, θὰῖ δβϑιρτιηρ, ἔπεπὰ ἴο {ΠΕΙΓ ῬτΌΡεΣ 
ΡῬίαςα5. 
τ 15 δνϊάθηξ οὐ ἴμ6 τηοβὶ ΟΌΥΘΟΥΥ ἴἢ- 

βρεοϊίοι ἴμδὲ ἴπεθ8 δά! οη8 σοπιρ]εῖθ 
ἀεία1}5, 811 ὉΡ' οὐ βϑ 5, δηα συ ΡΡΙετηθηΐ 
βἰδίειωθηῖθβ. Αὐτὰ [ΠΟΥ δυϊῃθηῖο  [Ι͂Ὼ 
Οἴδοσ ψοσγάβ, 15 ἴῆ6 ργθϑεηΐ Οσεεῖ ἰοχὶ 
οὗ [86 οδῃοηϊοδὶ Βοοῖ οὗ Ἐβίδοσ, ν Ὠ]οἢ 
Ἰῃσοτροσγαῖθβ ἴπ656 “ Αἀα!θοηβ, [ἢ 6 οτί- 
δῖρα] οαὐϊίου, δῃὰ ἴῃ6 Ηρα ἴοχὶ δὴ 
ΔΟὈΤΟν ΔΏΟΩ ; ΟΥ 15 ἴΏ6 ρῥγδβεὴὶ Ηεῦτεν 
ἰοχὶ οὗ ἴῃ6 οδποηΐοδὶ Βοοῖκ ἴῃ 8 οσϊρίῃηδὶ 
Ψετ,ϑίου ἴο ψὨϊοῖ ὁ [ἢ6 ταβὶ οὗ ἴδε οδδρ- 
ἴετ5 οὗ ἴΏς Βοοκ οὗ Ἐβίποσ" τα θυῖ ἀρο- 
ΟΥΡΠΔΙ δααϊομϑ» Τῇδ σομηπηδηϊδίου 
ου ἴῃ6 Βοοῖ οὗ Ἐβίδμοσ 1 [15 νοῦκ 885 
οοΙηδ ἴο ἴῃ6 σοποϊπϑίοη ἰδὲ ἴμ656 8346]- 
τ[ἰο5 δῖὸ “" υμδυίποηῦς ;᾽} δηάᾶ σι [815 

Δ ὅ66 ὁ ϑρθαϊκουβ (ὐουητη ηἴΑσΥ,᾽ νο]. Σ᾿, 1η- 
ἰτοἀδυςου ἴο Ἐξίθοσ, ὃ 7. Εδν [εν 5} δαί ῃου- 
[165 Ξἰαπά δῖρμεσ ἴδῃ Α. 7εΠΠἸπεῖς, [πῃ ἴῃς “ Βεῖ 
μὰ- ΜΙάσαβῃ,᾽ σ᾿ Ῥ. νἱ]ῖ. 6 σειλδυῖϑ : “216 ρσστὶὸ- 
οἰ ϑοὰς Βεάτθεϊζατν ἄε58 Βπυοδες Ἐίεσ στὸ ἀδπ 
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νοτγάϊοῖ τοβί τη οάθγῃ βοἤο ΔΥ5 ἄρῦτοο. Νοῖ 
411, ΠΟΕΥΟΥ ; δηά {Ποσοίοσε ἃ ἴδ τοσάβ 
ὉΡΟῺ [ἢ}}5 αι! 5 οἢ τα ἀ6Κ γα 6. 

ϊ, 4 Μεύγειν ογίρίπας, ΤὭοΞΕα ῆΟ τηδίη- 
(Δ 1ἢ15 ἔοσ ἴῃς “Ασα Ποπβ᾽ ἀο 50 οἡ 
[ἢς ο] νης στουημάς.} Τῆς οτὶρὶη οὗ 
ἴῃς ΒοοΚκ οὗ Ἐϑβίθοσ 15 ἀτπε ἴο ἃ π]ϑὴ ἴο 
Τοοοσα [Π6 ἑουπάδιίοῃ 886] ρογρεοιυδίοι 
οἵὔ τῆς Ἐφαβὶ οὗ Ῥυπη) (οΥ ἰοΐβ : ςρ. 
Εϑιῖῃοσ ἰχ, 26, "1. )). ΤῊΙς εαϑὶ Ὀδοδηὶς 
ΨΟΙῪ ΡΟΡυΪατ. ἴῃ 1τόο Β.Ο. ἴῃς ἢγϑβι ἀδῪ 
οὗ 1 γὰθ Κηονχῃ ὈΥ ἴῃς Ὠδης οὗ [Π6 
ῬΠΏΟΙΡΑΙ ποῖο ἴῃ ἴπ6 δνθηῖβ 45 “ Μοι- 
ἀθοδὶβ ἀαν" (2 Μδος. χν. 26); δπὰ 1η 
(6 πιὸ οἵ Τοβερῇυβ (ΟΡ. Απθαᾳ. Τυἀ,᾽ 
χὶ, ὃ Υἱ, 13}, (6 ἴνο ἄγ (ἴ[Π6 τ41ἢ δῃὰ 
το οὐ Ααἀδ17ὺ ψοῖα σοπηησπηχοζαῖδα 
“ (Ὡσουσῆουϊ ἴῃ6 νου] "ἢ σι Ῥαπαιεῖβ 
διηοῦς ἴΠ6 ΤἱΟἢ δηὰ ρἹϊδβ οὗ ἰοοὰ ἴο ἴἢ6 
ῬΟΟΥ (ορΡ. Ἐβίποσ ἰἴχ. 22; Αἀαϊθοῃβ, 
ΧΡ. 24). [πὰ ΟΥΩΟΙ ἴο 56οιγα ἴοσ 115 
[ἐβεϊναὶ γε ρίουβ οὐβογνδῆςς δῃηὰ εἰρτι ῆ- 
ΟΔΏς6, Ρᾶ588ρ65 ἀδϑοσρῦνς οὗὨ 15 οΟΠρΊη 
ΔΗ ᾿οϑ50 5 ὍΟΙΟ του γα [ῸΣ ΞΥηΑροραὶ 
56. ΤῊἢῖ5 ψὰ5 ἔπ Γλ ]5η64, δηὰ ἴῃς [,60- 
ΠΟΏΔΙΥ οὗ ἴπΠ6 ϑσγμάσοσια δ] θα, ὈΥ 8 
ΗἩΘΌΓΤΕΝ ΟΥ ΟΒδι θα θοοΚ ΟΟΙΤΟΒΡΟΠ ΘΙ 
ψ ἢ [6 (11 τοχὶ οἱ ἴῃς ῥτγοβεὴῖ Γ{ΧΧ.,, 
τ τ6 ἢ (80 [ἃ 15 ἀυριιοα [ΤΌΤ ΙΧ. 20, 23) 
ΌΥ Μοτγταάεοδὶ ᾿ϊηγβο](, 

Βαυὶ 1{ [Π15 Ὀ6 τ1ῃ6 ςᾶ56, ΠΟῪ 15 1ἰ [(ῃδΐ 
τῆς 2γεροι Ἡοῦτεν ἴαχὶ ἀοαβ ῃοΐ οοῦ- 
ἰδϊη ἴῃς “Αὐἀαϊθοηβ᾽»Ρ ὉΤῈ [ο]] ον 
Θχραμδίοη ἰ5 οβεστθα, ἴὐπαάιϊε 5|τ655 
Ἰαϊὰ Ὡροη [ἢ6 ἔδβίδὶ δ]εσηθηῖ οἵ ἴῃ6 Ῥυγίτ- 
ἔεϑίῖναὶ (οΡρ. Ἐδβίμεσ 1χ. 22) ἰεὰ ἴο 
ΟὈἸ νου 5655 οὗ [15 ταὶιρίοιιβ ΟΠδσδοῖοσ, 
τ ἀδρεηῃοτγαϊθα τηΐο βοῃῃϑιῃϊηρ [ἰ ἴῃς 
ταοάδγη οαγηϊναὶ. Ηδὰ οὶ Ἐβίθοσ οη 
(ἢς τεεάοτῃ οὗ Ποὺ ῥΡθορὶβ δ ἃ “"“βαβαυεῖ 
οἴ ψιης ᾽" (Εϑβίδοσ νὶϊ. 24) ὃ δῃὰ 5ῃου]α ῃοΐ 
ΘΓ σο-ΤΟ] ρΊ ΟὨ 515 Ἰηϑεττ6 ἃ 51:011147 τηοᾶθ 
οὗ ρετγρεϊυδίίηρ Ποῖ υἱοίοιγ» Ηδηοα 

«“ΖυΞβδίζοη ᾽ νου ]ξ βἰοὰ Ζζὰ ἄδφπὶ ὨΘΌΣΑΙ ΞΟΠ 
Τοεχίο ἀΐεβες Βυοθεβ νος ἀδ5 Ζυνεῖ(α ἰπὶ στὶ οἰ ὶ- 
ΒΟΟΣ ὥϑρύδοβε δὐρεΐαβεὶα Βυςἢ ἀογ Μακκα- 
ὑδος σὰ ἀδθπὶ εἴβίθῃ.. .. ϊε “ΖυΞξάίζε Ζὰ 
Ἐβίεσ᾽ βἰπὰ ἴῃ ἀεῦ Ῥμδηίδίϑιας εἷῆεβ δ᾽ ὄχβῃ- 
ἀπηϊϑοβοη [υάθῃ δηοίδημάδῃ ὑπὰ ἀδῆογ γοη Αἢ- 
ἴδὴρ Δ ἰῃ ρτὶθο ίϑομοσ Θργαοθα σοβοῖσιεῦδη 
νοσάρη." 

Δ ες Καυΐϊεη, “ Εἰηϊεϊϊυν ἴῃ αἷς Βοῖ]ρα 
Θοδτπ, Α. Τ.,᾽ ὃδ. 270 ἄος., ἀπά ἴῃ ΝΥἧ εἴξεσ υπὰ 
γ εἰϊος “ΚίτοΒοπ.Ἰοχίοου, 5 5. ». Ἐβίμοσ. Ηδς 
ςΟ]]εοί5 ἴῃς ἀγρυϊηεηΐβ οὗ Ὠΐβ ὑσγεάθοθβϑοσθ---. Κ. 
θὲ. Ἐοσοὶ, ϑόδοῖς, 1,δηρεη ἄς, 

3 Ὁ. τὰς Ῥεγβίδη ρσβοίϊος ἰῃ Ἡτγοά. ἱ. 131 ; 
ἙἘΔν]ἸηβοΣ, " Αποίοης Μορδγοβίοθβ,᾽ ἵν. 195. 

ΙΝΤΚΟΘΌΦΤΙΟΝ ΤΟ 

1Π6 ῬγχδἼοίίοα ἀἴοβα {μαι ἴῃ6 768 σου] ὰ 
ἀσηἰς δἱ 1015 6βναὶ {1} (ἢοῪ οουἹὰ ποῖ 
ἀἰξιη συ 5ἢ ἴῃ [ΕΙΣ ἀγιουϊδύοη Ὀεςψοο 
“ς Β]εΞ564 Ὀε Μοτγάβοδλι " δῃά “ουτβεά 6 
Ηδιηδῃ :"} δηῃᾷ δἷ ἴῃς σε]! ρίουβ βοσνὶςθ 
ἴῃ ἴῃς βγῃάζοψας, νοοϊίθγοιι5 ἰ ΟΥτυ ΡΌοη 
οὗ ἴῃ τοδάϊηρ οὗ ἴδε ὁ Μερ]δίῃ Ἐβιμογ᾽ 
ὮὉγ ουτγϑίηρ Ηδγλδη, Ζετας (015 ψ1[6), δηὰ 
4}1} Ἰἀο]δῖοτς ἤθη ΤΟΙΣ πδῖηθ5 Ογα τηθῃ- 
ιἰοηΘα, ψὰ5 δηοουγαροά 5146 ὮὉΥ 5146 ψ ἢ 
Ὀ]οσϑίηρβ ΡΟ Μοχζάθοδι, Εβίμοσ, δηά 41] 
1ϑγδϑὶοθ. [1ἢ ΟΥΘΙ ἴο τ] ηἾτ}ΖῈ [ἢ]ς5 
ἀἴγοῆι ὨΔΌΪϊ, ΟΥ ἴοσ ΟἿΟΣ τϑδϑοβ, ᾿ξ 15 
βιχρεκίοα (Πα ἃ 5ιοτίοσ ἰοχῖ, ἐεχρυσγαϊθα 
οὗ ἴῃς πδῖὴθα οὗ σοά (ρτγεβϑυιδῦϊν ἀΪ5- 
Ποηῃουτοα ὈΥ δος ἢ δχοθβ865), Ὀδοδτηθ 
δαορίθα ἔογ ϑυμαρόραὶ υ6, δηα ἰπδὶ [ἢὲ5 
15 ἴῇε τἰοχῖ ΠΟῪ Κηον 845 ἴδ6 ΗΘΌΓΕΥ 
τοχί. 

11 15 βδίυγαϊ ἴο δοκ, ὕροῃ νμδῖ ον!- 
ἄεπος ἀοοβ [ἢϊ5 Ὠγροίπεβὶβ τεσ  ΤῊς 
δνϊάθηςς δαάιυςεά ἰ5 85 (Ὁ]]ΟΥ5 : 

(4.) [ἢ ἰχ. 29 (οὗ ἴῃ6 σαποηίοδὶ Βοοϊκ) 
ἘΞΙΠΟΙ δηὰ Μοσγάδοδι ᾶἃῖὲ ἀθϑοη θα 85 
ὙΠΌΩρΡ ἢ 411 δυο “το σομῆττη 
[18 βεσοηά ]Ἰοἴίεσ οὗ Ρυτίη. ὙὍΤΠδ 408}}- 
ἰΔῦνα ψοζὰ “τῆς βεσομα " ἀοδϑ Ὠοΐ ΟΟΟῸΌΣ 
ἴῃ ἴδ Οατοοῖς ψ εγβίο Ὡροὴ ΨΏΙΟὮ 50 
ΤῊῸΟἢ 501655 15 ἰαϊ, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃ6 ῬοϑὨϊο 
Ὀαϑεὰ ὕροῦ ᾿ξ. Νανουμο οθϑ5 115 οοουτ- 
ΤΟΏΘΘ 15 ἴάκοὴ ἴο ἱησϊοδίς [ῃδὲ [6 ῥγε- 
βοηΐ Ηδθῦγεν ἰοχὶ 15 ἃ βεοοηὰ ΨοΊβΊΟἢ 
ΟΥ ἃ Τεοοδῃβίοη 3 οὗ οὔδ δι οῦ δηά---Οἢ 
τῆς [ΏΘΟΙῪ ἴῃ αι 6500} --- ΔΙΊ Ϊ ΘΓ 1η ἀοἴ8115. 
ΑὮ ἱπϑρεοὔοῃ οὗ ἴῃς ράϑϑᾶρα 1156] δηὰ 
ἴῃς σοηϑιἀεγαῦοῃ οὗ ἴῃς σοηΐοχὶ ΠασΩΪν 
ΤΏΔΚΘ 1 ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ ἴο τοῆιϊα δ ἢ ἃ ἀε- 
ἀυςθοη. 

(ὁὄ.) Τῆς οῃαγδοῖοσ οὗ ἴῃΠ6 ατεεῖκ 15 βαϊὰ 

1 ΤΏϊ5 ἀϊδρυκιίηρ ἐχοςββ, ἃ5 νγ6}} 45 ΒΟ Ῥγδο- 
65 οἣςα οοπῃεοίοα ||} τἢς τεϊϊσίους ρΡογοῃ 
οὗ {πεῖν βογνίοα, 15 ὩΟΥ σίνεη Ὁ (ΟΡ. Μ|Ι]Πς, 
πρι ἐὐλραςν τεσ ἐς ῬΡ. 189-90). Βυχίοχί 
“ϑγηδρορὰ [υἀαίςοα,᾿ Ρ-. 453), οοπηηοηίίησ ἃ 

Κἢ}}5 οσυβίοῃι, 56γ8 : “΄ ῥϊεδυς 1566 εὐ ἀρ μτα ΤῊ 
56 Ὧ.]16 οσσαρασς δοϊθηΐῖ, ηἰβὶ υἱ νοϊδηϊ, Ροϊεηϊ, 
Ἰυάδηϊ, Ξα!ϊ θη . . . Μυ]ογαβ νϑϑίθϑ υἱτὲΐθβ, υἱγὶ 
νοϑίεϑ συ] οὗ γεβ ἱηδυδηϊ. . . Ὠίοθυς ἢϊΞ ἰληΐυηι 
ὈΙΌΡετα Ἰἰοεῖ τἴ ῥγοὲ εὐτίεῖαίς αἱριῖος τηδησύση 
αυαὰς δι ρ] ας ἔτ ς ὭΟΏ ποῆΐ. .. 
ΡΝ οἱ ναοῖς δάδιυς νἱνοίθηΐῖ, νοὶ α τηογεις 
τεξυγρετοηΐ, Ῥγουῦΐ ΟἷἸτὰ μαρυσγυπῖ, οοάδτῃ τηοάο 
Ῥγθεαϊοδηαϊὶ οοοδείοηθ πυης ὨΔΌοδΙοΩΣϊ προηϑ- 
δ᾽ μηδ ;᾽" δῃὰ ἢς αὐυοῖοϑ ΙΞαἰδῃ ν. 11. 

5 80 Ϊ. 5. ΒΙοοῖ, “ Ης]οπἰβσοης Βοεκίδηά- 
{8611|6 ἴτὶ ὈΪΌ] δοθδη ϑοδυπίυα. Ἐἰης Ἰεσὶ- 
ιἰδοῆς ἵὐπίοτδυσμδυησ ἀε5 Βυοδος Ἐκίλο,᾽ Ρ. 8 
(2πὰ 6ἀ.). 

δ 866 Ἐξίδοσ ἰχ. 29, Ὠοΐδ. 



ΑὈΘΙΤΙΟΝΘ ΤΟ Β5ΤΗΕΚ. 

ἴο Ὀ6 τηλτκοὰ Ὁγ ΗδΡρταίβιηϑβ ἢ Ἰηἀϊοδῖνα 
οὗ ἃ {τἈῃ5]Δοη ἔγζοῃ ἃ ϑεῃς ἰοχί, 
Ὕγεῖα ἴῃεθε ΗδΌΓΑΙΒ5 ΤΏΟΥΘ ὨΠΠΊΘΓΟΙΙ5 
δηά οοτίδίη [ἤδη [ΠΟῪ δῖα, ΠΟΥ ψουά ἄο 
ὯῸ τῃοτὲ ἰπδῃ 1]Πυϑίγαῖα ἴπ6 ἔδοϊ (μοί 
οἴβογνβα ἀθηϊθα) ἴπᾶὶ [ἢ6 δυίΐῃοσ οἵ (ῃς 
“Ααάαϊοηβ᾽ ψ͵Ὃδϑ ἃ εν. ΤΏοΥ νουῦἹά 
ποῖ Ῥίον ἴἢδϊ 6 δα ἰγδῃβίαιθα ἔτοῖα 
[6 Ηοῦτον. 3 

(.) ὙΠοῖα οχιϑίβ ἴὼ δα οι ἰοὸ [Π6 
τοχὶ οὗ ἴὴ6 ΧΧ. δηοίῃοσ ασθοκ ἴοχί, 
οοπίδιηίην ἴα ᾿Ααἀαϊοηβ,  Ὠ] ἢ ΔΡΡΘΑΙΒ 
ἴο ἤᾶνα ὑδϑῃ ἰτδηϑαίθα ἱπμἀοροηα Θη}γ. 
1τ 15 οοπ)εοϊζυτοα τῆι [ἢ]5 ᾿Ἰηἀδοροηάδῃὶ 
ἰοχὶ ψὰβ ΤΠοοἀοΠοη᾽ 5, δηα ἰμαΐ ἰῃαῖ 
11}0165 (6 εχιβίθῃοα οὗ ἃ ΗΘΌΓΣΘΥ οσὶ- 
δἰρ8], Τῇ σομῃϑιασγαίίοῃ οὗ ἴ[Π6 Οατεοῖς 
(εχίβ ὙΙ]Ι [Ὁ] ΡῬΓΟΘΘΒΪΥ. ἘΕῸΣ τῃ6 
ὈΙΟβοηΐ 1 15 βιβιοίοηϊ ἴο ποῖς [δὶ τ} 15 
ὈΠΒυΡΡροσίςα σοη͵δοῖιτε οαπηοΐ σομϑβε- 
τυΐα ἃ ῥτοοῖ, 

(4) ϑοης οὗ (6 “ Αἀάϊίοηβ᾽ δῖα 
ἴουπὰ ἴῃ ἴῃς (50-081164) Ὠϊ5ίΟΙΥ οὗἁ 70ο- 
βαερῆυβ Ὀθη ΟΟΠΟΙ, δηὰ ἴῃ ἴῃς “ ΜΙάσβϑῃ 
ἴο ἴδ ΒΟΟΚ Ἐβίῃοσ ;᾽ δηὰ [ἢ ]5, 1 15 ὑσρεα, 
Ροϊηΐβ ἴο 4 Ηοῦσον οΥἹρίηα], ΤΠ οσουτ- 
ΤΟΏΓΘ, ἐρ., οὗ [6 Ὀγάυθῖς δι ρυῖοα ἴο 
Μοχσάβοδι (χὶϊ. 8 ὅς) δηά ἴο Ἐδβίῃεσ 
(ςἃ. χὶν.) ἴῃ ἴῃ6 αὔονα τ ηρβ τηδῪ ὈῊ 
ΤΟΔἾγ δας ; Ὀυὰϊ νμδῖ οπρίηδὶ ενί- 
ἄδθησθ Ἵοδὴ [12]14}- ον 5} ποῦς οὗ [86 
τοἢ σΟΠΕΥ οὗ ΟἿἿΓ ΘΓ, οὐ ἃ Μιάσγαϑῆῃ--- 
Ρἰδοθὰ ὈΥ β8οῦγα Ὀεΐνθθ, [ῃ6 οπὰ οὗ ἴῃς 
1 δῃὰ Ὀεθριπηϊηρ οὗ [6 τ ττ σεηΐυσία5," 
ΟΥ τῆοσε ἀεοδηϊίεὶν ἢχοα ὅ ἃ5 [6 σοϊηρο- 
βου οὗ 4Α ἴθ οἵ [6 ΒΥΖαπίηθ- Εοιηδῃ 
ΕἸΩρῖστα οὗ δρουῖ ἴῃ6 της οὗ (ομπείδη- 
τ 11. (ἃ. Α.Ὁ. 361)---διγη 15} 85 ἴο ἴῃ ε 
εχίβίθηςσε οὗ ἃ Ηδοῦτεν ἰοχὶ Ργοβυμηδ ὈΪν 
οΟἷάοσ ἴδῃ ἴῃς ῥγοβοηῦῦ 

1 866 [δε 1ἰ5ὲ ἰῃ Καυϊθη, ἦ Ε1η].᾽ ὃ 271. 
3 ἘτίΖϑοῆςο, “ Ηδπαρυςῖ Ζὰ ἀδῃ ΑΡοϊσυρἤςη 

ἀε5 Α. Τ.᾽ ἱ. Ρ. 71. 
5 8ε6 δοδύγεν οῃ Τόβερδυς Ὁ. α.; ἴῃ Ἡετζορ, 

“ἘρφΑ]- Επογκορδαϊς,᾽ 5 νἱ]. 116. 
4 Ὑγεῦεῦ, “ ϑγξίδηχγ ὧδ ΑἸ ἰσγηδροραίθεῃ Ρδ- 

149ι1π|ϑο ἤδη ΤὨεοϊογὶς,᾽ Ρ. χχὶϊὶ. 
δ .α δ οἢο, ’ ΒΙ]Ιοἴμοςα ἘΔΑΌΡΙηΐςα : ἱχίς 

λεῖος ν “θογ Μιάσαςοϊ σαι Βιυοῆς Ἐκίδοσ,᾽" 
Ῥ- νί. ε οδαγαςῖοσ οὗ (ομβίδηϊιυ 1. Ῥγε- 
5εης38 8ἢ ἰηςοτεϑίίηρ εἰ το ἰῃδιϊ οὗ [86 Χεγχοβ 
οὗ τς Βοοϊκ οὗ Εξβιῃεσ. ΟΥ̓ Ροῖὰ νψδβ ἰδ ἴσια [ῃδῖ 
1ΠῈ ““᾿πποπιδα τἢς ἀείεςϊς ψιϊουΐ [ῃς 6Ὁ1}1{165 
οὗ τπεὶνγ ἰδίῃετς"" (ΟἸΡΌΟΙ᾽ 5 “ Κοῆδῃ Επιρίτς;,᾽ 
ιὶ. 2όο ; εἀ. ΜΙ|Ι]Ππιαη) ; ἰΠδὲ [ΒΕγ ψγοσε “ὁ )εδίουβ, 
γδῖη, δηἃ νυυδαὶς ἢ δη  ΓΕΙΪῪ υπάον τς οοπίσοϊὶ οὗ 
διθυς 5 δηὰ ψοιϊμθη᾽, ἄο. (Θομ δῆ, “ Η;βίοιγ οὗ 
(ὃς (χβιίδῃ Ομυσοῖ, 11. 28). 
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(4) Τῆς πιαΐη βίαν, Ὠονενοσ, οὗ τῃ8 
ΟΡ Ὠοα ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἃ Ηεῦτενν ογ (4]- 
ἄες οτἱρίηδ] σοστοβροπάιϊηρ ἴο ἴΠ6 ἸΟΏΡΕΣ 
Οτεοῖκ Ν  υβίοῃ, 15 ἐουπὰ ἰὴ [ἢς ἴδοις (ῃδὶ 
βοὴθ (μηδ άθα ἰγαρτηθηῖβ σοηίδιηηρ ὦ 
(εἰ. χ. ; Μοτγάδοδι'β ἀσεδῖλ), δ (χὶ!. 8 
ἴο ομά ; Μοσγάροδι᾽β ργάυευ), δηὰ ς (.οἢ. 
Χχὶν. ; ἘΞ ΠΟΥ 5. ῬΓΔΥΘΙ) ἅΓ6 Ἰησοτροσαῖθα 
ἴῃ ςογίδίη Μ99. ργεϑβοσναὰ ἰὴ [πΠ6 ν δίοδῃ, 
ΤΠα56 ἰγαρτηθηῖΐβ, 1 15 διριιδα, δῖα [658- 
ΤΩΟΏΪ65 ἴο 1ῃὴ6 ϑ5υγνιναὶ οὗ 4 σοχμρϊεῖα 
ΟΒαδϊάδβε οὕ ἤεῦσγον ἴοχί ἔγοτῃ τ Ὡ]Οἢ [ΠΟῪ 
ἍΈΕΙΕ ΟΟΡΙΘα ΟΥ ἰτδῃϑαῖϊθσ. Βυΐ ἴἢεβ6 
Μ55. ἃῖὲ σοῃΐοϑϑεαϊγ οὗ ἰδΐς ἀδῖβ, δηά 
ἴδς Ομαϊάδε ἐγαστηθηῖβ ἀ0 ηοΐ αἰ γᾶγβ οοτ- 
τοβρομά ἢ (6 ΙοΏσΟΙ Οτεοῖ Ν  γβίοῃ, 
Ἀδίδοῦ ἴδ6Υ κιυρροϑῖ, ΟΥ̓ πεῖν αἸΠ 56 η 688, 
τμαῖ {παν ἃῖα ἴῃς σοτωροβιοῃ οὗ ἃ ὙΤΙΟΙ 
ἀγανίηῦ 15 τηδίθσιδῖὶβ ἔἴτοιῃ ἃ ϑοῦσοα 
σοιϊητήοῃ ὈοΙὴ ἴο Ὠϊπ]561{ δηα ἴο (μ6 ατεεῖς 
ντίζοσ. 

ΟΒδἰάδε τεμάδηηρ οἴπιε Βοοῖς Εϑεθοσ, 
Τηλυϊκοα ΟΥ̓ ΤΟ ΟΥ 1655 ἀ!βι56 655 δῃά 
Ἰηάδερομάδηοο, πᾶν αἰνψαγβ Ὀδθὴ ἴῃ 
Ττοαιιοϑῖ, [ἰ 15 Ψ6]1] Καόνῃ ἴδαΐ οἱ [ὃς 
Ταΐρυϊη5 ἴο [ῃ6 “κ᾿ Μερ!]οῖ ᾿ (ϑοηρ οὗ 
ϑοηρϑ, Εὐυτῃ, 1,διμθηίδῃοῃβ, ΕΘΟΙ βἰαβίθϑ, 
δηὰ Ε5[ἢ 617), ἴμοβε ἴο ἴῃς Βοοῖκ οὗ ἘξίμοΥ 
ᾶ1τ6 ἴῃς τηοβὲ δυμηοσοι3.32 ὙΏΘΥ 41} ἀαὶς 
ἴτοτῃ ἴῃ6 ροϑβί- Ταϊγηυάϊοδὶ ρεγοά, Δα ἂγὰ 
ῬΓΕΒΌΏΔΌΪΝ ἴῃ6 ψοσκ οὗ ἴῃς Οεοῦιῃ 
(ς. 4.Ὁ. όοο--τοοο). Ομ οἔμ656 (4 5Βῃοτί 
ΟὨ6) τχᾶ5 Ρ00]15Π6ἀ ἴῃ ἴῃς Απίνεῦρ ΡοΪγ- 
δἱοῖί, ἀῃὰ τορσοαυοθὰ δὲ ρτδαῖοσ ἰδησίῃ 
ψ ἢ ἃ βοοοῃα δΔηα τυ ςἢ τότε οὀχραμάεὰ 
Ταῖσυ ΌΥ ΤΑΥΪΟΣ ἴῃ τόςκϑ, ἔσοτλ ᾿νΏΟ56 
Ῥυθ] δου νναϊΐοη ἴοοκ {6 5ῃοσίεσ Τῖ- 
συ ἰουπά ἴῃ 5 Ροϊγρίοι, Τῇδ ἸΟΏΡΟΣ 
Ταισυτὰ (οΔ]]6ἀ ἴδε Ταγριπὶ ΘΠ ΘΏ1) 15 
ῥτϊηϊεα ἴῃ Τδηῖεὶ] Βοιρεῖρβ ΗΘΌΤΟΥ 
ΒΙΡΙς (Νεηΐςθ, 1517)». Βοῖδ Ταζυτ8 
(νἸουϊ ἀἰδοτς Ῥοϊηΐ5) αν ὈΘΘΏ το- 
Ῥηηϊεά ὈΥ Τᾶρατάςδ ἴῃ ἴῃς “ Ηδρίορταρῃα 

1 ζρ. (ἂς ἐτδρταςηῖβ Ρεϊπίεα ἰῃ “ Πδηϊοϊ 
δεσπηάυῃ ΓΧΧ.᾽ Ρ. 434 ἃς. (Εοπι. 1772); 
ἰῃ θεὲ Εοββὶ, “ ϑρθοϊηθῃ ψασζ. Ἰδοπομπυτῃ βϑοτ 
ἰεχῖας εἴ (μαϊάαίςα Ἐξιμοτὶβ δα απλοηΐα᾽ ὅζο, 
Ρ. 122 ἃς. (ΤΡ. 1782), Β6ο]ου, “ Ομσαοϑςῖο- 
τλδῖηα ἘΔΌΡΙηἶοα εἰ ΟἸΠδ] ἀδίοςα,᾽ ἱ, (Ῥδῖξ 
Ῥοβίεπου), Ρ. 132 ἄο., ρῖνεβ ἴῃς Πς Ἐσοκεὶ ἰοχίὶ 
οὗ ἴῃς ργαγεῖβ οἵ Μοσγάςοδὶ διὰ Ἐϑίδοσ. 

3 Ἄγ εῦεγ, Ρ. ΧΡ, Ψοϊ]οῖς, “ Τμαγρυπιίτη ̓  ἴῃ 
Ἡξετζορ, “ ΒΕ. Ε.᾽3 ΡὈ. 374-6, ςοἸ]]δοῖβ [π6 11ἴότὰ- 
ἴατε οἱ {{||5 βιιὈ)]εςῖ, [ δανςε ἰῃ ἴῃς δἀάϊξουδὶ 
ποία6β8 Ἀπ εὐρὺ υρθὰ ἔγεεῖν βοῦς οὗ ἴἢς ραξβαρος οὗ 
τῆς Εξιδοι-Ταγριπβ δπὰ Μίάσγαβῃ τὶς ἢ αἱ 
1Πυπίταϊῖς (ἢς ἴοχὶ δηὰ ὄχθθὶὶ ἴἢ6 ομαγαοίοσ οὗ 
ἴχοϑε νυ ηρ5. 
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Ομαϊάδιος᾽ ([μεἰρζῖρ, 1872). ΤΟΥ 816 
411} ἴτε υδηβίδίίοῃβ, δηἃ Ηδρραδάϊϑᾶς ἴῃ 
ἴῃς οδδγδοῖοσ οὗ [Ππεὶσ σοχητηδηΐδιγ. ΤῊΘ 
Ταῖρίυτὰ (οΥ ταϊπεσ, ἐγαρτηθη 5) ἀϊθοονοσθα 
ὈΥ Ἐλοββὶ 15 οὗ [6 5816 σμδσζδοίοσ 85 ἴῃ 6 
οἴμεοιβ. [ζ 15 οὗ ἰαῖϊθ οπρίῃ : δηᾶ [ἢδγτὰ 
5668 Ὀυϊ 1π||6 ἀουδὲ (μδξ 115 σοῃίθηϊβ 
16 ἃ τοργοἀυςοῃ οὗ ἴῃ6 ψοτῖς οὗ 7ο- 
βορῆι8 Ὀδὴ Οοτοη (αθονε-τ ΟΠ 66), 
διὰ ἰδίκθῃ ποῖ ἔτοπὶ δὴγ Ηδῦσχεν ἰοχῖ, 
Ὀυΐϊ ἀϊτεο ἢ Υ ἔοτὰ ἴμς Τ,Χ Χ, 1{561{.} 

(7) Τῇ σοποϊυάίηρ νεῖβα οὗ ἢ ΧΧ, 
οὗ (ῆς ΒοοΚ οἵ Ἐδπιηοῖ---τορτοάυοδα ἴῃ 
τῆς Ε,, Ν. 48 ΧΙ. 1---ἰ5 (ἢ15 : ἔτους τετάρτου 
βασιλεύοντος Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας 
εἰσήνεγκε Δοσίθεος, ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς καὶ 
Λευίτης, καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς αὑτοῦ τὴν 
προκειμένην ἐπιστολὴν. τῶν Φρουραΐί, ἣν 
ἔφασαν εἶναι καὶ ἡρμηνευκέναι Λυσίμαχον 
Πτολεμαίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. Τὰς 
“ἘΡΊ 51:16 οἵ Ῥῃυστα᾿ δα δα ἴο 15 5414 ἴο 
Ὦδνα Ὀδθη ἰῃϊογργεῖθα ΟΣ ἰγδηβίαιθα ὉΥ 
1 γοηδοῆυβΒ. Πμδὶ τγὰϑ [0195 “ ΕΡΙ51Ε)ς; 
δΔηα ἔτομλ δὶ γὰ8 11 ᾿τδηϑδίθα ὶ 1Ὲ 15 
υὑτρεὰ ταὶ [86 “ ἘΡΙ5:16 ᾿ πηϑδῃ8 ἴτδ6 
ὙΏΟΪς Ἔχισηρ Οτϑοῖς τοχὶ οὗ [6 Βοοῖς οὗ 
ἘΞΙΠοΣ, δηά πογοίοσε ἴῃδὶ ἴμ6 “Αἀάαϊοιβ᾽ 
ΜΕΙΘ ἃ [τ 5]δίίοη ἔσο ἴῃς Ηεῦτεν αυϊ6 
8ἃ5 ΤἸΩῸΟὮ 85 ἴη6 υπμάϊϑρυϊοα ρουοηβ. οὗ 
{6 ΓΧΧ, 

γυμαΐενον ναῖια [.15 ραϑϑᾶζθ ΠλΔΥ ἤδνα 
ἃ5 Δἤδοϊηρ τῃ6 ἀαία οὗ [86 Οτοεκ Ψ οῖ- 
δίοῃ (5ε6 Ὀεϊον), ἰξ Μ1Π1 ποῖ Ῥθασ (Π6 
Ἰηἰεγργεϊδιοη ἤθσα ἰαϊα ὑροῦ ἴἃ| ΤῈ 
" ἘΡΙ51|6 οὐ Ῥῃυγτα Ἰηϊοηἀ θα 15 ἀν] ἀδΏἘῪ 
τ[πδὶ παπγχοά ἴῃ ἴπΠ6 Οτροῖκ ἰοχὶ οὔ ἴχ, 26:3 
Δα 88 ἃ τηοᾶδ οὗ ἀδϑοηθίηρ (ῃ6 ΒοοΙ οὗ 
Ἐίμοσ τὸ νου Ὀ6 αυϊς ᾿ῃδαδαυδίθ 
ἃ58 ἍΜ] 25 ἱηδοουσζαῖθ 85 σορασγβ ἴῃ 6 
οοπίθηίβ οὗ [ῃαϊ ΒΟΟΚ. 

ΎΤμοθ6 δρυμηθηῖα (Φ-7) δαδυςεά ἴῃ 
ἔανουσ οὗ ἃ Ἡδῦσεν οτρῖηαὶ ἴο ἴπ6 
“Αἀάϊοηθ᾽ ἅτ ἰῃϑιοϊθηῖ, Οα ἴῃ6 
οἴδμοσ μδῃά, [ἤθσα ἀζὲ ἴδοϊβ νῃ]οἢ τα] δῖα 
ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἀραϊηβῖ 1{, 

(α.) 8:1. ᾿εζοτλς ἴῇ ἢ15 Ῥσείδεα ἴο ἴῃς 
Βοοκ οὗ Ἐβίῃεσ ντιῖεϑ : “ Τρσατῃ ἘϑιΠΟΣ 
νΔ1}15 ἰτδηϑἰαΐοσι 5 οοηϑίδί 6556 νἱῖ!δ- 
ἴηι; συ πλ ἐρῸ ἀ6 ἀγοῃϊνι5 Ἡ ΘΌΓΘΟΣΌ 

Δ Β]556]1, ἱπ [,δηροῖς “ (ΟΣΩΙΏΘΏΪΔΙΥ οπ ἐπα 
ΑΡοοΡΒΑ,᾽ Ρ. 202. Νεῦετ, Ρ. χυ!ὶ. 

3 διὰ τοῦτο ἐπεκλήθησαν αἱ ἡμέραι αὖται 
Φρουραί. .. διὰ τοὺς λόγους τῆς ἐπιστολῆς 
ταύτης Κιτιλ. 

8. (. ἰχ. 20, ἔγραψε δὲ Μαρδυχαῖος τοὺς λόγους 
τούτους εἰς βιβλίον κ-τ.λ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Του Δ ἢ 5, νου Δ 6 γΟΥθΟ ἜΧΡρ τ 5511:15 [ΓΔ 5- 
τὰ}. Οὐδ ΠὈσαηι δἀϊᾶο ψυϊραῖα, 14ςῖ- 
ἩΙΟ515 ὮΏς 1η46 νΟΙΒΟΓΤΌΓΩ 51η10ι15 (ΙΤΔἨϊΣ, 
δάάθῃβ δὰ αιξ ὁχ [οροζα ἀἰϊςὶ ροϊεγδηῖ, 
οἱ δυᾷϊτ ; σους 5 πὰ δϑὶ ΟΠ ο τ Ό.5 
ἀἰβοιρ ηἷβ, βδυιηρίο ἰῃειηδῖθ, Ἔχοοριίδγα 
ααὐὐρυβ νουῦϊθ υὦ φΡοΐαϊξ αυἱϊ 1] ΠΔΠλ 
Ῥᾶ550}5 δϑὶ, νοὶ 4] ᾿ηἰυ πλιὰ ἔθος, ΨΝοβ 
δαΐοετα . . . ἰδηδηΐεβ βίου Βοῦγαϊσυγα 
ΕΠὈΌτυπι, Ρ6Γ σἴηρια νοῦρα Ποϑίγδτα ἰγδῃ5- 
Ἰαϊοποῖα δϑρίςοϊϊα : αἱ ροβϑιεῖβ ἀρΏοΞΟΟΓΘΟ, 
6 ὨΪΠ1 οδἴϊδπὶ διιρτηθηΐδϑδβα δαἀθηάο, 
864 Πἅ6]1 ΓΟΞΌΓΩΟΏΙΟ 5] 0] 1ΟἸἴοσ, σἰουϊ [ἢ 
ὨΘΌτοθο δδροϑῖυγ, Ὠἰϑίοσιαη ΒΟΌΓΔΙΟΔΙΑ 
ἸΔΈ 85 Ἰηρτδ (γα 1556." Ὁ Ης ομονθά 
τηοϑὲ ὉὈΠΙΙΒΙΔΚΑΌΪ 1 γῆδι 56η56 Πα [ΕἸ 
(δὶ [Π6 ΒοΟΚ παὰ Ὀδεῃ ““νἱδιοα,᾽ δηὰ 
ΘΧΡΔΏΒΙΟΏΒ, 83 ᾿πηΔρΊπΔΌνα 1 ΟΠασγδοῖου 
8ἃ8 ϑΟ0ΠΟΟΪΌΟΥ [(ἢδπη]68, ρεοιτηϊτεα, ὈγῪ 
ῬΙδοῖηρ ἴδ6 “Αἀαϊθοῃβ᾽ δῆ Ἐϑίμοσ 
χ. 3, δΔηά ᾿ηἰτοἀποίηρ [δτὰ τ85: “ Οὐδ 
μαῦοαΐυγ ἴῃ Ηοῦτεοο, Ρ]6η8 46 ΘΧΡΓΕΚ5,, 
Ηφς διίΐίθηι χυϑ βοαυυηίυῦ σοΠρ το- 
ῬΟΙ ἴῃ δὐϊθοῃθ Νυϊσαῖα, αιι85 τϑοοτύτῃ 
Ἰιησυδ εἰ 16 715 σΟΒΠΠΘηΓΓ ; εἴ ἸΠΊΘΣΙΤΩ 
Ροϑβὲ ἤποιῃ 10τ] ἢος σδρὶτυ]υτα ἐγ Ὀδίισ ; 
αυοά ͵ υχία σοηπιοίπάϊησηι ποβίγατη οὔθο, 
1ὰ εϑἴ νϑσὰ, ὑσϑηοίδυιηι5.᾿ 

ΤὨΘ βυρθβοσιρίοη ποϊδὰ δρονα (2) ἄτενν 
ἔγτοτῃ 8, Τοσύόσηθ [ἢ15 σοπγηθηῖ, “Ηος αυο- 
46 Ρῥτποϊρίατ ογαΐ ἴῃ δἀϊάοηθ ψυϊραῖα, 
αιοα πες ἴῃ Ηδῦτοο, πος ὑΠΠυτὰ ἐδγίυγ 
ἱπιορσείσαι" [Ι{ 15 δῦβοηϊ ἔγοιῃα ἴῃ 6 
ΟἹά Τιαϊῃ δῃᾶ τὲ Οατεοῖς ἰεχὶ Β (5ες 
Ὀ6]οΟν), 85 1ἴξ ννὰ5 δὐϑϑθῃΐ ἔγοϊῃ ἴ86 Ἡθῦτεν 
ΜΘ5, Ῥείοσζε ἢΐπὶ δια οσα [ῃ6 ΕΓΒ 5 
οὔ Αια, ϑυτωδοῆυβ, δηὰ ΤὨΘΟΔΟΌΟΩ ; 
δηα 15 ἀδοϊάδα ἰδηρσύαρε 3 σδῃ ΑΙ Ὀς 
86ῖ 45146 85 186 τεβοχίοι οὗ [ῃ6 οριηΐοι 
οὗ μϊ9 Ηδῦσγονν ἰοϑοθοσ, οὐ οοῃϑιδογοὰ 
τοοι οα ΌΥ δὴ 8]]υ9οῃ ἴο χὶν. σὲ, τό ἴῃ 
5016 οὗ Πϊ5 σοτῃηδηΐασιθ5.83 ἘοΙΙΑσῖη6, 
1ϊ 15 5414, [611 50 βιγσοῃρῖὶγ ἴῃς αἰ βηου οὗ 
[ῃ)6 οΔ86, ἴῃαϊ ἢς τοϑογίδα ἴὸ 1ῃ6 ἀξνὶοδ 
οὗ ἴχο Ηδθῦτονν οτἱρίηαδὶς ἴοσ Ἐβίμεσ, δῃὰ 
σοῃϑιἀογεὰ (ἤδη [ἢ 6 βουγοαβ ΤαϑροσνοΙΥ 

1 Τῆς ργείδοος οὗ 81. Τεοίηθ ἴο ἴδα νασίουβ 
Βοοκβ οὗ ἴπ6 Βι0]6 δῖα υϑΌδ!  τἱδοθὰ δἱ (ἢς 
Ῥερίπηίηρ οὗ τμε τηοάογῃ θαἀϊου οὗ {πε Ψυ]ραῖε. 

566. αἷϑο [ὶβ σειλδασκβ δρρεηδεᾶ ἴο χὶ). ὅ, 
ΧΙ, 7, χὶν. 10, δηά ρῥιεῆχεα ἴο χν. ἵἱ, ΧΥ͂Ϊ. 1. 
ΤΕς “" Εάξίο Νυϊραία᾿᾽ αἰυδεοά ἴο Ὁγ 81. ]εσοῦγα 
νγ͵ὰβϑ οί ἴπ6 1, Ὀυϊ τὰς ἀγροῖς ἰοχὶ (ΕΞ ος, 
“Ἴταῖα ἃ. Μιυϊραία,᾽ Ρ. 10, ἢ. 18; Καυϊεςῃ, 
Ἅ“ (δβοδίοδία ἀεν Ψαυϊραία,᾽ Ρ. 18). 

8 Καῦυϊοη, “ ΕἾΠΙ,᾽ ὃ 26ο; δπὰ ἴῃ δ εἰζεσ υ. 
ὝνοΙίο, “Κ..1,..᾽2 



ΑὈΘΙΤΙΟΝΘ ΤΟ Ε5ΤΗΕΒ. 

οὗ [6 ὕνο στεοθῃβίοηβ, [6 ομα ἢ δηά 
[6 οἴδμοῦ ψιουῦῖ ἴῃς ὁ Αἀαϊοη5.᾽ ἢ 

(β.) 7οβερδυβ ἴῃ ἢϊ5 “Αμασυϊ65 οὗ 
Ὅ,6 7ενγ8᾽ 3. 504} ΤΟ] ο5 ἴῃς ΤΧΧ, 
Ψ ΟΙΒΙΟΏ, ΘΟ 5 ηρ Ὀυξ ἠοῖ δΔαποῦηρ ἰο 
[Ὡς Ηδρτον τοχὶ, Ὑεῖ ἴῃ ἢἰ5 τεαϊπηθηΐ 
οὗ τὰς Οτεοῖς ψεγβίοη οὗ ἴῃ Βοοῖ οὗ 
Ἐίηοσ 6 Ἔχ 115 ἃ τηατκεὰ ᾿πάδθροηά- 
δῆς6. Α οομῃρασίβοῃ Ὀεΐνεθῃ (1) [ῃ8 
Ιδηρύασε οὗ [ὰς “ Δαἀάιοῃς᾽ δῃηὰ (δῖ [ἢ 
ΨΏΙΟΒ 6 ρσῖνοϑ ΡΟΙΓΟΠ5 οὗ ἴῃς ἄδοσθαοβ οὗ 
Χογχαβ δηα ἴῃΠ6 Ὀγάγειβ οἵ Μοσγάθοδὶ δηά 
Ἐβίῃοσ ; ΟΣ (2) Ὀοίνθθῃ ἢΪ5 βίδίθιηθηΐβ 
Δηα τΠ6ΙΓγ5 85 τερασὰβ [ῃ6 ΟἰΓΟῸ Πϑίδ 65 
οἵ [ῃε σομβρίτδου οὗ [ῃ6 δυηυοῆβ ἀραϊηϑβῖ 
τὴ6. Κιηρ, δῃᾶ οὗ Ηδιηδη᾽ 5 ΠΟβΌ] Ὑ ἴο 
Μογχγάβδοδὶ, Ἔχῇ 5 ΠΟ 5ἰανιϑἢ σανοσθῆοα 
ἴον ἴς ΓΧΧ,, τοχῖ, Ὀὰϊ οὐ [06 σοΠΊΓΑΙΥ 
(τεαυδηΐ ἀσδνιδίοιϑβ ἔγοσα 11. 

(γ.) Τῆς ατεοκ οὗ βοπια οἵ [86 “Αἀά!- 
Ὀοηδ᾽ 15 οὗ ἃ οβδγδοῖοσ ψΏοἢ δἰσηοβῖ 
Ῥσθοϊυ ες ᾿τδηϑδίοη Ἰηῖο Ηδῦτον, δηά 
σΔᾺ νὰ ἀἸβηου Ὑ Ὅς σοηοεϊνοα 845 μανιηρ 
Ὀδδ; τδῃϑ]δίθα ἔσο 1.5 Ἡδηςο Καυϊθῃ 

1. 866 Β1556]], ἢ. 201. 
3 χὶ, ὃ νἱ. "ΐῃς “ Ατοδιεοοϊορία᾽ οὐ " Απθᾳυϊ- 

(ἰε5᾽ νὰϑ δηϊξῃεὰ Α.Ὁ. 93-4. 
5 4.9. (1)ὴ ὙΒεσε 15 βοιμίηρ ἴῃ Ποβεραβ οοττε- 

βροπάϊηρ ἴο ἴῃς ἀγεδτὰ δηὰ 115 Ἐχρ δηδῦοι (ςἢ. 
Χ,, ΧΙ, 2-12) ; δῃὰ ἢς ρίνεβ ποι ίπρ' σοστεβρομαϊηρ 
ἴο ἴδε 5: βοσ] ροη (χι. 1). (2) ἴὰ 6 τπαστγαῖῖνο 
οὗ ἴῃ6 ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ ἴδε ενεηΐ 18 Ὁ]δοθὰ ὉΥ [Ὡς 
1ΧΧ. Ῥείοτε ἴμ6 Κίηρ᾽β ἰοασί δηὰ Νδϑῃ 5 ἀΪ5- 
ἔπος; Ὀυϊ ΌΥ οὈβερῆυβ (45 ἴῃ ἴμε Ἵδηοηΐοδὶ 

κ, ἢν, 21-:-2 δἷἴος ἰϊ. [πὶ ἰὰς “Αἀάϊοης,᾽ 
Μοχάβθοδὶ 15 τε ναγάθα οσ ἷϑ Ἰουδὶν ; ἰῃ [οϑθρἢι5 
(οΡ. Ἐβίδεν νἱ. 3), μα 15 ἰοσροϊίζΐσῃ. [ἷῖὲ ἴῃς 
“« Αἀάϊοης,᾽ Ηδηδὴ 566 ἶκβ ἴο ἀο ἐνὶ] ἰο Μοσάδοδὶ 
ΟἿ δοοουηὶ οὗ δὶς 6Γ δἱ ἴῃς ἀδαῖὰ οὗ ἴδε 
δΌΠυς ἢ 5 ; ἰῃ Τοβερμιβ, Ὧς ἀο65 50 ἔοσ ἴῃς γϑβϑοῦ 
δίνει ἱπ ἴδς ΓΤΧΧ, οὗ Ἐβίδος 1}. σ, Ῥεοδυβα 
πλυχθαη μόραν τὰ τῶ Ῥείΐοτε ἐλτν ̓ (2) 
ΟΘΟΡα8 σίνεβ ὈοΐΪῺ (6 ῥσγαγεῖβ οἱ Μογάεοδὶ 

δΔῃά Ἐξίδος (χιϊ, 8-18, χὶν.); Ὀσῖ ἰῃ δὶς ἰσεαῖ- 
τηθηΐ οὗ ἴδοι), διρυτηθηίβ ἀϊδοσθηϊ οὐ δυβθηΐ 
ἔτοιῃ ἴδμοβε οὗ ἴδε [ΧΧ. αγὸ ἱηιτοάυοοα. ἴῃ 
τῆς ἴοσπηεῦ, Μοσάδοδὶ 15 τηδᾶβ ἴο Ῥσδὺ (δαὶ 1115 
οὐ ἱπάϊν!υ.4] τεί5α] ἴο Ὀονν Ὀείοσε Ἐδιηδη 
Ὀδ6 ποίΐ νἱΞἰϊοὰ οὐ (οὐ β ἱπποοεηΐ ρεορίε. [1186 
Ἰαϊῖοσ με ἱπίσοάυοςβ ἴδε ἰάεα μαὶ Ἐβίθεῦ ῥγαγεὰᾶ 
ἴογ Ῥεδίβοῃδὶ ὈςΔΌΪ 85 ψῸ6]}] ἃς οἱοαυοηΐ : 
ἴῃ οσάοσ ἴο εοῆδῃ ἴῃς Κἰηρβ μεατῖ, (4) ἴῃ ἴδε 
ἀεδοσ ρου οὗ Ἐξίδετ᾽ 8 ἱηίογνίονν 1} ἴῃς Κίηρ, 
ποτα 15 ἃ τοδιϊκεὰ ἱπάδρεομάσδηῃος οὗ ἰσεδίηδηϊ 
(ςρ. Εβι ει νοχάβ ἴο ἴῃς Κίησ), δηὰ Ῥεβοῃδὶ 
τοἨεοῦοης ἅγὸ ἰηἰγοάποςα, 

4 (ρ., ἴοσ. δχβϑπιρῖε, ἴῃ 6 ατοοῖκ οἵ ἴῃς τογαὶ 
ἄδογϑος σίνθη ἴῃ ἴῃ ΓΧΧ. οὗ Ἐδϑιίμου 11]. 14-21, 
ὙἹ. 14-37 (΄ Ααἀαϊτίοηπ,᾽ ἢ. ΧΙΪ!. δηὰ χν!.), τ 
αὶ οἵ Ποβορῆυβ (δὴ 6, 12). Νοῖ ΟἿ ἰ5 ἴδς 
εἰγὶςε οὗ ὡς ἀκεεὶ του ἢ τοῖς ἀϊδυκε δηᾶ Ὀοχὰ- 
ας ; Ὀπὶ οὗ δοηηε οὗ ἱΐξ, ἐζϊ τΊΔΥ ὉὈς 5814 [ἢδΐϊ 85 
ἐξ δἰδηάβ ἱξ σουἹὰ Ὀ6 αυϊΐε ἱπηροβϑὶὉ]ς ἴο ῥεῖ ἰΐ 

365 

Δθίτη5 [δῇ τὴ6 ῥχγαβδοηῖς ατϑοῖκ τοχὶ οὗ 
ἴῃ6 του] ἄθοσδαεβ 15 [6 οτρίῃαὶ ἔοππῃ ἴῃ 
ψΏΙΟἢ [ΠΟΥ 6 ἰσαηϑ] αι α ἴον ἴ6 ατροῖϊς- 
βρθακίηρ' 50)]εοῖβ οὗ Χογχοβ (οΡ. ἘβίΠοΥ 
1. 12}. Βαϊ 1 50, νῆδὶ Ὀδοοσα68 οὗ [ἢ 6 
ΨΕΙΥ ἀἰδογοηϊ ἔοστῃ οὗ [ἢ6 βϑατλθ Οσϑεὶς 
ἄἀδοζεθϑ ρίνθῃ ὈΥ 7Ὀϑερδι5ὴὺ 

ἰ. Α Ογεοξ ογίρίμαὶ ἴον ἴῃς “ Αἀάϊ- 
οηθ᾽ 56 θῖὴβ οὗ πθοθβϑιῦ ἴΠ6 βεαιεηςα 
ἔτοσῃ ἴῃ 6 ῥσγεένιοιβ διρυγθηΐβ, ἀνθ 1 1ἢ 
ἍΘΙΘ Οἵ ΒΌΡΡοτίοα ὈῪ ται ἢ ἱπἀδροηάδῃς 
[Ἔβ ογ. Τῆς ατεεκ ἰοχί 15 οχίδηϊ ἴῃ 
ἴνο ἀϊξθηοϊξ ΣΕ ΘΠ 5: 0η5, 5ρθοϊδεά σεβρθο- 
ἔἰνοῖν 45 Α δηὰ Β.2 Τα Ἰδίίεσ 18 
ΟἸΏΡΟΙ, δηα νά θην ἀοσγινοα τοι (ἢ 6 
ὉΓΓΊΘΙ : ΔΙΔρΡ δολίου Ὀεϊηρ ποι θαῦϊο 
ἴῃ Β ΨΏΘΙΘ Α 15 ΟὈβοΌΓΟ, ΟΥ ΠΟ ἀοη ΞΔ ΏΠΟΏ 
ΠΟΙΘ σταδίου Ῥσθοδίοη ψνὰ5 ᾿πουρῆϊ ὈΥ 
(Ὡς δυῖθοσ οὗ Β σεϑαυιϑιῖα ἴο γίνε οἶδδσ- 
Ὧ655 ἴο Α, Β ψοι]ᾶ ββοῖῃ ἴο αν ἴῃ- 
δυεμοςα ([ἢ6 τύιῖϊίεῦ οὗ τὰ ΟἹά 1,διηῃ 
Ψεχβίου,δ Ὀυϊ ἴτο Α δῖ ἀεγνοα [ἢς 
1,Αἴϊη, (ορίϊο, ΖΕΙΒΙορίο, ϑγτίδο, Ασδῦὶς, 
δΔη4 οἴμοσ  εβίοηβ. [Ι͂ἢ (06 σμδσδοίεσ οὗ 
115 στε Β 15 οοῃδϊἀεγεα ϑἰηρίες [ἤδη 
Α, Τλοτα Ῥσγοβδὶς δηὰ 655 ροεῖο, δηά 
ΤΏΟΙΟ 1ῃ δοσοζάδῃσθ Ψ]Ώ [Ὧ6 ῬΌΓΟΣ τα ]65 
οὗ Οτεοῖκκ σοτῃροβιοη, 

ἱηΐο Ἡεῦτεν. [οἰ (ἂς τἰταθης Ὅς (το οἢ 
ΘΌΟΝ γοβαβ ἃς 11. 15 (ΧΧ.; ἴῃ ΕἸ Ψ. “Αἀάϊ- 
ἤουΞ,᾽ χὶϊ!, 2), οὐ υἱ. 14-Ὸ (ΧΧ.; ἴὰ Εν. 

1. ΤὮς αἷ΄ΛΆ.Ὁ] νου] ῬΟΒΞΙΌΪΥ βυςςοοὰ 
ὙΠ ἴἢ6 σοΙτεβρομάϊηρ Ἰδηρτᾶρε οὗ Ϊοβερδυβ ; 
ἐϊ του]ὰ δὲ ἱπηροϑϑὶῦ]α τι [ἢ οἴδετ. 1κι τὰς 
δίπάἀδηϊ ἐγ Γ οοιηρασα (ῃς ἰοχὶ οὗ ἴῃς Τατ- 
συῦλ ϑῃοηΐ, οσ οὗ ἴῃς Μιάγαϑῃ ἰο Ἐξίδοσς, σι 
βδοιὴδ οὗ ἴῃ “ Αἀά!οὩ5 ;᾽ ἴδ6 ποη- Ἰορσαὶς οδϑεῖ 
οὗ (ἢς ΡῬσγεϑεηΐ Οτεοὶς ἰεχὶ Ψ11 Ὀ6 ἀνθ τος 
ΔΡ ἴς 1εἸΠἰπεὶς 45 ῥχηϊεὰ ἴῃ δὶ5 “ Βεῖ δ- 
Μιάτγαϑιι,᾽ νυ. ΒΡ. 1-1τό, Ὀοΐὰ ἴδς ῥγάγειβ οὗ 
Μογάδοδί δὰ Ἐξίθοσ ἰπ ἩθΡσον απ ΔΑγδιηδῖς, 
δηὰ τῆς "Αἀαπίουβ᾽᾽ ἴῃ Ἡδθῦγεν ; Ὀυὶϊ [86 ]αίίοῦ 
5 ἃ ἔτεα ᾿γδῃϑ δίοη, ποῖ ἔτομῃ (86 ατροῖκ, Ὀυΐ 
ἔγοτα ϑῖ, Ϊογοιμοἶβ 1,δἴίη ἰγδῃϑ]δίίοη, 

1 ΦἘηΪοἱτ.᾽ ὃ 271. ΟΡ. αἷ5ο δἰβ σοζρδυΐοβ ἰῃ 
νείζεν υ. ΝΝ εἰιςβ" Καὶ ..1,.᾽ 5». λα. 

5 Τῆς Οκ. Α τεορσγεβθηΐβ (πε ἰοχὶ οὗ ἴδ γαῖϊ- 
οβῃ, ΑἸοχαηάσίηθ, δηὰ διηδις Μ99. ; ἴδς ΟΙκ. 
Β Ὶ5 (δαῖ οὗ χες Μ995.. πυτηθετοὰ τεβρθοίνεὶν 
19, 938, δῃὰ ΙοϑΡ. ΤὨϊΚ βθοοηά ἴοχὶ νγγχᾶ8 ροϑ- 
ΒΙΌΪΥ ἴῃς ψοῖκ οὗ 1υποΐδη (ρτεβΌγίον οὗ Απάοςο, 
τηλχίγιοα ἰῇ Α.Ὁ. 212). Β΄556} δδα5 ρίνδῃ ἃ 
Ἐγδ 5] δι οὴ οὗ ἐξ 'ῃ ὈΡ. 217-20 οὗ ἷΞ οτῖκ ; δηὰ 
Ομυξτίοῃ Πα5 ἱποογρογαϊεα ἴδ ὑυποὶραὶ ναυδ ϊουβ 
ἔτοτῃ Α ἴῃ ἢἷ5 υβεῖι] οἀϊίοη οὗ “Τῆς ]ποδηοηΐοδὶ 
δ. [4] δεηρίυγεβ,᾽ ΡΡ. 214-23. ΟΡ. 
οἱ ἴδ ὙΠο]6 5::0]6εςοἱ ΕἸΙΖΒΟΒΘ, 1. 70 ; Β]556]1, ἢ. 
199; ϑομίίγοσ, “ σεϑοδίοδιο ἃ. ΓΙ Βο  η ΨΟΪΚα5,᾽5 
ἱϊ, Ρ . 702, 716. 

ἱτεῖς ΟἹά [1,Αἴΐη Μεγβίοῃ 15 ἰῇ τοδην σεβρθοῖδ 
Ῥεουϊίασ, ὅ:ς Ετίζϑοδςο, ;. 74, 75. 
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δ 111. ῬΑΤΕ. 

Οπῦςβ ν᾿ ῃο οἶδίπὶ ἔογ ἴῃς " Αἀα! οῃ8᾽ 
Δα ΠΟῪ δηά ἃ Ηδῦτον οσρίηδὶ, ο]δῖμὰ 
Αἶδο δ5 ἴον ἀδία [6 Ῥουβίδῃ ροηοα ἴὸ 
ΜΏΙΟἢ [ἢ6 σΔηοηοδὶ Βοοῖὶκς 15 δϑϑισηθα, 
Δα 450 Π0ῦὃ6 ἴῃ δυο ϑἢ!ρ ἴο Μοζγάθοδι. 
Τῆς αἴθε οπῷ ἴῃ Πϊοἢ ἰῃδὲ οτρίμδὶ 
15 δϑβοσίεα ἴο ἢανε Ὀθθῃ ῥγοϑεγνοα [ΠῸῪ 
αἰαῖ ἴο ἴῃς 1 γϑιηδοῦι5 πδιηθα 1 
τ[ῃ6 ράβϑαζο (χὶ. 1) αυοίαα 1π ᾧ 11]. 1, (2). 
ὙΠΙ5 ραβϑᾶρα οὐσῆϊ ἴο 6 ΕΧίγοι ον 
νυ Ὁ ]6. [ἴ ρίνεβ Ὠδῆγη65 δηὰ ἀδῖθϑ. 
Βυῖ ψΏδη 1Ώ6 νεγδοδίίοη οὗ ἴἢθ656 15 
αἰτεπιρίεα, [6 ραϑϑθᾶρο 15 ἰοιηα ἴο σοη- 
τὴρυΐῖα νῪ 1||6 ἴο [ῃ6 βοϊυάοη οὗ ἴδ 6 
συεοοη. Ἦπαϊ Ριίοϊεν δηά (]θοραῖζα 
16 τηϑδηϊὺ ΤΏὭΏΘΙΘ ἃῖ6 ἴουγ Ῥιοϊθσηῖθ8, 
-ΕΡΙΡἤδηοβ, Ῥῃ)]οιηθίοσ, Ῥηγϑίκοη, δηᾶ 
ϑοῖοσ [1., γοϑα 50 ΖΟΓΑ ΠΥ Ἔχίθηθα ἔσο 
ΒΟ. 205-81, δηἃ οδοὴ οὗ ἡ ῃοῖὰ δά ἃ 
ΜΠ ΟΥ τηοῖθογῦ πἡδηγχεα (]εοραῖτα 12 Οὗ 
ἴΠ656 Ῥιοϊδθιῃῖθβ, 1 15 5.4] ἴο 5εΐδεοϊ 
ῬῃΠοπηεῖοσ (Β.Ο. 181--146) 458 ἴῃς Κίησ 
Ἰηϊδηἀδα ἴῃ ἴπ6 ϑυσοΠρΡίοη, Εἰ ννᾶβ 
τς Ἰαϑὲ οὗ ἴῃς Κίηρϑ οὗ Εργρὶ ποῦςεά ἴῃ 
βδοχδα ΠΙ5ΙΟΙΥ ; 84 ἢ]5 τεῖρῃ τνὰ5 τηδιϊκοα 
ὈΥ ἴη6 ογεοῦοῃ οὗ ἰῃδῖ ἴδοιρ]6 δὲ 1 θοη- 
ἴΟΡΟ]15 ΠΟ ἢ σοπμδαςιϊοα ἃ το] ρίοιβ 85 
ΝΕ] ἃ5 ἃ Ρο ςΔ] Ῥδιτίοῦ Ὀεῦνθθη ἴΠ6 
ΑἸδχαηάσδη δηᾶ Ῥαϊθϑηϊδη 1εν8. ΕῸΣ 
ἴῃ6 υ86 οὗ [18 ἰδρὶα ἃ Ποβίίμου (8 
ΨΘΙΥ σοχηηοῃ, 1 450 ἃ οο]ερταϊθα, πᾶτης 3) 
ΤΩΔΥ Ὦᾶγα Ὀτσουρηὶ ἴῃς “ ΕρΙ5116 οὗ Ῥῃυ- 
τίη ;᾿ δηά τ ἢς ἀϊά [Π15 10 “6 ἰουτἢ 
γεαγ᾽" οὗ ῬῃΙοτησίοσ, [μ6 ἀδίθ οὗ ἢΪϊ5 50 
ἀοϊηρ ψου]Ἱᾶ θὲ Β.Ο. 177. Εοσ [ἢ15 ἀδίβ 
ἴῃ6 ᾿ρυρῆεῖβ οὗ ἃ ΗΘΡΧΟΥΝ οὔ ρίηδὶ οὗ 

Δ ὼ,6., ἴῃς τεῖρτι οὗ Ατίαχογχεβ Γοηρίπηδητδ 
(Β.α. 464-25). ΟΡ. Εδν)]ίηβοη, [ηἰϊτοαυςοῃ 
ἴο Ἐβίδον, ὃ 2 (ἴὰ ἴῃς “ ϑρθακοσβ (οιῃησηθῃ- 
ἸΑΤΥ .); ϑᾶγος, “ Τηἰτοάποίίΐουῃ ἴο Εζγα, Νεδο- 
τΐδῃ, δπὰ Ἐβιμογ,᾿ Ρ. 95. ΤῊΪΒβ 15 [6 Ἄοοῃοϊα- 
5ῖοῃ οὗ μἰςίοσίοδὶ οὐ Ἰοΐϑη 85 ἀϊσιϊηρι 5ηθα ἔγοιι 
ἴῃς Ξυδ)εονε δηά ““τεηάδηογ "-οΠἰςίβαι ἩΙΟὮ 
τοίετα (86 Βοοῖκ οὗ Ἐϑξίμοσς ἴο ἴδ 6 ΜαἼοοδῦδδη 
Ῥοτοά (4... ΒΙ]οοῖ, Ὁ. 8 ἃς. ; Βευδ5, “ Π1ς 
Οςϑοδιοίς ἀοΣ Βεο σοη Θοδτιῆεη, ΑἸΐεη Ταοβῖδ- 
ταρθηΐβ,᾽ ὃ 470 ἅς. ; ΒΙ]Θοἷς. Υ̓ΦΙΠΒαυδοη, “ ἘΠ]. 
ἴῃ ἃ, Α.Τ.᾽" ὃ 120). 

3 (ρ. Επίζεοβε, Ρ. 72; ϑοδίγοσ, 1ϊ. Ρ. 715; 
νεβίοοις ἱπ “" ΠΙΟΟΏΔΙΥ οὗ ἴῃς ΒΙΡΪς,᾽ “5. 5. 
Ῥιοϊειμδοῦβ. 

8 (ρ. 2 Μδος. χὶΐ, 19, 24, 35; 3 Μδος. ἱ. 3. 
ΤῊς Ποβέῖῃουβ οἱ ("6 ἱεχί, “τὴς ρηδβὶ δηὰ ἴ,- 
νἱῖο,᾽ οουἹἱὰ ποῖ βανα δε οὔς οὗ ἴῃς ““᾿ςοτη- 
ΙΩΔΏΔοΥ8 οὗ ἴῃς ἴογοας " οὗ Ριοϊδυ ῬὨΙοταθῖοσ 
(ςΡ. 7οβερῆυβ, “ς. Αρίοη. 11. 5). Ορ. δισίδεσ 
(ἃς “ Ὠἱοιίίομασυ οὗ (δείβιίδη ΒΒ οσταρὮν, 5. "». 
Ποβι θυ. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τῃ656 “ Αἀά!θοῃβ᾽ 56 ν 4 ἀδοϊἀ δα ῥτείεσ- 
δῆσ6. [{ οδηηοῖ 1ηἀεοαὰ ΡῈ αδηπηδά 
Ῥοϑβινοϊγ, θὰ 11 οοἰϊηοϊάθς τι [6 σου- 
οἰ 5100} 5 ΒΌρΡροτσιθα ὉΥ ἴῃ6 σῃδγαοίοσ δπὰ 
βῖγ]|6 οἵ ἴῃ6 “ Αἀαϊοηπ, δηὰ ὉΥ τῆς 
ΡῬΓΙΟΌΔΌΪΘῈ ῬοβιοΣ οὗ ἴΠ6 ττιῖογ. 

(δγίδιῃ βϑη θη δΔηα ΘΧρΡΓΟβ5Ι0Π5 
ἰβηἀ ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ ἴεν οὗ Ῥεοῖβια 85 ἴῃ 6 
ΠΟΙΏΒΟΞΒΟΙ οὗ βοῃξα οὗ ἴπ6 " Αἀάμίοη.᾽ 
ΤΩ ἀυι4]15η} ᾿ηἀϊοαδίςα ἴῃ ἴπ6 ἄρῃι Ὀε- 
ἔνθοη ἴΠ6 ἀγᾶροιβ (Χ. 6, χὶ. 6), ἴῃς τηθῇ- 
τοι οὗ 1Δο0]-γοσϑ ἢ! (χὶν. 8, ἃ ἰαῖε Ῥοσβίλῃ 
ΡῬΓδΔΟοῦς 6), [6 5οςῖαὶ οσυδίομπῃμβ (χὶν. 17), 
ἴῃς ἀεδογρίου οὗ ἴῃ6 Κίηρ οἡ ἢϊ5 τος 
(χν. 6), δὰ (6 Ἐπ|ὲ5 ρίνεῃ ἰο Οσοά 
(χν!. 16), τοθεος (ἢ ορϑεγνδοῃβς δηάᾶ 
ἰδησυᾶσο οἵ οὔβα δοαυδιηἰθά σὰ ἴῃ 6 
ἰαῖοσ Ῥοϑιϑβίδῃ οουσί, δηὰ ΤΆΤ γ ἢ τη 6 
το ρου δηά οἰαμυεῖία οὗ ἴῃς ρμαϊδοε.} 
ΤῊ5 ψυῖοσ ἀϊὰ ῃοὶ σοϊήροβα ἢ15 " Αἀ- 
ἀιθοπδ᾽ ἴὰ Ηρδῦτον, ἢ [Π6 57]6 οὗ ἴπε 
Ιδρύυᾶᾷα ἰῃ τ ὨΙοἢ [ΠΟΥ μάνα οοσης ἀονῃ 
ἴο 15 δ6 ἃ (εϑῖ, δου [ῃ6 ΘΟ ΘΟ ΡΏΟΙ 
δίδίαϑ ἰῃδὶ 1 γϑιηδοῆιβ “ Ἰπἰογρτγοῖθα "ἢ 
ῖι ηιδι 1 γϑιδοῆυβ Ἰηϊεγρτγεῖθα, 1 15 
ἀἰουϊε ἴο 58Υ.; θὲ ᾿ξ 15 ΡΟβϑ]6 τῃδὶ 
ἴο ῃἷπὶ τα ἀπε [6 Ἔχρδηδίίοῃς δπᾶ [ἢ 6 
Ἰηἰοσρτοϊδιουβ ψΏΟἢ, ᾿πἰοπάδα το δαά 
ΟἰἸΘΑΣΏ 655 ἴὸ Ψηδὶ νγὰ5 δἰγεδαγν οἶθδσ, ἢανς 
ποῖ αἰννᾶγβ Ἔβϑοδρϑα ἴῃ6 οἤδερε οὗ οοῃηίζα- 
ἀϊοῖίηρ ἴῃ6 σδηοηῖςοδὶ Βοοῖκ. 2 

1 Ὁ». (δες ποίδβ ἴο ἰδεβἊ . [ὰἀο ποῖ 
δάάυος ἴῃ Πεδάϊηρπ οὗ [Π6 τογαὶ ἀεξοσθαϑ (χὶϊ. 1, 
ΧΥΪ. 1), ΟΥ̓1Π6 δ᾽ ἰσῃίον Αἰ]υϑίοης ἴο ἴῃς Ῥεσξίδῃῃ 
σουσῖ ουκίομῃδ (χν. 1, 11), οὐ ἴῃς ὉἰῸ  σίνοη ἴο 
Ἡδπιδῃ (χνὶ. 1Ο0, 17), Ὀδοδιβα (656 δῖε ἴο ὃς 
ἰουῃμά ἴῃ [ἢ6 ςδῃοηϊοδὶ Βοοῖς, Οζρ. αἷϑο ἴδε 
Ὠοΐε5 ἴο χὶϊ. 6; χνὶ. 11, 24. ΤΒοῖα ἰς 11{1||6 ἴῃ 
1.6 “Αἀάϊοηβ᾽ ψ ὨΙΟΣ ἀπο νεῖν τοαυῖκβ ἃ [ον 
οὗ Ῥαϊεδβιΐηα δ8 ἴῃς δυΐϊποσ, δῃὰ τἢς αἰ βἔοσζεπςος 
Ὀεϊγοο ἴποϑῖὴ δηάᾶ ἴῃς Ταῖσυβ δηὰ Μ|Ιάσαϑἢ 
ΤΩΔΪκ65 50}} ἃ Ξρροβιοῃ δἱτηοδἌὶ ἜΡΊΘΡΙς, 

3 Ατηοηρβὶ ἴμεβ6 δα ἴο ὑὉὑ6 ηἠοϊοὰα [ες [Ο]]ονν- 
ἴὴσ : (σα) Μοτάεοδλὶ Ὀδοοῖηθβ (χὶ. 2) ““ἃ γτεαὶ 
ἸΏΔΩ, ἃ 5Έγνμοσ ἴῃ [ὃς Κὶηρ᾽β οουγῖ, ἴῃ ἴῃς 
δεοοῃὰ γεαγ᾽᾽ οἵ Κίηρ Χεγχοβ; δοοοσζάϊηρ ἴο 
Ἐδίδοσ νυἱῖ. τό, 19, 21, ἴῃς ρτεδίμεϑς ὙΠ ἢ ολπς 
ἴο δὶπιὶ 45 Ἐδί μου τγεϊδίϊοη ἀοθβ ποῖ Ὀδοόσηα 
Ῥτοτηϊηθηΐ Ε1}1 τὰς βενθηῖῃ γεασ. (ὁ) ΤΏ ἀϊοσ- 
ΘΏ06 ΔἸτεδὰγ τ ηΠοηδα (δ 1]. ἱ. β π.) Ὀδῦνοοπ [ἢ ας 
ΤΕΔΞΟΙ5 ἴογ Μογάδοδι γεῖιιβα] ἴο Ὀον ἴο Ηδιθβδῃη 
εἰνεθα ὉΥ ἴῃ6 Βοοϊς οὗ Ἐπίδον δηά ἴδεβε “" Αἀἀϊ- 
τἸοῃ5.᾽ (ε) ΗἩδιηγδη 5 ὩΔΌ ΟΠ ΑΙ ΣῪ : ἴῃ ἴ86 σΔΏΟΏΙΟΔΙ 
Βοοῖκ δ ἰ8 ἃ Ῥεογξίδῃ, ἴῃ χνΐ. 10 (.ρ. Ὁ. 14, διὰ 
Οἰκ. Β οἵ χὶϊ. 6) δα ἰ5 ἃ Μαοεάοηὶ τ ἴ5 
ΒΙΙΩΡΙΥ οοη)εοίαταϊ ἴοὸ 5881Υὺ ἴαὶ Μαοεάδοηΐδῃ 
θ ἃ τηϊϑρείης ἴον Μεάΐϊδη (Καυ θη πὰ " Κ.-1,.᾽3 
“. π. Ἐξίηοι). 1 ἀο ποῖ δά άποο ἴῃς 50-οἈ]]εἀ σοῦ- 
δα ϊςι!οη5 ἀἰϊἰδοογογεὰ 1 ἴῃ6 σοηφαίορΥ οὗ Μοσ- 
ἀεοαδὶ (χὶ. 2), ἴὰς τῆς τ θη Ὠἱβ 5005 ΤΟΙ͂Ο Ρυῖ 
ἴο ἀεδαιδ (χνὶ. 10), διὰ ἴδ τονοοδίίζοῃ οὗ δῇ Ἄςαϊεῖ 



ΔΌΒΘΙΤΙΟΝΘ ΤΟ ΕΘΤΗΕΚΕ. 

δΙΝ. ΤῊΣ ΟΒ]ΕΟΤ ΟΕ ΤΗῈ “ΑΡΡΙΤΙΟΝ9.᾽ 

ΤῊΝ ΤΏΔΥ Ὀ6 Ἔχργαϑβαά ἴη ἴῃς νοσάβ οὗ 
Χ᾿ 9: ΥἱΖ., ἴο 5η6} ΒΟΥ “(6 Τιοτὰ πδἢ 
βανοαὰ Ηΐ5 ρεξορῖθ, δῃὰ (0) [86 Ἰωοσὰ 
μαι ἀενεγεὰ (611) ἔγοσῃ 81} [ῃοϑ6 6ν}}5 
(ερΡ. χὶ. 5-), διά (ον) Οοάὰ πδαῖίῃ 
ΜτΟΌΡὮς 5ρῃ5 δηὰ ρτραΐ νομάδες ΜΏΟΒ 
ἢανα ποῖ Ῥδεὴ ἄοῃθε διηγοῃρ ἴῃ6 ἀδη- 
{1165 (ςΡρ. αἷϑο χὶϑἹ. 18, χὶν. 3). Τῆσθα 
{ἰπ|65 ἀοε5 ἴῃς βαογεὰ Νδηε οσσιγ ἰῃ 
115 ῥραϑβᾶσα δοῃβ, 85 ἢ ἴῃ τδικεοα οοη- 
τταϑί ἴο [Πη6 ἴοϊδ] ἀῦϑοῃςα οὗ ἴπ6 Νδιῃδ 
οἵ Οοά ἔἤοπι [π6 σδῃοηῖοδὶ Βοοκιὶ ΤὨΒΘ 
ΔΡΡθδὶ ἴο ΗϊΪπὶ Ῥδυβοθ δ ν δηὰ αἰ γθοΥ 
ΟΟΟΙΪΒ ἢ ΘΥΘΙῪ βθηΐθησα οὗ [6 ὈΓΑΥΘΙΒ 
οὗ Μοτάβδοδὶι (χιιϊ. 8 ὅχζχε.) δῃά οἵ Ἐβίποσ 
(χῖν.) ; δηά 1ἴ 15 ἴο [6 “ Οοάἀ ΥΥὈο τυ]οῖἢ 
811 τη χϑ ̓ τΠδἰ [ἢ6 Κιίηρ ἴῃ Ὦ15 βδεοοῃά ἀε- 
οἴεα (χν!. 18) δἰζἱθυῖεβ [ἢ6 ῬγθβουνδΏοῃ 
οὗ ἢἷἰβ οῃ ἴσου Θ ἃ5 7 61 45 νεηβθδηῆσθ 
ΟἹ ἴδε ορρζεϑβϑοσ. μι δίθα ὈΥ 115 
ΡΠΙΣΏΔΙΥ δἰτῃ, (6 ψ τιον οὔθ “ΑἀαϊΠοιϑβ᾽ 
ὨδΔα ῬοΙΠΔΡρ5 ἃ βεσομ ΔΙῪ ΡΌΓΡΟΒΘ, ΥἹΖ. 
τὶ οὗ βιρρὶγίηρ ψμδαῖ νγὰβ δοκίηρ ΟΥ 
ἰηδαδαυδίεϊυ Ἔχργθϑβεα 1 [6 σδῃοηΐοδὶ 
ΒοοΚ: Ὀυΐ τῇς σοιμρ]οΐθηθϑθα οἵ [[6 
ΒΌΡΡΪΥ 15 δὴ ἱπαϊοδίίοι οἵ 115 υαηδυςῃθη- 
ον. Αἰωοηρ ΟΠΕΣ τηοῖΐνεβ δἱ Ψψουκ 
ἴῃ ἴῃ6 ΤΟΙ ΤΩΔΥ ΥΟΙΥ ΡΟΘΒΙΌΪΥ ἤδνθ 
ὕδθῃ ἃ ἄδβίσα ἴο νἱηαϊοδῖα [ἢ 6 σμδγδοῖοσ 
οὗ ἃ ἀδιρῃϊεσ οἵ 5γαθὶ ἴῃ Ὀεσοιηίηρ [ἢ 6 
σοῃϑοχί οὗ ἃ ἢδαίῃθῃ ρηηοα.3 

δ. ΟΑΛΝΟΝΊΟΙΤΥ. 

ΤῊΘ δοςερίδησα οὐ σαὐδοου οὗ ἴΠ656 
. Αἀά!Πθοηβ᾽ Ὀγ ἴῃ6 Ομυσοῖι ΔΡΡθᾶῖβ ἴο 
Ὦανα ὈΘΘΏ ἴῃ [ἢ6 ΘΑ] οΥ σσηϊυτ65 ἃ 56- 
αθδῆςσα ὑροῖ (ἢς δοσαρίδησεα οὐ τοὐθοϊίοη 
οὗ [6 ΑἸοχαμπάσιδη Νογβίοη οὗ ἴῃ6 ΟἹά 
Τορίδιηθηῖ, Τῇ ΑἸοχαημάσιδλῃ ΓἰΧΧ. 

(χνϊ. 17). ΤἝ686 οοα96 ἴο Ὀ6 σοηϊτδαϊ ΠΟὩ5 ἤδη 
δχδιηϊηδα (566 ἡοίθ5 272 ζεο). 

1 ΤὮῖ5 ῥδου ἰαγ Ὑ ἴθ (ἃς Βοοῖς οὗ Ἐδβίδεσ 
.ὰ9 οἴδῃ Ὀεδῃ ποἰϊοοά (8ε6 “ Ὠἰος]ΟΏΔΙΥ οὗ 
ἴ.6 Β10]ς,᾽ 5. ». ἘΞίῃοῦ) ; Ραυῖϊ Σξ τηυϑὲ ποῖ Ὀ6 
Ρτεββεᾶ ἴοο ἔασ. Ὑῆὰ Ὑ}0]6 Βίβίοσυ ἰ5 Π1]] οὗ 
Ἰη ΕΣ ΡΟΒ᾽ [0η5 ἩνΠἸΟὮ σανδαὶ ποῖ οὐΪγ ἴῃς Ῥγεβθηῆσα 
οἵ Ηϊὰ ΠΟ σι]ο5 ονοσ θη πίοι, Ὀυϊ 
4150 (ὃς ἐλ τ ἰπ Ηἰπι τ ΒΙΟΝ τηδθ α Μοσγάςοδὶ 
δὰ δὴ Ἐξίῃοῦ ρδίϊθηῖΐ, ἸΘΡΕῚΣ, δηὰ Πρ δηϊ. 
Οἱ Ροτὕοῃ αἱοης οὗ ἴδ Ὠϊδίοτγ---ἰς οδατρε ἴο 
ἴαδὶ αηὰ (ἢς οὐεάϊεηος ἴο ἴῃς εἰ ττς (βίος ἱν. 
8, 16, 17)-- τοῦ Ἱὰ Ὀκ 5 ΤΡΙῚΥ τοθδηϊηρ 685 ὙΟΓΘ 
τᾶγοσ ἴο Οοά εἰϊολϊπαϊοα τοῖα ἰδἢς Ρτγδοῖίος δῃ- 

7οἰπθά, (αβδεῖ, “85 Βυς} Ἐξίμοσ, Ρ. 157 ἄς, 
3 Ἑάάτυρ, ποῖς ου Ἐβίδοσ 13, 7 (ᾧ Ρ, (, Κ, 

(οτησωθηί1γ). 

367 

σομῃίαϊποα Ἐίμοσ σὰ τς Αἀά!ΠΟῊ8 : 
τῆς Ῥαϊθϑπιδη ΕΧΧ. (ἣς ατεοκ ΒΙΌ]6 
δα ὉΥ οὖ 1οτὰ δηὰ Ηἰβ Αροβἕ! 68) ἀϊὰ 
ποῖ σομίδίῃ [ἢ6 Αἀάαϊοηθ. ὍὨδ να]ὰ6 
(ποῖ ἴῃ6 σδηοη ον} οὗ ἘΠΕ  πτὰ8 ἃ 
Τηδίῖοσ οὗ ἀϊδρυῖθ διηοηρ ἴῃς ΤῈ ν8 ΔΓ 
Ἰηῖο ἴῃ6 {πιτὰ οοηΐατγ, δηα Ἰεδάθσβ οὗ 
Ομ τϑεδη ορ πο ψοσ ποὶ νδητηρ γΠ0Ὸ 
ΜΈΥΘ ΟἰἴΠΟΣ ᾿ηδυσησεα Ὀγ ἴῃς Βεβιϊαϊοη 
οὗ ἴὴ6 ΒΔΌΡΙ5, οἵ-- τοῦ ΘΠΕΓΕΙΥ Ορροϑίϊα 
στουηάε---ἀδο! ηοα [86 ΒοΟΟΚ 48 βεϊηρ 
ἴοο Ρύυχεὶν Το βἢ ἴῃ οαϑὶ δηᾶ τπουρῖ. 3 
Βαΐῖ, 45 ἃ στι!ϊα, Ομτϑίεηάοιῃ δοςθριθὰ τἢ6 
ΑἸοχαηάσίδη Ν ογβίοη ψιπουῖ σαρυρηδηςα. 
ΤΠΘ τρΔ]οσὙ οὗ ἴῃ6 Ἐδίμοῖς οὗ [6 ἤγϑβί 
ἴτεα σθῃτγ65 Κηον ποίηϊηρ οὗ ΗΠ ΘΌτον ; 
16 γ νου πᾶνα υπαοχβίοοα [1{{|6 οὗ ἴῃ 6 
οὔ ο8] φυσβθοηβ σοηηροϊεα νΠ} σεγίδί ἢ 
Βοοϊκβ : δῃηά [ΠΟῪ οσα ὨδίυΓΑΙΥ ἀὑη]ΠΠ1ησ 
ἴο ἔοσγερο 838ὴ Αροσυρβαὶ [Πογαΐυσο πο ἢ 
Πυγ]ϑηθα τΠ6πὰ ψιἢὰ ἢο υποογίδιη ἴοσε- 
βῃδαονίηρβ οἵ (Ὠγβδη ἔτυ 8, 

ἼΤΠὴ15 ἀϊνεῖροηῖ ἴοηα δηα ρῥτζδοῖίςβ 19 
1Π]υδιταϊοα ἴῃ ἴῃς ἔδενν Ῥαίγϑις ράϑϑαραβ 
ὙΠΏΙΟῊ αυοία ΕΞΙΠΟΣ οὐ ἱηοϊπθ 1ἴ 1 [Π6 
115 οὗ σδηοηΐϊοδὶ Βοοκβ. Οἰειηθης οὗ 
ἘοΙΏ6 ταέειβ ἴο ἴμ6 Βοοῖ δηᾶ ἴῃς Αἀά!- 
τ οη5 ; 3 δηά 1 ̓ σχϑηδθοιι (ο. 4.0. 177}, Ο(]6- 
τηδηϊ οἵ ΑἸοχδηάτα (6. Α.Ὁ. 191), δῃά 
Τεγ  ΠΙΔῃ (ς. Α.}. 190) ΓΔΥ Ὀ6 ἰάκοῃ 89 
ἴτε δὲ Ἔχροηεηΐβ οὗ ἴῃς τιδαϊοης οὗ 
Αϑία Μίηοσ, Εμγρί, δὰ Νοιΐῃ Αἰτοδ, 
1}6γ---8 ἱηδυσησοα ὈΥ [86 ΑἸοχαμάσδη 
1,ΧΧ,---οουηιοὰ [ῃ6 “Αἀάποηϑ᾽ δυιποτ- 
ἰανο. Οη [Ἃς οἴθοσ Ὠδηΐ, ἴῃ6 (τδαϊ- 
οηβ οὗ (6 δᾶ Εδϑὶ, 45 εὐ ροάϊθὰ ἴὰ 
[ὴ6 νϑηοτδ Ὁ ]ς ϑυηδη Ν᾽ ουβίος, ἴῃΠ6 Ῥαϑῃϊο 
(εαυν ἴῃ βεςομα σεηϊατγυ), ἐχοϊυἀβα [ἢ 656 
«.Αἀάϊ!ου 5. ΤῊϊ5 οσβιου, πκ6 6 Ῥ4165- 
ἐἰηδ 1,ΧΧ,, Ἰραιτοα 15 οοηίθηΐβ ἴο τῃ6 
Ηδῦτον ΒΙ0ΙΊ6. ΤῊΪ5 βδοσρθνῃδὶ δποιηδ- 
Ιουβ βἰδῖβ οὗ τϊηρβ σοπιϊηυδα [ῸΓ 50Π16 
ἔσμθ. ΤῇῈ ΟΠ βεδηβ εσα συμαδα, ποῖ 
ὈΥ ἰδίοσ δὶ οὐ οὐ ῖοαὶ ΤΟΙ ΘΙ Υδ 05, 
Ὀπὲ ΌΥ ἀείετεμποα ἴο Ῥορυϊαῦ ψὶδ δηά 
ἀϑᾶρθ. ΟὈΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ, ἴῃ νοῖςα οὗ Ορρο- 
5οη τηδάς 1561 ρασγάὰ, Μεϊιῖο, ὈϊσῃοΡρ 
οὗ ϑαγὰϊβ (ς. Α.Ὁ. 172}, οι ρ! Πρ ἢ]8 

1 ὅες ϑίσδοκ ἰὰ Ηδσιζορ, " Ε.-Ε, :᾽3 “ΚΑπου 
ἀ. Α. Τ. υἱὲ. ὑρ. 429, 431; ΝΥ εδϊοοϊξ, " Β10]6 
ἷπ ἴ[ἢ6 Ομυτοῖ,᾽ Ρ. 124; Καμίος, " Εἰη].᾽ ὃ 270. 

3 ζρ, ὮὨϊ68 “Γ(δεοδίοδία ἃ. Α. Τ. ἰῃ ἀογ 
15: ΠΟ τη Κίτοδο,᾽ Ρ. 22. 

8 “Ὑ ἘΠ. δὰ ζογ. οἢ, Ϊν. (ς. Α.Ὁ. 95). Ἐβίδοεσ, 
58 05 Οἰειηοηῖ, ἠξίωσεν τὸν παντεπόπτην Δεσπότην. 
σρ. ἴὰδς Οτεεὶς οὗ Ἐπίμον χνὶ. 4, τοῦ τὰ πάντα 
κατοπτεύοντος ἀεὶ θεοῦ. Ἰζδαΐεη, ὃ 272. 
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Ἰιϑὲ οὗ Ἄσδῆοῃϊοδὶ Βοοκβ σι τῃ6 ΠεοΙρ 
οὗ 7ενῖϑῃ τοδοῦοσβ, οσηϊ θα τ[Π6 “ Αἀά:- 
οη5 ;᾿ δυϊ Ὧ15 δίπουν πουϊὰ νὰ 
ΤΩΔΏΥ 0416 Ὀείοτε ἴῃς ἰεασηϊηρ οὗ Οτρθῃ 
(1 4.Ὁ. 254). ΤῊΪϊβ βοβοΐασ, ψηὸ [0]- 
Ἰονοα “Ἰὴε τταἀϊθου οὗ ἴῃς Ηδῦτονε," 
Μ5 γεῖ δοοιβίοιηεα ἴο ἴΠ6 ΑἸοχδηάσδη 
1ΧΧ. ἨἩΗϊπς οουηϊοα {Πε56 “ Αἀάποις᾽ 
85 “ διϊξἃ ἴο εαπἶν (86 τεδάο,"  δηά [ἢ6 
ΔΌΞξοηςα οὗ ἴδηι του [ῃ6 ΗΘΌΤΕΤ σορὶδ5 
Ὑ25 ἴο ὮΪΠῚ ΠΟ ΓΕΔΒΟΏ ἴου “γε θοῖηρ 85 
βρυσοιβ [6 σορΊ65 ἴῃ 0.86 ἴῃ [6 ΟΠ τ Βῦδη 
εὨυτο 65, οΥ ἔοσ “"δη)οϊηίηρ ἴῃ6 Βτοίῃοιῖ- 
Βοοά ἴο ρυϊ ΑΥΔΥ ἴΠ6 δαςτθα σορίεβ ἴῃ 
56 Δ᾽. ΟηΡ᾽ {Π6πλ.ἢ 
Α ςεμίυτν ἰαΐοσ (ας. 4.0. 4320) [6 δτεῖ 

σοτρϊεῖα ασεεκ ΒΙ016---Κηον ἔτοσα 115 
ὈΙΓΓΏ.ῬΙαοα 848 ἴ86 (ομβίδῃ Πῃορο]!ίδυ--- 
Μὰ5 Ὀγορασοα Ὀγ ΕΒ  Όϊι5 δ (ῃ6 ὈΙΠαἀϊηρ 
οὗ (ἢ6 ἔτει Ομσιϑδη Ετώροϑσοσ, (οηβίδῃ- 
ἘΏ6.2 ΝΟ ΦΟΡΥ͂ ΟΧχὶϑῖβ, θυϊ ΔΡΡΑΙΕΒΌΥ 
1: οοηϊαϊηθά---ἃ5 τερατας ἴῃς ΟἹα Τεκίδ- 
τηθης---ἰῃῇ6 ΒοΟΟΙΚΞ οὗ [ῃἢς ΗδΡτονν ΘΔ ΠΟῚ, 
84 ἴῃ6 ΑἸοχαπαάσδη Μεζϑίοθ οἵ [ἢ6 
ΑΡοσγρδᾶ δα δά 45 δὴ Αρρεῃάϊχ Ομθ 
ΒοΟΚ δἷοῃθ, ἴῃς Βοοῖ οὗ ἘΞίῃοσ, 56 618 
ἴο Βανα Ὀδδη οοῃδιἀογοα ἀουθδίῆι!. ΤὨΪ5 
ἀεϊςραίίοη οὗ ΑΡοοΥρΒαὶ ψοσκα ἴο ἃ 
ΒΟοοηα τδηὶς τοοοϊνεα τἢ6 δοοϊεβίαϑοδὶ 
ΔΡΡτοναὶ οὗ 81. Αἰ αμδβῖυβ : δῃά ἴῃ ἴῃ6 
2491} οὗ δὶς Εεβίδὶ 1,εἰΐεσβ (Α.Ὁ. 365) Β6 
οὐ ἰεα Ἐπκίμος οσα ἴῃς (δηου οὗ [6 
ΟΙά Τεβίδυηθηϊ Δηά ρμίἰδοεα 10 διηοηξ 
“. ΘρΟ]65δϑῦοδὶ Βοοῖα ἔγαηθα ὉΥ [ἢ 6 
ἙΑΙΒοΙΒ ἴοσ ἴῃ6 Ὀεηθῆϊ οἵ ἴβοβα ψῆο 
ΕΘ δὲ Δρρσοδοβίηρ ΟΜ βδηϊγ." 3 
Ἡδεοιϊαοη πανουτ6 1655 σοηπηπεα ἄνθη 
ὙΠ ο͵Ο---Βθ 1ηὴ Ῥα]οςίίηθ δηά Αϑα Μίποσ 
---ὰς Οομβίδητπορο ἴδῃ σΔηοῃ Μὰ5 80- 
οορίεα, ΟΥγπ! οὗ Τεπιβδίθσῃ ({ α.Ὁ. 286) 
δηὰ ἘΡ᾿ρῃδηΐυβ (Γ 4.0. 404) ἱποϊυἀεὰ τς 
ΒοΟΟΚ ἴὴ {μεῖς ᾿ἰςῖβ, ασέροῦγ οὗ ΝαΖζΖίδῃζΖεη 
(Ὁ λ.Ὁ. 290) οπητδα 1 ; δῃηά Β]5 σοῃίετω- 
ῬΟΥΔΙΥ ΑἸΩΡΆΣοΟλΙυ5 (Τ 4.0. 395) ἰεῖς (ἢς 
ΤΑΙ Δ ΟΡΘΏ αιεϑοη. [1 ρἜ ΕΓΔ] 
ὈΠΙΟΙΤΩΜῪ γγ1ὰβ ΔΗΥΜΏΘΙΟ οχίβίθηΐ, ᾿ξ τγὰ5 
ἄυς ἴο “'ῬΟρΡυΪαγ σοηδθηΐ ἀϑϑυσηϊηρ [ἢ 6 
ἐΔου Ὑ οὗ διδιϊσδῦοῃ δηα δαορίηρ [δ 6 
Ῥτοδάεϑβι στδηρα." Ὁ 
ΤΙ ἀἰδουββδίοη ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 581ἃ ἴο Ὦᾶνε 

1 Ὁ. δἷς “Ερίβι. δὰ Αὐτϊοδδσηι,᾽ οἘ5. 111, ἐν. 
3 (οπξοὶ ΝΥ δβίοοϊζ, Ρ. 146 το. 
8 ΤῊς σπῃοῖὶς 6, 8 ἰηίετοσίίηρ οὔο, ἰβ 

{ταηϑὶδίθἃ Ὁγ ΝΥ δβϊοοϊι, Ρ. 159 ἃς. ζῃ. καἷ50 
Ῥ᾿εβῖεϊ, Ρ. 72. 

4 γεκίοοιϊ, Ὁ. 166. 

ΙΝΤΚΕΟΘΌΟΓΟΤΙΟΝ ΤΟ 

σθδομοα 115 οἰϊπιαχ ἴῃ [86 ἀϊνεγροηῖ υἱοῖς 
οὗ δῖ, ] σοπγηα δηά δῖ, Απριβῦμα. ΤῈς 
Οτεοῖκ Ομυσοὶ ψγὰβ, οὐ ἴῃ6 νΏΟΪΟ, ἀἱδ- 
Ροβθὰ ἴο ρυὲῖ (δε ΑΡοοΙΥρδ τηοτς δηά 
ΤΏΟΣΘ ἴῃ ἴθ 6 Ὀδοκρτουηά, δηα 51. 7 ἐτοπια 
([...}. 420) ναβ ἴῃς ἢτϑὶ στοαὶ (θϑομοῦ οἵ 
ἴῃς 1,δὔπῃ (Βυτοὺ ν δο νυ ϑῃ δα ἴο ΘϑιδὈ] ἢ 
ἴῃ ἴῃ εκ [86 Οτεοῖὶς ἀϊσποϊοι δ6- 
ἴνεε:}):. (86 ΗἩΘΌΓΟΝ σΔΏοη δηὰ οἵδε 
στ τ ρθ, ΤῸ δὰ ἴδ6 “ Αἀαϊποης᾽ ἴο 
ἘΞΙΠΘΙ, 85 αἷ5ο ἴη6 “Αἀάϊους ἴο Πδηιοὶ 
δηα Τογετ δὴ (ΒΑπις ἢ), δα το οἰαὶπὶ ἴο 
Ὧδε ἱποϊυάοα ἴῃ ἃς (ΠΞῦδηῃ Βι0]Ϊ6. Ης 
ἀϊὰ ηοΐὶ δηᾶ ἴδει ἴῃ [6 Ηδθῦτον 5. Πρ- 
ἴυτ65. ὙΏΘΥ ΜΟΙ ποῖ ΣΟΔΙῪ πτιθῃ ὉΥ 
ἴμοϑα ψΏΟβΘ ὨΔΙΏ65 [ΠΕΥ ὍοτΙα ; ἴδετε 
38 ΙΔῸΟὨ ἴἢδὶ ᾿Ἧβ Ὀδηθῆ!]] τηϊχοα ὑρ 
Ὑ Ψῃδὶ τὰ ροοά ; δηᾷ 11 πουϊὰ τὸ- 
΄υϊγα τυ σἢ ῥσυάθηος ἴο βθοῖὶς (ἢς ροϊ]ὰ 
ἴῃ ἴδ6 τα. Βυὲὶ ἢς ἀϊά ηοΐ ἀξδηγ [δαὶ 
ἴοτα ψγὰ5 ροϊά, δηὰ [ῃποσθίοσα ἢδ ἐστε 
[Π6 δχδιρὶς οὗ 5ῖ, Αἰ δμδβῖιϑ: ἢ6 85- 
βἰσηεά ἴο ἴῃε5ε “ΑἀαϊοηΞ ἐοο  6ϑἰδϑιοδὶ 
156 δῃᾶ ““οὐἀϊδοδίοῃ, Ὀπὲ ποῖ δυίποη- 
ἰΔῖϊνα Τσοπδιτηδίίοῃ οὗ ἀοοσίτηα." ΤῸ 
δὲ. Αὐρυκῦης (ἴ Α.Ὁ. 430) 5υοἢ ταβϑοῖνε 
γγᾺ5 ἃ Τηϊδίακο, ΤΏς ““ςοηδιοίιαο ες- 
οἰ εβἰδ8." νὰβ ἴο Ὠΐτη ἃ Ῥεῖζοσ συϊάε [δδῃ 
οὐ τς] ἀἰβοθσωσωθηξ ΟΥ βίου δὶ ρῥτοίδϑὶ, 
δηᾶ (ἢς ἀείεγθηοα ραϊὰ ἴο Ηἷξ ἡπάρτηεπι ἢ 
δὶ βυποάβ μοϊά δἱ Ηρρο (..Ὁ. 393) ἀπά 
αἱ (αγίπαρα (Α.Ὁ. 3097) 5οο ρῥαϑδθά ὃθ- 
γοπά [ἢ “ δοοϊοϑἰΔ5Ώ 8] 56" το ψΒ]οΝ ἢδ 
ΡΓΟΌΔΌΪ τὴᾶν μᾶνα Ἡ]5Π6α ἴο Πἰπιῖῖ ΒΟΟΚ5 
Ὡοΐ οομίδϊηθα ἰῃ ἴδὼ6 ΗΘΌΓΟῪ ΟοἝΠΟΏ. 
Ῥορυΐαῦ ὑϑᾶρα Βαδά ἱμνεβίθα Αροσυρβδὶ 
“Αἀαϊοης᾽ νι ψεῖρῃϊ 45 ΜῸ]1 85 
οὔδττα, τι ἀοσίμαὶ ναὶιθ 85 ΜῈ} 85 
ΡΓΔΟΙΟΔΙ ἰοδοβίηρ ; δῃὰ ἔτοτῃ 51. Αὐρτ5 
[1η Θ᾽ 5 {π26 πχδὲ Ὀ6 ἀαίοα (δαὶ ἀοῆηϊε 
ῬΙόοβββ οὗ εαυαὶϊζίπρ [6 Αροςγρβᾶ οἵ 
ἴῃς ΟΙά Τεβίδσηεπς δῃὰ ἰῃς Βοοζϑ οἵ 
6 Ἡδῦτον ΒΙΡ]6 πῖο τὰς Οουμοὶ οἵ 
Τιθῶὶ βὰν Αἰ ἴο Τσοπϑυτητηδίθ. ΕἸῸΠΙ 
τπη6 ἴο της [86 τόσα ἰεασηθα ᾿παρτηεηΐ 
οὗ ἱπάϊν!ἀτια] 5. οἶδῖβ οὐ 1826 ΟΟἸΙΘοα γε 
γυίβάοια οὗ βοβοοἱὶβ δῃᾷὰ σῃυχοῖιεβ σεςοιε 
ἕτοσω 186 νεγάϊοϊ ρορυΐασ ὑξᾶρε μδά 56" 
οὐταά,3 αΐ τῃ6 οοπΐοϑε 'ψψὰβ ρσδοῦοι 
δῖ 8ῃ δηᾷ Ε]} [πε ἄτῃ οἵ ἴῃς Ἀείοιτηδ- 
το. ὙΒΕὰ νγα5 δϑί Ὁ 5μ θα ἰμαἴ οΟΠ 0118 

1. ΦἘρίΞι. 107 δὰ 1 κοίδτν." ὨὈϊοβίεϊ, Ρ. 74. 
5 «Ὡς Ποοιππᾷ ΟὨ τι βίδπα,᾽ 2. 12, 13. 996 

ἴῃς εχίσδαςϊ ἴῃ ΝΥ εϑιοοῖζ, Ρ. 186. 
8 δος γεκίοοιξ, οἷς. νἱϊ. ἐχ, (Ἔδρ. Ρ. 243); 

Ὁ δβίεὶ, Ρρ. γ6-8, 180ο-2 ; Καυ]εη, ὃ 34:7. 
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͵υάρτησηι ἢ πο οἢ, ἕοσ ροοὰ οὐ εν], μδ8 
ϑσναγοα ἴῃ ΟΡΡοβίῖα ἀϊγθοϊϊοῃβ (6 τοὸ- 
[οιτωθα δηῃᾶ υηγείοστηθα οἤυσομθθ. ΤῊΘ 
νοτγάϊοῖ οὗ ἴῃς Οῃυτοῦ οὗ Εοτη6---ἰῃ 5ρ116 
οἵ Ἔχ βίην υἱοῦ ΏΙΟΝ υηϊεἃ ἴο ἃ ρτοαΐῖ 
ἄερτοο Ορροῃθῃΐβ βοῇ ἃ5 ΧΙμΊΘη65 δηά 
Εγδβτηυβ, (α]θῖδῃ δηᾶ 1.0{Π6Ὶ---ϑροΚε 
ψ1 πο υποργίδίῃ βουπᾶ ἴῃ [μὲ ἀδθοσθα 
οὗ ἴδς (ουηο! οὗ Ἰτοιὶ (Εεῦ. 12, 1546) 
ψΠΙΟἢ δας [16 [Δ Π1 “ τοοοῖνο δηά 
νϑῃοσαῖα ἃ]} [ῃ6 Βοοκβ οὗ ἴῃ ΟἹα δηά 
Νεν Τεβίδιηθδηῖβ.. «Δηἃ 4͵50 {τ ΠΟἢ 5 
Ῥοτίαϊηϊηρ ἴο (818 δηά Ἵοηάποῖ.. ἢ 
ΔῊ Θαυ8] ἐδο]ηρ οὗ ἀενοῦοη δηά σανθ- 
ΤΟΏςΘ :᾽ δῃά ἴῃ ἴἢ)6 διηδίῃεμα ψὨΙΟ. ἱΐ 
Ῥτοπουησθα ΟἹ ΔΗΥ͂ 086 ΨὴΟ ““ἄοα5 ποῖ 
τοοαῖνα [86 δμῦσε Βοοκβ γι 41} [ΠΟῪ 
ΡΑτῖβ, 85 ἸΠΘΥ ἃτὸ δοοσυβίομχεά ἴο Ὀ6 τεδὰ 
ἴῃ ἴῃ6 Οφίδο]ς Ομυτγοῆ δηά ἴῃ τὰς οἷά 
Ταῦ ψυϊραῖε εὐἀϊοη (2.6. Ττοτθ 5 νὰ 
τὴς ᾿Αἀα!θοη5), 85 ϑδοσεᾶ δῃᾷ Ἵδῃηοῃίοδὶ, 

1 ἐς ΤῊϊβ ἰαίαὶ ἄδογεα. . . τγᾶβ. τα πο ὉΥ͂ 52 
Ῥτεϊαῖθβ, διηοηρ ἤοπι Ὠετε νὰ ποῖ οὔς ΟογΏδῃ, 
ποῖ ΟἿς 50ΠοΪαν ἀἸπιἱηρστ δα ἴοσ Ὠἰκίοσ δ] 1Θᾶττι- 
ἰηρ, ποῖ ὁῃ6 ὙΠῸ νγὰ5 βιϊεὰ ὉΥ 5ρεοίαὶ βίμαν ἰοῦ 
[ἢς Ἔχδιοϊηδίήοη οὗ ἃ βυῦ᾽εςσϊ τη τίς ἰδ (χαϊῃ 
οουἹὰ ΟὨΪν Ὀς ἀεϊεγημοα Ὁγ [ἃς γοΐοςα οἵ 
Αὐὔφα γ᾽ (Ν εβἰοοίξ, Ρ. 257) 

4420ε.---- Ἰζοῖ, 7. 

360 

δηᾶ Κηον ΡΥ δηᾶ τὶ Πρὶν ἀδϑρ᾽565 (ἢ 6 
δίογαβαϊἃ (τδα! 0 η5." 1} ὙΤΏΘ τεβροβ6 ἴο 
5ΌΟὮ ἃ Ἰυαρτηθηΐ 45 Ὀ66Ώ---80 [2 858 [ἢ 6 
ΟΒυτοῦ οὗ Ἑηρίδηα Πᾶ5 ρίνθεῃ ομδ ἴῃ 
ΘΙ ἰουταυἶδτ!65---ἰὩ6 Γ6-Δ5ϑογΠο οὗ [Ὧ6 
Ἰδηρυδρο οὗ ϑῖ, Τοτοῖηθα : “Ἴδα ταϑὶ οὗ 
[ῃ6 Βοοϊς οὗ Ἐπίμοσ," οὐ ἴ[Ὡ6 “ Αἀα!Που5᾽ 
---οἴο πᾶῖὴδ Ὀπῖ [Π6 ομ6 ΨΚ ἴῃ ἴῃς ]15ὲ οὗ 
τὴ6 ΑΡροσγρδα ψὨΙΟἢ Π85 σιιρρεβίθα [656 
ΤΟΙ Δ Ιἶκ9----ς [η6 ΟΒΌτΤΟΙ ἀοίῃ τοδὰ [Ὸγ 6χ- 
ΔΙῺΡΪΞ οἵ 16 δῃὰ ἱῃϑιπι οη Οὗ Π]ΔΏΠΘΙΒ ; 
Ὀυΐϊ ἀοϊῇ ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴδ ἴο 6ϑιδ Ὁ Π15}} ΔῺΥ 
ἀοοίπης,.,32 Ἐρδαά ἴῃ τπᾶΐ 5ριστιῖ, [Π656 
.Αὐἀά!ποηβ᾽ ΤΩΔΥ 5111] Ὀ6 ἴο υ8 ἴῃ ΟἿΓ 
πΙηδίθθηιῆ ΟΘΏΓΟΣΥ τπαῖ ΤΟΥ σψοῖα ἴο 
ΤΟΥ ἴῃ [16 5ἰχίθθ----ὈοαυΈι} “ὁ ἃς 
ΠΟΥ -ἤονοῦβ ;᾽ τοπηονϑά ᾿πἀδεὰ ἔσο [ἴῃς 
ΒΟΟΚ ἴῃ ψϑϊοδ [ΒΟΥ 5κἰδηάᾶ ἴῃ 1,Δίη δηά 
Οτθοκ ἰοχίβ, Ὀυϊ “ ρῥἰδορά ἰπ ἃ βεραγαῖς 
Ὀεα ἐμαὶ {ΠΕῈῚ τᾶν ποὶ ψ]ΏοΓ, Ὀδοδιβ6 
[Π616 15 τοῦ ροοά ἴῃ τε. 8. 

1 Θέγδοκ, Ρ. 444, σίνοβ ἴῃς 1,δέπ οἵ ροσίϊουβ 
οἵ ἰδς ἄξδοτθθ. ΔΝ εβϊοοίζ, Ὁ. 255) {δ 5]δῖεδα ἱξ, 

3. Ατί. νἱ. 866 (ἢς ποσκς οἱ Βίσῃορ Ηδσοϊὰ 
Βτγοῦσῃς δηὰ Βίδμορ Εὐσῦεβ. Νεβίοοίί, ὑῃ. 281-- 
291. 

8 Ουοϊοα ἰῃ ᾿ἸΝεβίοοίί, Ρ. 262. (ρ. Ὀ᾿εβίεῖ, 
Ῥ- 250. 
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“ ὅὃος (Ἀ. 
ΣΣ. 2, ἃς, 

ΤΠης τεβὶ οὗ [ῃΠ6 ΓὉμαρίεγς οὗ ἴῃς Βοοῖϊς οὗ ἘΒΤΗΕΚ, 

ὙΏΙΟΝ τὰ ἰουηὰ ποῖῖποσ ἴα ἴῃς Ἡδῦτον, πὸσ ἴῃ τὰς ΟΠ] άς6, 

Ρατὶ οὗ ἴς Τοηῖ Ομδρίεσ δῆσον ἴΠ6 Οτοοκ. 

5 Μᾶαγάοελεμς γοηϑδεγείά ἀκα ἐχροωπάκίλ λὲ 
ἔγεανε 97 ἐδέ γῆϑεν ἀνα ἐλε ἐτύο ἀγαρυ»:. 

δ. Μδλγάοοδειβ 8αϊά, Οοά 
Βα ἀοης [Π68ς {Π]Πρ5.. 

ς ἘογΙ τγεγηεηθεῦ 54 ἀγεδπὶ Ὡς ἢ 
Ι 587 σοησεγηίηρ, ἴΠ68ε πηλίζετβ, δηά 
ποῖδίηρ τπογεοῦ ἤδί (δε, 

6 Α π|ῆ|ἰΘ ἰουπιλίη Ὀεσδπὶς ἃ γίνεσ, 

Δηἀ {ἢεγε νγᾶβ ᾿ἰρηϊ, δηά τΠ6 80, δηὰ 
ΠΟ ἢ τγαῖεγ: τΠ]8 ΓΙΝΕΓ 18 ΕϑΈΠΕΓ, 
ψΒοῦλ ἴῃς ἰκηρ εηλιτιοὰ, Δη4 τηδᾶὰς 
4υεεῃ: 

7 Απά εἢε ἔνο ἀγαροπβ δὲ 1 δηά 
Ατηδη. 

8 Απάὰ τς παιίοῃβ σχεγα ἴποδε (ἢδὲ 
ὙγΟΓΘ 386 δ] εἀ ἴο ἀεβίγου ἴῃς πλης 
οἵ τῆς [εν : 

9 Απά τὴῦ παῖϊοῃ ἰ8 1τ}}}8 [βγδεὶ, 

{δὲ τεσΐ ὁ δὲ 
ἀυςξίου, ὃ 1. 

Ῥαγὲ 97 δε Ἰομε Οδαρίον αὔενρ ἐδε Ογεεκ] 
ἐ.ς. δΔεσςοτάϊηρς ἰο ἴΠ6 ἀττδηρεοηδηῖ οὗ [ἢ Οσοοκ 
Ψογϑίοη. [ἴἰ 15 ρἰδοοὰ δῇοσ [δε 1δλϑὶ νοῦβο οἵἁ 
[6 οχίϑίης ΗἩοῦτγεν δηὰ Ψυϊγαῖα Μοσβίουβ 
οὗ ἴῃς οᾶποηϊολὶ Βοοκ οὗ Εβίμοσ. (ἢ. χ. 4-- 
οηὰ δηάὰ χὶ. 1 ἔοστηῃη, ἰη ἴῃς ορίηίοη οὗὨ [ἢς 
σοσαρίϊοσ, ἃ ΕΠ πρ' ςορο]υβίοη ἴο [ἢ Βοοκ. 

4. ἐδεις ἐδίηρ.} ὙὍὙΒμὲε (ΐῃρο δἰγεδαῦ πδγ- 
ταϊοά ἴῃ [86 ςδηοηϊς] Βοοῖκ. Α5 Μοχσγαδροδὶ 
χὶ, 2, οῖθ) τοβοοϊεα ὕροη [δς ραϑβῖ, Βθ γοςδ]οά 
8685 Οτεοῖκ ἴοχί Β) ἃ ἀγεᾶτὰ ψ]ὶςῆ, ἰῃοχ- 
᾿ἰἰσαῦϊε δἱ τς {ἰπὶ6 (χὶ. 12), δὰ ονυϊάδηξ τὸ- 
Ὅγοηοα ἴο [6 5ΕΓΓΩρ ονθηΐβ οὗ [86 ἔεν 
ΘΔΓΒ. [{ ννὯ8 1611, ““ Νοιδίην δὰ ξ2116ἀ,᾿" 
ἡ ννὶ ἀγοδπὶ ἰΐἴϑε} 18 σίνθῃ ἰῃ χὶ. 2-124: Πεογὸ 
[δε ἱπίεσρσεϊδιίίου ἁοης (νυ. 6 ὅτ.) 158. σὸ - 
οογτάσα. 

Θ. Τε Οτεοῖκς 15 αὐὔγυρῖ: “ὙΤΒὸ 1ἰ|6 
ἔουπίδίη ᾿ (σἱΖ. [δὶ οὗὨ [6 ,) ὩιοηΠοποὰ 
ἴῃ χὶ. το) “ψν οἢ Ὀοοδπης ἃ σίνοσ ; δηὰ [ἢθγα 
ννὰ8 Ἰρϊ" ἄζτς. (ΤΡ. χὶ. 11). Το Νυϊκαῖε, 
Ῥαγυι 7οη: φμὶ ΟΣ ἐπὶ ξιωυλρη, εἰ ἐπ ἰμρεη 
σοίεριφωε σοπ ΕΓ ΩΣ ἐ:1) εἰ ἐπ ἄσμα: ῥ᾽ωγίπια: γέ- 
ἀμπάσυὶ: Ἐσέδεν ε“: ἄς. ἰηϊγοάοε65 4 ἀἰβογοης 
τοι ποὰ οὗ διἰδίίην νγμδί ννὰβ ΡγοΌΔΌΪΥ ἴῃ ἰηίοη- 
ἄοῃ οὗ πε Οσεεκ, Ἐβίμοῦ ννᾶβ δὲ οὔσο ἴδ6 
δοῦγοθ οὗ 1{γ, ἴῃς Ἰισὰϊ δηὰ [86 βυη: 
Ὀτηρίηρς ἴο ἴῃ εν “ Ἰχμῖ δηὰ ρ᾽δάμπεββ, ἰοῦ 
δηά Βορουγ᾽ (Εϑβίδοσ νι}. 16). Οτοῖϊιβ τηθη- 
Ὀοηϑ δὴ ἱπτεγργεϊδύοη, Ἐργρὕδη ἴῃ οδϑῖ : (Π6 
τίνοσ (ἰκὸ [86 ΝΙ]6) 15 [6 φθίεπι οὗ {π; 
[Π6 δὺπ ἰγρ1Άῆ65 ἴῃς Κίηρ. 

«υδο;» ἐῤε ἀἰπρ ἡπαγγ 9] Αοοογχαάϊηρ [0 ἃ 

Οϑαρίετν, 4.1 86ὲ Ιπτο- Ῥεγαίδη ἴδνγ (ορ. Ηεγοά. ἢϊ, 84), ἔλα υτῖξβ. οὗ 
[6 Κίηρν σου]ὰ ΟὨΪΥ δε ἑουηά, ουϊπάς οὗἩ ἴδιο 
τογδὶ ΤΑΥ͂, ἰῃ ἃ τηθταθοῦ οὗ οης οὗ ἴδε βευεῶ 
ετοδλί Ῥογβίδη ἕδη] ε5. {115 Κίην Ὀ6 ΧΌΓΧΟΒ, 
Ασηδϑίσί8, δἷβ σοιιβὶη οσα ἢ τηλιγοὰ Ὀεΐοσε 
[ε Οτεεῖκ ἐχρϑάθου (Β.6. 480), νγὰ8 ;ἷς οὔς 
Ἰεριαπιαῖς ννἱὲε (Ηεοτοά, ἱ. 13ς ; 11. ὅ4, 88); 
δυΐ, ΠΠΚὸ εἰς ΘΟΟΒΒΟΙΒ 84 5: Ο659015 (866 
ιι8[}, “ Οεβοῖ. ἀ. αἰΐεη Ῥογϑβίθηβ, Ῥ. 125), 
ε μὰ “Ἰονεὰ" (Εϑβίβεν 1]. 17) τ ΔΥ δηὰ 

“ἐ τῃδστι οα ἢ ΤΏΔΥ τ πουΐ ᾿ηΠΩΡΊηρ ὕροη ἴδε 
Ῥοβιοη δηὰ βίδίυβ οὗ ΑἸπ 6518. 

ΎΤΠε πᾶπιο ἘβίΠευ ΤΊΔΥ ΡΟΓΒΔΡ5 δ6 ΤΙΟΓΟ 
ΟΟΥΤΈΘΕΥ οοπηροϊοα ἢ ἰδῖδσ, (ἢς Ι 
Ψεηυδ, ἢ 6 Βαδγ])οηίδη ἴοστῃ οἵ [ἢς 
ξοάάε588 Αϑβδίογειἢ (ϑάγοοθ, “ πἰγοὰἀυςθοη ἴο 
ΕΖταὰ, Νεβοσλίδῃ, Ἐβίμον,, Ρ. 1ο3), ἴδῃ σὰ 
ἀστὴρ, 5ῖατ ([Ὠγουφῇ [πε Ῥεογβίδη σζάγεθ). Τ Βα 
Ὀοδυθ δι] οοτητηεοηΐ οὗ ἴῃς Τάγρυσι δμοηὶ ὕροὰ 
Ποῦ [εν δὴ ὩδπΊο, Ηδάλϑϑαμ (“ [6 Μγ7τεε,; 
Ἐμοῦ 1. 7), Π]υβίσαῖοβ [6 [εν 5 ἐϑεπιδῖε 
οὗ Βεῦ ἌἙδαγδοῖοσ. “8586 νὼ 80 οἿδι]οὰ οὔ 
δοοουπί οὗ ΒΕΙ ῥἱεῖγ. Α8 ἴῃς τγγία πονοσ 
ἀγε5 ὉΡ (οτ᾽ ἰοϑεθβ 115 συθοΠ 655) ἴῃ ὙΠΏΟΣ ΟΓΥ 
Βυ ΠΟΥ, 80 [6 Ῥἱοὐδ ΘΏ͵ΟΥ Ὀοῖὰ 1818 1 ἀπά 
[δὲ οἵ ἴῃς νου] ἴο οοπλο "ἢ (5866 (ὐα85εῖ, " 1)25 
Βυςὰ Ἐϑίδον, Ρ. 263). 

7. “"πιαη] ἴῃ ἴῃς σδηοηϊοδὶ Βοοκ, Ηδτηδη 
Ν], χσ, ποῖθ) ; Ῥοβϑ θυ [Π6 Ῥεγβίδη ὕσμδηδ 
Οτεεὶς Εὐυτηθης8). δ66 Χὶΐ, ό, ποῖος, δὰ 
Αἀάϊποηδὶ Νοῖς ἴο ΧΙ, 12. 

8. Ο». Εϑβίδον 1, 6-9ς. ΤΣ οχργοββίοῃ ἴο 
“ εβίσοΥ ἴδ πδηλθ᾽) ΤΑΥ͂ ὑε 1Πυδίγαϊεα ὈΥ͂ 
Ῥ5. Ιχχχϑ. 4; [ἐγθηὶ. Χὶ. 19, χχχὶ. 26. (ρ. 
ἴ[ε Ἄομάσξε φίνεηῃ (ο (μ6Ὲ [ἰβγδε εβ, Βευΐ, 
ΧΙΪ. 3. 



γ. 10---ἰ2.} 

ΟΝ οπεά το Οοά, ἀπά ψεῖε βανεά : 
ἴον τῆς Ι,ογὰ μδῖ} βανεὰ ἢϊβ ρεορῖε, 
Δηά τῆς ,ογά δίῃ ἀε]ινεγε ὃ ἔτοηὶ 
811 τῃοβε εν}]5, αηὰ (σοά Βα νγουρῃς 
βῖρπῃβ ἃἂηὰ ρτοδῖ ποπάογβ, ΜΈΘΥ 
αν ποῖ ὕδεῃ ἀἄἀοπς δηιοηρ ἴῃς 
(ἐπε 68. 

10 Τδογείοσε μαῖρ ἢς τηδᾶς ἔνο 
ἰο, ομε ἔογ ἴδε ρεορῖὶε οἵ Οὐοά, ἀπά 
Δηοῖβδεγ ἔοσ ἃ1} τῆς (ἐπε 68. 

11 Απά τἢεβε νο ἰοἵβ σδηλε δὲ {πε 

ΕΒΤΗΕΚ. Χ. 
δου, δηἀ πε. Δπηα ἀδγ οὗ ᾿υιάρτηεη 
Ὀείοτε (ὐοά διβοηρ 4]]} πρ ὐπος ν 

12 80 Οοἀ τειμεθεγεά ἢΐ8 ρεορίε, 
δηά 566 ἀ ἢΪ5 ᾿ἸῃΒογΔηςα. 

123 ΤΒογοίογα ἴῃοβα ἀδγ8 588}} θὲ 
ἀπῖο τῃοπὶ ἴῃ ἴῃς τηοπί Αὐἀδγ, (ἢς 
ἰουγίεεητ ἀπὰ πέδαι ἀδΥ οὗ τε 
88Π16 τηοητἢ, ὙΠ Δ 4586 ὈΪγ, ἀπά 
Ἶογ, δπὰ στ ρ]λάπεββ Ὀείοτε Οοά, 
Δοςογαϊηρ ἴο [6 ρΟΠΕΓΔΏΟΠΒ [ῸΓ ΘῈ 
ΔΙΏΟΠρ; ἢ]8 ΡΕΟΡΪα. 

6-9. ΤΕ Οτοοκ ἰοχὶ Β ρίνεβ ἴΠ656 γογ868 ἴῃ 
ἃ 5ῃοσίεγ ἔοστῃ δηὰ 1} ν ΔΈ Οἢ5 συ οἰ ΠΟΥ 
ἰηϊογοϑίην ἴο ΘΓ σεργοαυςίίοη. “ΤὨΘΟ 11{||6 
ἴουπίδίη 18 Εβίῃεῦ ; δηὰ [Π6 ΝΟ ἀσᾶροῃβ ἃ.6 
[ἃ ΑἸηδηῃ. ὍΤὴδ ΤΙΥΟΥ 15 [6 Ὡδίοηβ παῖ 
ὙΨΕΙῈ Δ5βειη δε ἴο ἀεβίσγου ἴ6 [εγϑ. ΤΒῈ 
δὺυῃ: δηὰ ᾿ἰρῃϊ ψΏΙ ἢ ἀρρεασοὰ ἴο ἴ86 [ον 
ΔΙῸ ἃ τηληϊοδίδίίἼοη οὗ σοά. Τ8 ψγὰ5 {86 
Ἰυάστηεηῖ. Απά Οοὰ ἀϊὰ (πόϑε 5ἰζῃβ8 δηὰ 
ὙΟΠῸΘΙΒ 45 {ΠΟΥ μδά ποῖ ἴδκθὴ ρἷδοθ Ὀεῖοσε 
διηοηρ ἴθ δίς." Α5 ἴδε {|| θεὸς 
ἐπιφανὴς οΥ πιπεπ ῥγσεη: νγὰ8 Δτηοῃς ἴῃς 
ὩὨΔΙΊΟΏ5 οὗὨἨ οἰ ϑϑὶςδὶ δηϊ Ὁ [6 ἘΠ6 Ἔχρτοϑ- 
βίνο οὗ ἃ ἀθ Υ̓ ῥσεβοηΐ ἴο αἱά, 80 δΐβ δου δὶ 
ΡΓΟΒΘΏΟΘ ΟΥ̓ τηδη! οϑίδ ΙΟἢ ῸΓ [᾽ἢ6 Ρυγροϑς οὗ 
αἰὰ τνγὯᾶϑ Ἵδ θὰ ἢ15 ἐπιφάνεια (8ε6 τεῆϊ. ἴο 
ϊοάογυβ. δίου]υβ, ΡΙυίΐαγοῦ ὅτο., ἴῃ [,1466]] 
δηὰ ϑοοῖ[δβ8 [χ. .. ".). ὙΠ5 νγὰ5 4150 [86 
δε]ϊεξ οἵ τὰς ἴεν. Ορ. ἴδε ἰδησυᾶρε υδεὰ ἴῃ 
[πε ςᾶ56 οὗ Πεϊϊοάοτυβ (2 Μᾶδςος. ἐ". 24) ἀπὰ 
οὗ Νίςδποσ (1 Μᾶςς. χῖν. τς; χν. 27). ΤῈΘ 
“ὁ τηδη [65 Δοη ἢ ννὰ8 οὗ 1136}}  “" υἀφστηορηῖ," 
Ὀτίησίης ἀο]νογδηςς ἴο 15γδεὶ ἀπά ἀεϑίσυς!οη 
ἴο {Πεὶγ δηθης5. 

10. 2ευο 101] (ΟΡ. ἃ 5:π|}18ν τεάυςοη ἴο 
ἔντοΟ σοπίοϑθηρ ΡΑΤΈ 658 Ὀεΐοσε Οοά ἴῃ [ἢ ᾿ᾶ3ὲ 
οὗ 8411 δηὰ Ϊοῃδίμδη (1 ὅ8πι. χὶν. 41, 42). 
Ηδτο ἴδοδε Ζευο )οΐ: Ὁϑθηΐ σΣΟϑΡ ΓΈ ΥΕΙΥ 
“186 ρεορὶε οὗ Οοά δηὰ “ἴδε Οεπα]ε8 ; ἢ 
δῃά ἴδ 1886 (οΡ. Ῥσον. χυΐ. 33) 18 ἀδθίοσ- 
τηϊπεὰ ὈὉγ Οοά (νυν. 12). ΤΊ ΒοΟΚ οὗ ἘΞίδοσ 
(}. 7, 566 ποῖς; ἰχ. 24) [Δγ5 δίγοβϑ ὕροῇ Ἵδϑῖ- 

ἴῃ Ἰοΐβ ἴθ ἃ ᾿υοΚΥ ΟΔΥ ἴο σδιτΥ οὐξ Ἡδλιηδηῖβ 
Ῥσζοΐεςξ, δῃὰ Ὀσγηρβ Ἰοσισασὰ (ἢ 6 ἔοστῃ οὗ [6 
Ῥγδοῖΐοθ σοσηοη δηγοηρ ἴἢ6 Οτίθπίδὶ δηά 
οἰαϑϑίςαὶ πδοηϑ οὗ δη}}Υ ταῖμοσ τἤδη 
με βρεοβοδ!ν [ενβῃ ἀβρεςὶ οὗ ἴΒε ουϑίοπι. 
ΤΙε ἈδΌΙ8 δα ΥΈΓῪ οὐτίουδ Γηρα ἴο 580 
δῦουϊ Ηδηλδη δηά Ἰοῖβ (5δεῈὲ Αἀάϊτίοῃδὶ 
Νοῖς). 

11. Το ““ἀδγ οὗ Ἰυάρτηοπί " (κρίσεως) 5 
τοηδογοὰ ὃγ [86 ΝΪΣ. ἐπ βϑρῖφο δι νῶ ἀν 
ΟΚκ. Β τεράριβ, “" Αηά ἴεδε ἴννο Ἰοΐβ ζ6}} ουΐ 
(ςρ. Εϑῖδοσ 111. 7) δ [Ὡς που, δοοοσγάϊηρ ἴο [86 
ὕπης, δηὰ οὐ ἴΠ6 ἀδΥ οὗ [δ συ]ε (κυριεύσεως) 
οὗ (ἃς Εἴογηδὶ (οΡ. Βαγυςἢ ἷν. 20), ἀιηοης 8]} 
186 παίίοῃϑ ; δυὲ [ΠΟΤῈ 18 Ὧ0 ὨΘΟΘΒΒΙΥ ἴον 
ΒΌΡΡροδβίης δη αἰζεσγδϊίοη ὉΥ ἃ βεγῖθε οἵ κρίσεως 
ἰηἴο κυριεύσεως, ἰπδουρὰ [Π6 οσουγτοποσ ἴῃ [ἢ 6 
ΧΧ. οὗ μἷ5 ἰδίζον ψοσὰ 18 υεσῪ σΣΆΤΟ. 

12. πἶβεά (ἐδικαίωσε) δὲρ ἐπδεγαμεε) 
ψυΐς. νιίσεγί ἐσ (ἡλέησε); δ εῖ, 1,3ϊ. “εγυαυΐ!. 
Το ΟἸκ. τοργεβοηίβ [δῖ δυρὶοσ 8686 οὗ 
[δε τοβυξ οὗ ἰυάρτηοηΐ (υ. 11) Ὀεΐνγθοη νὸ 
σοηϊοηαϊηρ ραγίϊο8 της ἢ ἰ5. 4190 ἐουπὰ ἴῃ 
Ὠδουῖ. χχν. τ; κοΐ. ΧΙ, 2Δ. ΤῸ ΟΚ. Β 
δαάβ8 δῇεγ ἐπδεγθαπες (8εε Χῆΐ, 15, ποῖ): 
“ὦ Απά 4}]} ἴδε ροορὶε οτδὰ οὖ ψΙ 4 Ἰοιυὰ 
νοΐος δηὰ δ], Β)]Ἴβϑοὰ αὐὲ' Του, Ο 1 ογά, 
ΒΟ νναϑῖ τη] οὗ ΤῊΥ οονοηδηίβ υἱἢ 
ΟἿΣ ἔδῖμεσβ. Απιρη, 

18. ὦν. Ἐϑίδεσ ἴχ. 138-22... ὙΤΒο ἔουτγίδοηίῃ 
λυ οὗ Αὐἀδλγ 15 οδ)]εὰ ἰῃ 2 Μδςς. χυ. 16 " Μδγ- 
ἀοςβοιι5᾽ ἀλγ.ἢ 

ΑἸΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΣ ΟΝ ΝΕΚΒΕ 10. 

Ορ. Ἐβίδον 111. 7; ἰχ. 24) 26.ἁ. ΨΕΙ͂Υ οδᾶ- 
τλοίογιϑτὶς ἂσὸ ἴῃς ον δὰ ΠΟΙ θηῖβ ὈΡΟῚ 
τὰς οδϑίίην οὗ ἰοῖϊ5Β Ὀεΐοτε Ἡδιθδὴ ψ ἤθη ἢ6 
δουρί, ΟΥ̓ ΠΒοτοβοορὶς οδὶουϊδίϊίοη, ἴο ἔχ [86 
“ἸυοΚΥ ᾽ ἀδγ ἴον ἴΠ6 ἀεείσχυςοη οὗ [6 [ενν8. 
Μομῖδ δἴοσ στηοητἢ ννᾶ5 {πο α, 541γ8 οὔἱδ ἴγδά!- 
οι (Μερ δα, 116, φυοϊοά ἰῃ (458εῖ, Ρ. 100), 
ὈΠϑυοσΟβϑίιγ, Ἐ1] (ὃς τοηῖἢ Α νν 5 
τολομβοά. Ουἡ [86 γῖ ἀδὺ οὗἩ (μδὲ το 

Μοβε8 μδὰ ἀϊεὰ. ὙὝσυς; δυξ ΗἩδπηιδη ἔοσροῖ 
{δ οὐ ἴδε γἴ ἀδὺ οὗ Αὐδλν Μοβοβ ννᾶς 

η! 
Τῆς ΜΙάσδϑῃ (φ. ὙΝν ὕπβοδο, ρΡ. 5ο--52) δπὰ 

(Ὡς Τάγζυχῃ δῃεηὶ ὅ οη Ἐξίβεσ 11}. 7 (οΡ. (855ε], 

1 Τὴ (τδηβιδῦησ ἔγοσὰ [656 ποσὶ 1 αν τοὶ 
μιεσἰαἰοὰ ἴο ρῖνε ἃ ἴτες γαῖ πεῖ ἴβδη δ 1Ἰἴοσαὶ γθῦ.- 
ἀετίησ. Ἐπ εῖδβ, " Μο:δίβομηῆ ἰὸς (δβοιςδίου, 

2842 
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Ῥ. 268) εἰαθογαῖε ἀεἰδ1}8 : οϊ ργεοθάϊηρ [Ποῖ 
ςοιησηθης ἢ πτογὰ8 οὗ βοοῦη. “ον, 
Ἡτλδη 15 τεργεβεπίεα ΟΥ̓ [πε Μ|ιάγαβῇ 85 58γ- 
ἴῃ, “' 884}} [ θεξῖ τηδϑῖογ 1:18 ρεορίὶεὐ 1 ν"]}]} 
οδϑὶ Ἰοῖβ." ΒΑ! εχοϊδλιπιθὰ [86 ΗΟΙΥ 
δρίγιῖ, “ 3}|4}} Ἰοΐβ Ὀ6 οδϑῖ οὐδσ ΜΥ ρβεορὶε ἡ " 
(ςΡ. 7οεὶ 111...) Οὐοὰά 5«]ὰ ἴο Πἰπι: “ ΤῊΥ Ἰοΐῖ, 
ἴδου ν]οκοα τδη, ἴ[Π6 δοὴ οὗ ἃ νυἱοϊκθα πιδῃ, 
80}ἃ}} Ὀ6 (δε καϊονβ." ΜΈ εΩ, δοοογάϊης ἴο 
16. Τάγρυπι, (δ6 Ἰοῖ ττᾶβ ἢγϑθί οδϑοὶ ἴῃ (6 
τοητ Νίδδη, (Πδ γγᾶ5 ἴπότο ἤεοασά ἃ Ἰουὰ 
γοΙοΘ τ βοδᾶύθη : “' Εδδγ ποῖ, ἰϑγδοὶ. Ἀθροηΐ 
δῃὰ ἴυγῃ ἰο Οοά, Το ἰοίΐ [8118 ὕροῦ Ὠἰπι, 
ποῖ ὕροὴ ἴδε." ϑιίπιβῃδι με βογίδε ((μῈ 
Ὡάη6 οὗ Ἦΐπὶ Ψὴῆὴ0 ““Ὑτοῖς ἃ ἰεϊῖοσ δρδιηϑβὲ 
[εἐγυβαϊθιι," ΕΖτγὰ ἷἱν. 8) νχὰβ5 Ηδτιηδη᾿β Βοίρου. 
Εἰσί (ΠΟΥ ςλϑὲ ἰοῖβ ὑροὴ ἴδ ἀδγβ (δεςογαϊης 
ἃ8 ἰξ 15 ττιτ(εη, “ ΠῸΠῚ ΟΔΥ͂ ἴο ἀδγ," Εβίμεγ 
111. 7), δπά ἴδε Ἰάϊην ζεηὶ οἱ ἴδ6 ἀδγ8 
Ργοβεηϊοα {ποπιϑοῖνθϑ ἰη τυτη Ὀείοσε Οοά, δηὰ 
ἢ ταυςῇ (πὰ οἴεσῃ ρδου 47) δοσίρίυγα 
αυοϊδλίοη δηὰ δάλρίδίίοη δάάιςοὰ ναὶ ὰ 
ΓΟΆΘΟΠ8 ΨΕΥ [ἢ]5 ΟΥ 1πδί ἀΑΥ͂ ΞΒῃουϊὰ ἠοΐ ὈἊ 
σἤοϑεη. ὙΠο ἢγϑὶ ἀδγΥ οὗ [6 ψεεὶς νγὰ8 ἠοΐ 
δι} {40]6, ὈδοΔυ56 οἡ {π2ῖ ἀΔΥ γγογε [ἢ 6 Πρανθῃβ 
δηά 16 φαγί πιδάθ. Α ΠΔΡΡΥ οομηδιηδίίοη 
οὗ Ϊεἐγεπι. ΧΧΧΙ. 25, χχχί, λό, 27, ἰ5 αἰϊορεὰ 88 
ἃ Τοάϑοη [ὉΓ ποῖ ἀεβίσγογίης 4 ρόορὶε σὰ 
ψ Ποπὶ Οοάἀ δὰ πηδάδ ἃ ςογθηδηΐ 85 ΤΩ 85 
[πε ογάϊπαηςοβ Ὡς ἢ Οοὐα δὰ δρροϊηΐϊδα ἴοΥ 
βοάνοη ἀπά ὀαγῖ. ὍΠδ ϑθοοπά ἀδΥ πνου]ὰ 
ποῖ ἀο, Ὀεςσδιι86 οὐ (παῖ ἀδΥ Οοά 5εραγαϊθα 
(86 νναῖοτβ (ῃαῖ Ὀ6 λδονθ [ἢ6 Πτηηδηιθηῖ ΠΤ Όπι 
ἴποϑα Ὀθηθαῖμ ἰΐ, δῃὰ 5: πλ}]νὶγ Οσοὰ πιδὰ 
δορασδαῖοα [Π6 ρϑορὶς οὗ [βγδοὶ ἔτῸπὶ 4} οἵἴμεσ 
Ὡδίϊουϑ (1 εν. χχ, 26). Ὑε {μ|γά ἀδΥ πιυϑβὶ θὲ 
ραβϑϑϑά οὐθσ. [1{πτ7)2ὴ᾽ϑ ἴῃς ἀΔΥ (Δοσοτγά!ϊηρ ἴο ἴῃ6 
Ταγρυπι 58 6η1) βοὴ Ῥαγδάϊβε νγᾶβ Ἴσγεαϊοα :; 
ἰϊ νγα8 ἴῃς ἼΕΥ (δςοοσαάϊης ἴο ἴς ΜιΙάγα38) 
ψΏεη ἴδε 5 οὗ ἴδΠοβ6 ὑΪ]δηῖβ  τῸ στοδάθ 
ΌΥ τρϑδῃ8 οὗ ψΒΟἢ [5186] αἰβομασγροάὰ Ἀπεὶσ 
ὉΠ Πε8 δηὰ δοᾶνθ - οἴθυηγ8, δηὰ ἴποβθε (γ668 
νυ Βογ ἢ 5γα6] σε]οϊςοα δείοτε Οοά ἴῃ ἴῃς 
ἴεαϑι οἵ ΤΑθεγηδο 65 (1 εν. χχι. 40)ὴ. νέεγε 
[(8}6 ἰ5γδο 1658 ἴο ροσίβϑῃ, γῇο νου] σοπέπυς 
1656} Τα ρϑηῖι5 οὗ (6 ἑουτίϊ ἀδΥ ρ]οεδάθα 
τηαῖ πο ἡγοτα ογοαῖϊοα ἴ86 βϑυη δηά ἴπ6 στηοοῃ, 
(Π6 βαύθῃ δἰ: δηὰ [6 ἴνγεῖνε ρ]δησῖβ, δηά 
(ΜΙἀγα5}) ἴδε Ἰισς ἀφδοσι θεά ἴῃ 154]. χ. 2. 
Το ἀεβίσου [5126] ψουϊά 6 ἴο ἀδβίγου πόδα 
80 οἴδη οσοπιρατοὰ ἴο 5ἰλγβ. ΤῆῸῈ ΕΠ ΔΥ 
τηυϑβῖ 4150 Ὀ6 οχοιηρίοα. Ψ δ5 1ἴ ποί (Π6 ἀδΥ͂ οὐ 
ψ ΒΙΟἢ οΓα σγεδίοα [ἢ6 υἱγάβ δηὰ ἐουγοοίδα 
θεοαϑίβ ἢ ὙΠΟ 5Γ86] οβεγοα ββοτίῆςο) 
Νῆο νουϊὰ Ὀτγίηρ οβογίηρβ νεῖ [5Γ86] 
ἀεκιτογοὰ ' ὰἃβ ποῖ αἷϑο (Τάγρυτῃ) [Π6 
ἀδγ ψθθη 1,ονυδίμδη δηά ἴῃς πιουηίϊδίη- γὰ 
ὍΤΙ ογοαίοα ΒΟ ΕΓ ἀρροϊηϊδα ἴοσ τὰς 
δτοαῖ ΒΌΡΡΕΥ Οὐ ἴπ6 στοδῖ ἐγ} ΕὈσίδεσ, 

ὙΝ Ἰββθηϑοδδῆ ἀ685 [πάρης της5,᾽ 1881, ΡὈ. 473-4, 
μδ5 Ροϊηϊοά ουξ ἴἢδϊ [6 ἰοχὶ οὗ τῃς τατος ἰδ 
11 οὗ ἴαυ115. 1 δδνο δἀορίεα Ὠἷβ σοττοο 05 
ὙΓΠ6ῖς (Π6Υ δοοσηδαὰ ᾿πηροχίδῃϊ. 

ΕΘΤΗΡΆ. Χ., 

τς εἰχί ἢ ἀδὺ πιυβὲ θὲ βραγοὰ, θεωδυϑε ἴδπθα 
Αἄἀδὰ δηὰ ἔνε ψεσὰ ογοαίθα, νβοδο ὩδΙΏ6 
Οοά μὰ κίνεη ἴο Ηἰς ομ]άγεη (ςΡ. ἘΖοκ. 
χχχῖν. 11). 1ξ{ΠῸ σὰςς οὗ ἰβγδοὶ ννᾶβ ἴο ὃ6 
ἀεβιίτογεά, [πε τος οὗ πῆᾶῃ [δὰ δείζεσ ὃς 
ἀεσογοδ δη σοὶ, οἴδογυγῖθϑα (6 ΘΠΘΠΙΥ 
(ϑαϊδυῦ ψου]ὰ χεὶ τς ἀοπικίηΐοη οτεσ ἔΒεπλ, 
Το σοηΐυβ οὗ ἴΠ6 ϑενεηζῃ ἀδΥ͂, [πε δα θαίῃ, 

: “ΟὨ ΤΏΥ ΟδγΥ ΨΜόοτα ἃ}} ΤῊΥ ψοσκ8 
ἐπάεά (Οσεη. ἱϊ. 2); δηὰ [5 ἀδὺ Του ἀϊάΞὲ 
δρροίηϊ 45 ἃ βίρτι δεϊψεεη Το δηά τηθῃ 
τγουρπουῖ [ΠΕΙΓ ξεηογδ ουϑ (Εχοά. χχχί. 13). 
ΗΔ ὙΒου ἀεδίγου [5 ρθορὶς, ἀδβίσου ἤγϑε 
[δε ϑαδθδιῃ.᾽" 

ΗἩιδη δηὰ 8}}1π|3Π4] ἰυτπιοὰ ἔτοπι [ἢ ς ἀδγ8 
ἴο [πε τηοπῖῃβ. ΤῊ ΠοιΌβοορο νγὰ8 δἰπηοϑὶ 
ἐε μ ρα δάνεσθθο. ὙΠΕῪ ὕοζδη ] [Π6 πιοηῖἢ 

1518: ἰἃ τῶϑβ 6 τῃοηϊῇ ἰη πῇμϊςἢ (ἢς 
ἀοϑιγογίηρ Αηροὶ “ ραϑϑοὰ οὐδεν" ἴβγδεὶ, δηά 
(6 Ῥάβϑουθὺ' ἴδδίίναὶ νγαὰβ ἰηϑετυϊοὰ, ΤΒΟ 
ΤΛΟΠΚ 8. ννὰ5 [6 τπηοηῖῃ ἴῃ Μη [ἢ ς 
Ταδηηδ 6}. [π|τῃς πηοπίῃ δίνδη ἴῃς [ἂνν Βα 
Ὀδοη χίνθη οἡ δ᾽ηαι. ὍΠοϑο τποπί5 τηυϑῖ θ6 
Θχοϊιιάθα. Ὑποη “ ψβοτγεΐοτο [6}} ποῖ (ἢ Ἰοῖ 
ου ([δεὲ τηοῃ}5) Ταπιυ δὰ ΑὉ ΤᾺ 
Βρᾶκε Ὀδείογε Οοα: “1 ιογὰ οἵ ἴε πμοχὶά, 
ΜῸ6 πᾶνε βυβεγοὰ δοιτοῦβ οπουρῃ᾽ (ΜιΙά- 
ΤᾺ5}). “Ὑἴἷπ᾽ ̓ο ΕΥ]}9 ΤΠΔΥ ποῖ ΟΟΟῸΣ ἴῃ Οὔς 
τλοητ ᾽ (Τάγρυχῃ), δηὰ ἴῃ Ταπιηυζ ἔπ 6 τν 4115 
οὗἉ ]ογυβδίθη όσα ἄγον ἄοόνη. [π ΑΔ [(ἢ6 
[ςγδοὶ ἴοϑ ἰη ἴ6 ψ] ἀογηθ55 σοαςοά ἴο αἴ6, δηὰ 
Ῥγονϊάδηςο Ὀεξδη δρϑίη ἴο ϑβϑρεακ τ] Μοϑθϑα8. 
ΤἼΟ τορι ΕἸ] νγᾶ5 βραγε, ἴοσ ἰη 1 Μοϑεβ 
ἀϑδοοηάοα ϑίηδὶ 4 δεοοηά ({π|6ὸ ἴο τϑοοῖνε {Π6 
ἔτεβῃ (40]65 οἵ [ῃς [,ϑτν7΄υὲ7] (ΤΑγξιπι), δηὰ ἴῃ ἴἢ 
ἴδε νγ4115 οὔ [ςγυβδϊετι εσα σοπιρ]εῖοα (Μ|ά- 
ΓΑΞἢ : σρ. Νεδοπι. Υἱ. 15). ΤΒΟ πιο ΤΙστι 
ν͵ὰ58 βδογοὰ οἡ δοοουπὶ οὔ ἴθ ἀΔΥ οὗ Αἴοῃε- 
τηθηῖ δηὰ ἴπὸ ἔοαϑί οὗ Τ᾽ θΟΓΏΔοΪ685 : ἴῃ 6 ΘΟ 
Μαγομοβνδὴ 48 ἴπ6 τηοηῖὰ ἴῃ ψηΐϊςῃ Νοδὴ 
δηὰ ἢὶ5 ΓΆΓΩΪΥ ψοσῈ βανεὰ ΠῸμ ἴμ6 ΕἸοοά 
(Ταγζυτ), δα ϑαγδὴ ἀἰδὰ ἴῃ [Π6 ψνὰγ (ΜΙά- 
ΤΆ58). ΚΊβ] ον νγὰϑ {πε τιοηΐῃ οὗ ἴῃς ἀδάϊςδ- 
τίοηῃ οὗ ἴ6 Τειρὶθ. Τα πιοηϊὰ Τεδεῖδ μδὰ 
ϑιβθογοὰ οηουρη Γγουρἢ (6 ΔΩΡῈΣ δρδιηξί 
]εγυδβαίεπι οἴ Κίηρ ΝεδυςδάποζΖαγ (Τ ἀγα), 
δηὰ οοι]ά ἃ ἴο {ἢς τηοτὶῖ οὗ ΕΖγδ᾿ 5 δεῖ! οη 
ΕΖτὰ χ. 6). Τῆς πιο ϑμεῦδαΐ νγὰ8 ἴδὸ 

ἢΠτδῖ το οὗ [πε ἴγοοβ ψ δ ῖς ἢ ἔυγηκῃοα τἢς 
Βγϑίσγυ 5 (Τάγευπ), δηδ [πΠ6 τῃοηῖ ἰῃ 
ΨΥ ΠΙΟΝ ϑγαοὶ σα θὰ ἴο Οοά ἴο Ῥυηϊϑῃ ἴδε 
οΥἶπιο8 ἀδϑοσί δε ἴῃ Τυάρο8 χυὶ!!. χίχ. (Μ|ὰ- 
ΤᾺ5}). ὙΒΟΓΟ τοπιδιπεὰ ἴΠ6 τπιοπῖῃ Δάδτγ. 
ΤΎΠΟΙ ΘΙ ὯῸ Ορροβίηρ ρονεσβ. ὙὟεῖ ἰο 
ΤΩΆΚΟ 8}1} βυτὸ, Ηδπλδῃ τὐγηεὰ (Μ|άγΑ5}}) ἴο 
16 5: 5ὴ8 οὗ (δε Ζοάϊαο. Ηδ ἔουπά το Βεῖρ 
Π1 δ σάτὴθ ἴο ἴδ6 β'σῃ οὗ ἴ6 ΕἸβἢ, σοστὸ- 
βροῃπάϊηρς ἴο [86 πιοηῖν Δάδλσ. ὙὍὙῆθ Ατῇίος 
νγὰ8 ἃ ἴγρε οὗ ἴῃς Ῥαββονοῦ (Εχοά, χίὶϊ 3): 
[Π6 Ταυγυβ οὗ [οβερὰ ( δυζ. χχχῖϊ. 17) δπὰ 
[16 δυτπέ οβοετίπρ ([,εν. χχὶϊ. 27); ἴδε 
Οεμλΐηϊ ποσὰ σγοβθοϊοα ἴῃ Ῥεσεζ δπὰ Ζεγδῖ 
(σε η. χχχυν!. 27): μθο ἴῃ [λδηΐεὶ, 6 ἀδϑοθπά- 
απ οὗ [υὐδὰ (Οεη. ΧΙχ. 9); ἴδ6 ὙΊΓΡῸ ἴη 



Υ. 1-2.} 

τς ΤΏγοο Ομ] άγθη 00, ᾿ἶἶκο τ 6 οἰαϑῖς υἱγρίη 
σῖο Κηον5 ΟΠΪΥ Π6Γ οὕσῃ Βυθθδηά, τεπιαϊποὰ 
ται ῖ δι] το {πεῖς Οοά δηὰ ἴδε [ν»ν (ΠΏ 4η. 111.); 
Π|ῦγα ἴη ]οῦ (υἱ. 2); ϑοοτρίο ἴῃ ἘΖεεὶεὶ (1. 6) ; 
ϑαριἀγῖ8 ἴῃ [οϑορῇ (ΧΙΧ, 24); ΟΔΡΓΟΟΓΏΙ5 
ἴῃ αοοῦ (Ο θη. χχυῖϊ!. 16); Ααυδγῖι8 ἢ Μοδ68 
(Εχοά, 13, 19). Βυΐῖ ψ βοὴ Παιῆδη οᾶπὶὸ ἴο 
(6 5ἷρπ οὗ Ῥίβοθβ, δε ὀχοϊδιυαθὰ ἸΟΥΠΙΪΥ : 
“ΤῊ 5 τιοηῖι οδη Ροϊηΐ ἴο ποϊπίης ῥγοριουϑ 
ἴοσ [86 [ἐν ]5}} ρεορὶθ, δηὰ ἴῃ {818 τηόπῖι ἀϊὰ 
(μεῖς ἰοδομοσ (Μόοϑ68) ἀϊθ. Ηες Κηεν ποῖ 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙ. 
2 77: «Ἱοεξ αμα φμαδν 97 Μαγάρελεμς. 6 ἢ 

ὥγεανείλ οὐ ἔυο ἄγαφοης εονεῖηρ ζονγίλ ἰο Ἀρδέ, 
10 σ»ά οὐ α ἰδ γοερξαΐρ, τολέςλ δέσαπε ὦ 
Φγαν τυασίε. 

[᾿ τῆς ἐουγἢ γοᾶγ οὗ ἴῃς τείρῃ οὗ 
Ῥιοϊειπευβ δηά ΟἸεορεῖγα, 1)ο81- 

{δειι8, γῆ. 84:4 ἢς νγὰᾶ8 ἃ ργίεβὶ δηά 

ΓσΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

1. ΤΠ5 ἴῃ τὰς ΓΧΧ. ἴοσυπιβ ρατὶ οὗ (ἢς 
Ῥτευίουβ οἰαρίοσ, δηὰ οἷοϑοβ {μδΐ Μ᾽ ογβίοη 5 
τεχὶ οὗ {Π6 ςδποηΐϊςδὶ Βοοκ οὗ Εβίμοσ. [{ ἰ5 
δρβοηΐ τοπὶ ἴ[ἢ6 ΟΚ. Β «δηὰ ἴἋἴμε Νεῖ. [,Αἵ. 
Οη ἴδ6 ρἤῇγαϑο “115 ορίβι!ε οἵ Ῥῃυγηι,᾽ οΡ. 
ἘΞΕΠΟΥ Χ. 20, 29: δηά οὔ [Π6 ἰϑίοτγίςδὶ να] ς 
( ΤΡ Ν δυϊδοτίριίοη, 566 [πἰτοἀυςσίίου, ὃ 1]. 
:. 

Ὡ. Α58.ἃ δολάϊης ἴο [818 σοσβο [86 υϊξαῖθ 
[85 τη 5 ποῖο : Ηος φμοφις ῥγὶπερέμνρι ἐγαΐ ἐπ 
εὐ δέοπο υὠμΐφαία, φμοά πες ἐπ Ἡεόγαο, πες αρωμά 
εἰωρι ΚΕΓΊΩΣ ἐμίεγργέμση. ἴὰ ἴδ. ΕΧΧ,, νυ. 
2-12 ἃπὰ (ἢ. ΧΙ, ἀγὸ ρἰδοθὰ δ [6 Ὀερίηηίης 
οἵ (δες ςὩποηΐολὶ ΒοΟΚ. 

1α δὲ σεεομ γέαῦ. .. 97 «γίαχεγχε ἴῃ 
[86 Οτοεκ, ᾿Ασνηρός. 866 Αἀαϊίοηαὶ! Νοῖε. 
ΧΈΕΥΧΟΒ τγεοϊρηοὰ ἔοι Β.Ο. ,486-ός. ΗϊδΞ “εεοπά 
μλβω ννὰ8 ῬγοῦδΟΥ {πδὶ οὗ 15 5 δ)υργαίίου οὗ 

εγρὶ (Ἠετγοά, νἱ!. 7; ]υδῖ1, “ Οεβοβίςμία 
ἀε5 αἰΐθῃ Ῥεγβίθηβ, Ρ. 113). ΟἾΒΕΙ ΥΟΔΓΒ 
ταορηςἰοηδαὰ 1 (6 οσδηοηΐοδὶ Εβίμον ἂζὸ τῆς 
ἐδὶγά (Εϑῖδον ἱ. 3), [86 σ“ευεπεὸ (Εϑίδον ἱἰ. σ6), 
δηὰ ἴδε Ζευε 3 (Εϑίδον 111. 7). [ἢ τῆς τὨἱγτὰ 
ΥΟΑΥ ἴοοκ ρίδοθ ἴπε ἔδαϑ ΠΟ ἢ ΠΙΔῪ πᾶς 
τοσραάφα οἵ ΤΟ] ονγεά τΠ6 σοηνεηϊίοη οὗ [86 
ἐδ ϊης πλεῃ οὗ Ρεγβία, βιιπησηοηεὰ ἴο δάνίβε [Π6 
ΨΆΣ νἢ Οτεοος (Ηοτοά. νἱ]. 7, 8), δηά ν ἢ 
ΠΟ Ὦ (6 σαποηΐϊςδὶ Βοοῖς ςοηηοδςοῖβ ἴα ἀ15- 
δτᾶςς οἵ αϑῃί. [Ι͂ἢ 15 ΠΡ ΥΟΔΣ (Β.Ο. 480) 
ψγ)2ὲ5 Του ρῆς [Π6 Ὀαίι]ς οὗὨ ϑαϊαπινβ, δηὰ ἴῃ ἢΪ8 
εἰσίῃ (Β.Ο. 479) πε θαῖῖϊε οὗ Ῥ]δίξα. ϑυςῇ 
δἴοσίεβ 85 ἴῆοϑε ἰο]ὰ δροιιΐ Χογχεβ ἰη Ηοσζοά, 
ΥἹἹ. τ46--, ἢ χεηυηθ, ργους ᾿ἰμ ἴο πᾶνα ὈΘΘΏ 
Δηγτϊην Ὀυΐ ἃ ἴοο] ; θυΐ ἰξ 15 υΐϊε ἰπ 8δ0- 
ςοτάδηςο ἢ μδΐ 8 Κηοννῃ οἵ [[]18 Κίη 5 

ΕΤΗΒΆΕ. ΧΙ. 

τῆδλιὶ ἴῃ [815 σηοητ Μοϑ68 δὰ Ὀθθη ὈοΙΉ ; 
δηὰ ἰς ογεά, “4.8 γ»γεαΐ ἢ53|:65 βννα ον {Π{|Ὲ 
ΟΠ68, 50 ΜΠμΠ1ΙιΙῈβινδίϊονν [5ταϑὶ.᾽ Οοά αεαϊά ἴο 
δἰπι: “ἼΒου νυ ὶςοκοὰ δ ἢ ΕἸ5Π65 ἀο ᾿πάθοὰ 
ΒΟΙΊΘΕΙΊ68 δύνα ον ; Ὀυΐ ϑοπηθτπιο5 ἸΠΕΥ ἃΓῸ 
δυνα !] ονγοὰ ; δηὰ ἴδοι 8]: Ὀδ6 βδυναϊϊονδὶ οὗ 
ἴο88 ψνῆο νογα ἴο δ6 βννδονσοὰ ᾽" (Μιάγαβῃ, 
οΡ. Ἐϑβίμεγ ἰχ. Σ). Ης Βιδὰ 4]30 ονεη])οοϊκο, 
8475 ἴῃς Τάγρυμ, ἴδ6 ραβϑϑᾶρα ᾿ς ἢ ἴογεῖοϊ 
(δῖ [ῃ6 50ῃ8 οὗ [οβορὴ ΨΈΓῈ ἴο ἱποξαδα 8498 
[ἢ ἤ51658 οὗ [Ππ6 86ᾶ. 

Ι,ενιτ6,Δηἀ Ριοίεπιειβ ἢΐ8 5οη, Ὀτουρ ἢϊ 
τι ῖ5 ερίϑιῖς οὗ Ῥῃυππι, νος {ΠεγῪ 
8814 ννᾶβ8 16 884π|6. ἀπά τῇδιὶ Γ,γϑίπηδ- 
σλυβ τῆς 8οη οὗ Ριοϊεπηειι8. [ῃδὲ νγᾶ8 
ἴῃ. Τ]εγυβάίεπη, μδὰ ἱπτεγργείϊεά ἴξ, 

2 ἴῃ τδΠ6 βεοοῃά γϑᾶγ οἔ [ἢε τείρῃ 
οὗ Αγίδχεγχεϑ ἴῃς ργεδῖ, ἰῃ τῆς ἢγβῖ 
ἀδγ οὗ τῇς πιοητῃ ΝΝίβοη, Μαγάοςδειιβ 

τΟΔΚ δηᾶὰ σοννάσγαϊυ οἰδγαςῖες (Ηετγοά. νυἱϊ!. 
103) [Βαΐ Πα μου] 5εεκ ἰο ἔογρεϊ ἴῃ ἀἰϑαϑίοσ 
ἴο [5 ΔΥΙΤΩΥ͂ ἴῃ 8650] ἰηἀδυΐζοποο δ όσηε (. 
ϑαΎοα, "᾿ηἰτοδυςοη ἴο ΕΖγα,᾽ ὅζο., Ρ. 1τοο). 
Αὔδοηῆσε ἔοση βοῖηθ ὕροῦ ἢϊ5 Οὐδεὶς ς2π}" 

ἴξῃ, δῃὰ 86 ργεςθάρηος δοοοσάθά ἴο οἵδμοιβ 
Ὁγα Εβίθογ (βίον 1ἷ. 8, 12, 17}, Μ111 ΘΔ 51} 

δοοουηῖ ἴογ ἴῃ ἱπίογναὶ δεΐννεθεη [86 ἀΐνοτοο, 
οἵ ---:ἀοσοογάϊης ἴο ἴἢ6 ΤΑγριυα οἡ Ἐβίδοσ ἱ, 
19, ἰἰ. 1, δηά ἴπ6ὸ Μιάσαβῃῃ ἴο ἴῃς Βοοῖκ οὗ 
ἘΞίπον (566 ὟΝ ὕμβοδε, Ρ. 35)--ἴἰῃα ἀδδίῃ οὗ 
Ψαβατ δηὰ ἴΠ6 πλδυτίαζο οὗ Ἐϑίοσ. 

Νμομ)] Οδ)]εά ἴῃ ἴδε Οκ, Β “ Αἀδγ- Νίβδη, 
ἐ.ε. Ὠγπῖγυϑ-. Χαηίβίουϑ.7 [ἢ τὴς [Θνν 88} (α]θη- 
ἀδγ Νίβδη ννὰ8 (ἢ ἢγϑξ δηὰ Αὐἀδὺ ἴπ6 ἰδεῖ οὗ 
186 πιοηΐῃβ, θοῖῃ Ὡδπιο8 θείης ρΡοϑί- οχ!]!ς. 
Τῆς Βανγ]οηΐδη οτρίῃ οὗ ἴδε εχίβεης Πδηγ68 
ἴοσ ἴδε τηοη8 δπιοηρ [6 [δννβ 18 ΠΟῪ βΈῃ6- 
ΤΑΙ δἀπιῖεά. [η ἃ ἰἰϑὲ οἵ ἴς σηοηῖῃβ ἔουπὰ 
ἂαἵ Νίῃονθ ἢ [6 Ὡδιηεβ8 οὗ Νίβδη δηὰ Αὐδγ δῖὸ 
εἰνεη 45 Νίβα-απσηυ, Αἀ-ἄλ-τυ (ςρ. ϑηγδάοσ, 
“Ὠῖς ΚοΙπϑοΒτ θη ἃ. ἀλ5 Α. 7.2 ρρ. 379, 
2380).. ΤῈ 2πὰ ΜδἼοοδθθοβ δηὰ [Ὀβορῃυδ 
Ὀ5ΌΔΙΥ κεῖνα Μδοθαοηϊδῃ ΠΆΠ6Β : 50 ΠΕΙῸ, 
Χδηιου8 (ΑΡΓ]) τῷ Νίβϑδη (ορ. 2 Μᾶςο. 
ΧΙ. 30, 33,), 38; [΄Ὀ5ερλ5, ὍΤΕ Τυά; 1. 
οἰ. 1. δ 3), Ὀ γϑίσιιβ (Μᾶγς}) Ξ- Αὐδγ ([ο56- 
ρῬδυ8, “Α. |.᾿ χὶ. οἢ. νἱ, 8 132). ΕΥ̓ ΖΒΟΒ6 
(Ρ. 79) οοηὐεοῖαγεβ ἐμδὲ (ῃς ςοχηδίηδιίοη 
ΑὐἀδγοΝίβϑδη (οΥ ἔνε βλἢ-ἢἔγδὲ τηοηῖ ἢ) ΤΑΥ͂ 
Τορσγεβοηΐ [86 ᾿ΠΙΘΓΟΔΙΑΤΥ͂ τηοηϊ 5ΟΠ] ΘΓ ΠῚ68 
ἰηδογίοα αἵ [6 οηά οὗ ἴμε [ονν]8}} γεᾶγ, δὰ 
οδεὰ ννε-δάδγ (πη (ἢς Νίηδνθῃ [8016 Ασ- δὰ 
ΤΩΔ Δ Κ-ΤῸ ΟΥ ΓΔ} -Γ}) 84 Αἀ-ἀΔ-τὰ (ἐπ. ἴ6 
το ἀἤοσ Αἀδγ). 

Μαγάοοεῤει}] Α Ὠδῆθ ἴδκεη ΌΥ͂ βϑοπὶα ἴο 
ταθδῃ “ Ὀεϊοηρβ ἴο Μεσγοάδον, ἃ νυ9}}-Κποιχῷ 
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τῆς βδοῃ οὗ 7δίγιιβ, [ς 80η οἵ ϑεπιεῖ, 
τῃε 8οη οὗ (ΟἰϊΞξαὶ, οὗ τῃς εἶδε οὔ Βεη- 
Ἰλπιῖη, δά ἃ ἀγεᾶπι ; 

4 Ἔο νγᾶβ ἃ Ϊενν, ἀπά ἀνεὶς ἴῃ 
(ἢς οἰ οὗ ϑυιβ, ἃ ρτεδῖ πηδῃ, Ὀεὶπρ ἃ 
86ΓΥ ΠΟΥ ἱπ [ἢ Κρ 8 σουτγί. 

4 Ηε νν3 α͵3ο οπς οὗ τῆς Ἵοδρένεϑ, 
ψΏΙΟΙ ΝΑΡΟςΠοάοποβθοῦ τΠε ἰπηρ οὗ 
Βαδγίοη σδγγεὰ ἔτοπὶ [εγυβαίεπι ἢ 

Βαυϊοηΐδη ροὰ, δηὰ ““ γεοκοποά ἴο 6 οπο 
οὗ [ἤοϑο πδιηθ8 ψ ϊοῖ τότ δάορίεοά ΌΥ͂ ᾶρο- 
διαί Ζίην ΟΥ τοὶ ἸΟῪ ἱπα! δγοηΐ [68 ἔτοπὶ 
(Ὠεὶγ ΒαργἹοπίδη πεῖ ῃθουχϑ " (δάγςε, “ [πτο- 
ἀυςιίοη ἴο Εἶτα, ἄζςο.,᾽ Ρ. 1οι). [1 (ἢ]5 Ὀ6 
8ο, ἴε Μοσγάροδ οὗ ἴῃ6 Κ οἵ Εξίδογ (Ὁ. 
450 ΕζΖγα ἰϊ. 2; Νεῖι. υἱ!. 7) 5 ἃ β'βηδὶ ἰηβίδηοθ 
οὗ ἜΠΡΕΠΕΝ τὸ ϑυοἢ 4ϑϑοςδίοηΒ. Βυῖ ἰΐ 
8 ᾿ἸῃογῈ ῥγοῦδῦὶα [πδὲ [6 πῆι οὗ ἃ Ϊεῖν 
Ὀοτη δἱ ϑυ88 νου]ὰ Ὀεὲ οἵ Ῥεγβίδη σαμεν ἴμδη 
οἵ Βαδυ]οηΐδη οτἱρίῃ. Ὑθο ἤγϑί εἰοηοηξΐ οὗ 
ἴΠπ6 Ὡδηδ Σοῦ ἴῃ 800 ἢ νν 6 }1- ποτ Πδηλ65 
45 Ματγάοηϊυβ (Ηδοτγοά, νυἱῖ. 5) δηὰ Μασγάοηίοβ: 
δηὰ [δε δηλ] 50}140]6 15 αἰκίη ἴο [ῃς τογηγπδίίοη 
ἴηὴ Ασίδικοϑ, Ῥηῃδοηδοθθ ὅζο. ὅε6 (86 Αά- 
αἀἰτομ4] Νοῖθ. Οἱ ἢὶβ ΖΘΏΘΔΙΟΡΥ, 5ε6 Εϑί οσ 
1ϊ. 5, μοῖρ, 

ΤΕς Ιἀδηςβοαίίΐοη οὗ Μοτγάδοδι σὰ Μᾶ- 
1Δ2Κλ5 οὐ Αἰἴδίκβϑ, 4 ὁ ηυς ἢ το Ἡ]ο] θὰ στεαῖ 
ΡῬονοῦ δῖ ἴδε οουτί οὗ ΧοΥχοβ ἀυγίην [86 ΘΑΥῪ 
Ρᾶγί οὗἉ Ὠἰ5 γοΐξῃ, 1ῖ5 ροβϑί δῖε ἴῃ 50 ἔαγ [παῖ ἔδεῖβ 
ἀο ποῖ οοηϊτδάήϊςϊ 11. ΤΠ ΒἰϑίοΥΥ οὗ [ῃε τείζῃ 
οἵ ΧΟΓΧΕΒ 5 ηοί σαστίοα ἢ (ἢ σδηοηΐςδὶ Βοοῖκ 
Ὀεγοηά [86 131} γεοᾶγ οὗ [ς Κὶπρβ τείρῃ, δηὰ 
6 σεϊρηθα ἔνε πίῦ γοδῦβ. Μοχγάδοδὶ ΠΊΔῪ ἢδνθ 
ἀϊοά Ὀεΐογε ἴδ δάνθηϊ ἴο ροννεσ οἵ Ασὐίδθδῃοβ, 
Ὑ100 νν85 ἴΠ6 Σου] ἕβυουγιῖο δηὰ σοὨ οὗ πιο. 
οὗ (ἢ Κίηρ δί ἴῃς εἶοβε οὗ 5 16. ΤῊ ἰδη- 
σύυδλρο οὗ [Π6 ΨοΥβίοη5 Βοτα δισιδυζεβ ἴο πὶ 
ΙΕ Υ δίρῃ σαηῖς. ΤΠ πε Ἄς. ἴεχί οοττε- 
βροπάϊμηρ ἴο “4 βεγυον (ΧΧ. θεραπεύων) 
ἴῃ [ἢ Κιηρβ οουσί (2.4. ραἶδοε) 18 ἐπέθγ ῥγί πιο 
σμΐς γερὶς. 

8. δ.4] Οἵ ἴη ἴῃς Ο. Τ᾿, ϑῃυβῆδη. Οἡ ἴδ6 
ὡς 866 [)4ῃ. νἱ]]. 2, ποῖθΊ. Τῶε ρῥαΐδος ν᾽ 8 
11 ΌῪ ατίυβ, (Ὠ6 ἔδῖδοσ οὔ Χοσγχοβ, οἡ ἴῃς 

δδπη6 Ὀΐδῃ 45 (δὶ δί Ῥϑγβθροὶβ. [Ιἡη 1, οὔτιιϑ᾽5 
“Οδιἀαδ διὰ ϑυϑίδηδ᾽ (Ρ. 423) ΙΔΥ ὃς ϑ6θῇ 
80 Δησίοηϊ »τοιηά.Ὀ]Δ ΟΥ̓ 80.538; [Π6 5114 }16Γ 
τηουηά ἀεριοϊοα ἴῃ 1ἴ νγᾶβ ὈῬγΟΌΔΟΪΥ [ἢ ς 5ἰἴς 
οὗ [δ6 ραϊδοθ. ὅδι0.588 ν)ᾶ5 ἴπε γεϑίάθησο οὗ “τῆς 

ἴ Κίην, δηὰ ἴΠογα "τεσ “ ἢἷ5 ἰγδϑιγες ο΄ 
γψν ἢ" (Ηετοά. ν᾿. 49). ΤΕ ρῥΐδοο 1561} 5 
ὨΟΥ͂ ἃ πι855 οὗ τιΐϊη58 ([081], Ρ. 112) 

4, Η «υας. .. ὁπό 97 δε εαῤέξυες 49"..7 1 
(8 15 ἴο δὲ ἴδίκδῃ ΠΈΡΑ ΙῪ (ςρ. ἴῃς Ταγρυπιβ 
οῃ ἰϊ. 6), Μογάθοδὶ συυϑὲ ἤδνε θθθη τλοσα [μΔη 
11ο πρὸς οΪά. Βυΐ {μ18 ἸΙἴογαὶ 86ῆβε 18 δν]- 
ἀοητγ ποῖ ἱπίθηάθα, [Ιξ ννᾶβ 1γ15 ΆΤΩΠΪΥ (ςρ. 
Οἷκ. ἰοχῖ Β) ὑΒΙΟἢ ννᾶ5 σαγτὶεὰ σδρίϊνο ἰὴ [6 
τεῖσῃ οὗ Ϊεσομίδῃ (Θδοϊδο}) ὈγῪ Νοδυςδά- 

Ε5ΤΗΒΆΕ. ΧΙ. Υ. 3--7. 

]εςβοπῖαβ Κίπρ οὗ Τυάεα; δπά :}}}8 
νγ28 ἢ8 ἀγθδπ : 

ς ΒΕ] ἃ ποῖβε οἵ ἃ τυ, στ 
Ἐπυπάοτ, ἀπά βεαγίῃαυλίκοεβ, ἀπ ὑργοᾶγ 
ἴῃ τῆς ἰλπά: 

6 Απά, δε ο]ά, ἔσο ργεδὲ ἀγδροῃβ 
ςλτης ἔογτἢ γελᾶν το ἢρπῖ, Δηὰ {ἢεῖγ 
ΟΥ̓ νγᾺ3 Εἴεβε 

7 Απά δὲ {ῃεῖγ ον 411 πδίίοῃϑβ νγεγε 

ὨΘΖΖΔΥ (Β.Ο. 598); δηά 18 ἔδίῃοτ8 ([141γ}5) 
δηὰ ρσταπά δ Πο 5 (δεπιοὶ) Ὠᾶπλοβ ἃσὸ σίνεῃ, 
ἢ }}|ς “ Οἰκαϊ, οὗ ἴὩε {δὲ οὗ Βεη͵δτηίη, οΥ 
ΚΙΒῃ, 8 [86 νο] Κηοσχῃ ἔδίθοῦ οὗ 880] 
(1 ὅ88πι. ἰχ. 1). δυςῇἢ γχεπεδιορίοϊ γδρ8 ἀτὲ 
ποῖ ἱπίτεσυσηϊ ἴῃ ὈΙ]1Ιο8] ττπρϑ (τ. 8. 
Μαῖϊ.:. τς τ ἔϑαάγαϑ υ. 5). [΄βορδυϑ (' Απηθῃᾳ. 
]7υά᾽᾽ χί, οἰ. νἱ, ὃ 1)ὴ τρλῖκο8 εγ. δῃηὰ 
ΠΟὨΒΘα] ΘΠ Μογάδοδὶ (οΡ. Εϑίμεν 11. 7) οὗ 
τογαὶ ἀδβοθηῖ (ἐ.ς. ἀγουρὰ 541}}}). 
Α νναηΐ οὗ Δοουγδοῦ 15 ἴο δὲ ποϊορά ἴῃ 

(Π686 ψοῦβο8 (2-ἡ. Ὑἢ6 ἀγϑλπὶ δίκας 
ἴη [86 “΄“ ϑεοοῃά γοαγ᾽ οὗ Ατΐδχογχος; δηᾶ (86 
Παΐυγδ] 56ῆ96 Οὗ Ὁ. 12 [Δ κοὴ 1 ΧΙ. τ σου] ά 
Ἰεδά δε σεδάοσ ἴο βδυρροβε ἴμδὲ ἴῃς Ἷοῃϑρὶ- 
ΤΑΟΥ οἵ ἴῃς ἔνο δυηυςἢβ (οἱ. χίὶ!.) ἴοοῖκ ΤΣ 
ἶη τδ[ βᾶπηὸ γοᾶσ. ὙΠ6 οδποηϊοδὶ Βοοκ, 
δοννενοσ, σχουἹὰ δϑεῖὰ (ςρ. ἘϑίΠοΣ 1]. τ. 2:1, 
“1η ([Πο56 ἀδγ5," συἱτ Ἃ. τό, “ ἴῃ [δ6 βευφηίῃ 
γοᾶγ οὗ δ᾽5 (ἴπε ἱκίη 8) τεῖρῃ) ἴο ρἷδος [818 
ΠΟΏΘΡΙΓΔΟΥ ἔνα γεαγβ ἰδῖεσσ. ὙΠῸ Οτοεκ τοχὶ 
Α κεοῖβ οὐὸσ ἴδε ας] ΟΥ̓ συ ρροβίης το 
ΠΟΏΒΡΙΓΔΟΙ65, ἃ Ὡοΐ ὕη]}1Κοὶγ τὨΐην δ ἴῃ σουγί 
οὗ οὔθ ψο ἀϊδὰ ὈΥ ἴα μαπά οὗ ςοπϑβρίσαΐοσβ, 
δυΐ οὐ ἀΘΠΠῪ ογεαῖϊοθα Βόγα 48 ἃ Ἴοηγθηΐϊθηῖ 
βοϊυϊοη. Τδυδ, ἴῃ (6 δοοουπηῖ οὗ ἴδε πγϑοῖ, 
(86 παπι68 οἵ ἴμ6 σοῃβρίγαϊογβ ἃῖὲ βῖσθῃ, 
δηὰ (Ποὶγ ομῖοθ 15 ταὶ οὗ σζυατὰβ οὗ ἴδς 
Ραΐαςε ; ἴῃ (πε βεοοηά, {ΠΕΥ ἀγα ποῖ πδιηδά, 
δηά {Ποὶσ οὔῆος ἰ8 {παΐ οὗ ομοῖβ οἵ [86 σογαὶ 
θοάγεργυατά. Το ΟΚ: ἰοχὶ Β Κπονν8 ηοξϊης 
οὗ ἵἴνο σοπδρίγαςϊθα, Ὀὰϊ (δες Ὀεῖονν) ἰθᾶνεβ 
[ἢ ἀδίε οὗ [πε σοηΒρίγΔΟΥ τ τορογίβ 580 ὀρξῃ 
(δι 1 15 ροβϑίθὶε ἴο σεΐθυ ἰξ ἴο {6 ϑουεπί 
γοᾶσγ οἵ Χεῖχεβ. ΤῈ Νεῖ. 1,δἴ, οπιἵβ [86 
ἢγβέ οοπερίγαςυ, δηά ἴδε Ββεδάϊηρς οἵ [με Ψα]ρ. 
οὗ εἰ. χίὶϊ, ᾿ητπλαῖο5 [αἴ 186 παγτγαῖϊνε οοῃ- 
ἰαἰπεὰ ἴῃ {π|8 σπδρίεγ 18 σορεαίφά ἔγοπι ἴδε 
βεςοηά οἢαρίεσ. Ὅδ6 νδυϊδί!οη5 ἴῃ [ἢ6 ΠΑΓΤὰ- 
ἔοῃ οὗ δῖ νγᾶβ8 ργοῦ ὈΪΥ θυΐϊ οὴς εὐθηΐ ἅγαὰ 
πυχήογοιβ, δα τι }}} θ6 ποϊοὰ ἴῃ {Ππεῖτ Ῥγορεῦ 
Ὀἶδςο5. 

δ. Το ““ἀγοαπὶ οΟΥ “νἱβίοη (ΟΚ. Β) 
οΡθηβ ἰη [δο ΟΚκ. Α δοὰ Ψ υἱξ. ἀγα Δ ΌΟΔΠΥ ἢ 
ἴνο ραΐγβ οὗ ρίυγαὶ ἤουῃ8 ἔο]οννθα ΕΥ̓͂ ἃ 581}- 
εὐυϊατ :-- Αηα ]ο! νοΐοαϑ δηὰ τυὐπλυ]ῖ, ἰδυ ποτα 
δηὰ δαγαιδκο," ργοάυςίηρ 858 {πο ῖὶγ σεβυ 
“ ροηδιβίοη ἢ (τάραχος; δυῖξ. εοπέιγδαϊδο) 
τδῖμοσ [Πδη “Ὃς ὑργοῦγ. ὙΤὙΒο ΟΚ. ἴοχί 18 τόσα 
αὐγυρί ἴδῃ [δες 1, ΔΈ]. 

6. ἑφυο ξγεαὶ ἀγαρομ.)] ἱ.6. ἴῃ ἴδε ἐχρΙδηᾶ- 



ν. 8----Ι 2. 

ΡΓεραγέά ἴο δαΐεῖθ, (δὲ Ἐθεν πιΐρῃς 
ἤρδὲ δραίηβε {με τὶ ρβίθουβ ρεορίε. 

8 Απὰ ἰο ἃ ἋΔΥ οἵὨ ἀδτίζηεβ8 δηά 
οὔβουπγ, ἘΠΡυϊλοη δηὰ δηρυ ἢ, 
ΑΠϊοοη Ὧηὰ ργεᾶξ ὑργοᾶτ, ὑὕροῃ 

9 Απά {πε ψβοῖε τσ ίδουβ πδιίοπ. 
ννᾶϑ (του ὃ[6ἀ, ἐεαγίηρ; {πεῖς οὐνῇ ἐν 15, 
δηἀ ψγέγε γοδανὺ ἴο ρεγ8ἢ. 

10 ἼΠεη {δεΥ οπεά υηῖο Οοὐ, ἀπά 
ροη {ΠΕΙγ ΟΓΥ, 88 ἰτύγεῖε ἔτοηι ἃ {{πῈ||ὲ 

ΕΠΤΗΒΆ. ΧΙ. 

[ουπίδίη, νγᾶ8 πιδάς ἃ ργεδλὲ ἤοοά, ὄἐνεπ 
ΤΑΌΓΟἢ νυδίογ, 

11: Τῆς ἸΙρΒξ δηά ἐξα 8ι1π τοϑὲ ὉΡ, 
δηὰ τὴ6 ἰοννῖγ στεσγα εχαϊτεά, δηὰ ἀε- 
νοιγοά τἢς ρ]ογίοιβ. 

12 Νοῦν ψῆεη Μάατγάοςβειιβ, νῆο 
Βδὰ 5Ξ6εη {ἢ18 ἀγεᾶπι, δηά ννῆδὲ (σοά 
ἢδά ἀειεγγαϊποα το ἀο, νγᾶ8 ἄννᾶκε, ἢβ 
θᾶγα 1818 ἀγεδηὶ ἰῃ πιϊηά, ἀπά ὑπὲ]} 
Πἰρμε ὉΥ 411 πλδεδῃβ8 νγᾶβ ἀδϑίγουβ ἴο 
ἵζηονν 1. 

οη (Σ. 7), Μογάδοδλὶ δηά Απιδη. Τῆς ὅρδὶ 
Ὀεΐννοοη ἴπεβα ἱπάϊνί 2] Ὀελβίς θθοδίης ἴῃς 
δ'σηδὶ ἴοσ ἢ ἄοῃ οὗ νγὰῦ οὐ [Π6 μαζί οὗ 
“ 8}} ἡδξοηΒ᾽" (πᾶν ἔθνος) δραϊηεί “ [δ τ ῃϊο- 
ΟὐΒ Ρβθορίε " (δικαίων ἔθνος). ὙΠ Ψ υἱχ. Πεγα 
ἴεστηβ ἴΠ6 ΤΌΣΤΩΟΥ παξίοησς, ἴῃς ἰδίϊον ψεηδερε 
ἡιωίογμρ, Ὀὰϊ ἄοε5. ποῖ αἰνναγϑ οὔβογνθ [86 
ἀἰβδθπσοη (8ε6 χ' 8, 9)... ΒΥ [δα ἰδίϊοῦ 
(οδ]εὰ αἰδο ἰῇ συ. 9 “ἴδε σψμοῖς σἰρῃΐθουϑ 
παϊίοη, πᾶν ἔθνος δίκαιον, ρέὲπ’ ἡωσ!οτιη) 18 
τλρδηξ [86 ρΡεορὶς οὗ [πῃ6 ἴενγβ (ορ. χ. 8; 
νυ 54. χ. 15) χυϊὶ. 2). ὙὍῈδ γα βεσίηρ οὐἔἁἉ [᾿ς 
ὨΑΙΪΟΠ5 18 ῬΓΟΡΒΕΙΟΔΙΙΥ ἀεϑοτίθεά ἴπὰ [0εὶ 
11, 2: ΧΙν. 2. 

8. ρ. ἴδ ἰδηρυάσο οὗ (15 νοῦϑ 8 
"5 1, 2; Ζερδ. 1. 15; 8ῖ,. Μαίί. χχίν. 29. 

Βα ΔΙ [ἰοἢ8 ἀγὲ σεοουηίθα ἴῃ ραΐγ8. ΕῸΓΣ 
“ ΟὐβουγΥ ἢ ἴ[δ6 Ψυὶς. μ45 ἀῤεεγνιεπ, δίῃ 
ἴδ6 νοτὰ 1ὴ (ἢ 86η86 οὗ οὐ σὰ] δηὰ ἀδηροσ- 
οὐδ οἰγτουπιοίδηςεβ. ὍΤ86 οουρὶοεῖ “ {δι4- 
τἴοῃ δηά δρυΐ βῃ ̓  οσουγβ ἴῃ Β οτι. ἱϊ. 9 (ςρ. 
αἶϑο Υἱῖϊ. 35). ὙΒ6 ΟΚ. ἴοχί Β τομάουβ ἴπ6586 
ΜΟΙΒ65: “ Απά οί ἔγχο ἀγαροῆβ, δηά δοιὰ 
οᾶπις ἔοσιναγὰ ἴο ἤρῃξζ. Απά {Πεὶγ ΟΥὙ ἄτοβο, 
δηὰ 8}} Ἡὐπερς ψΈΓο πιονδὰ Ἢ τοαϑοη οὗ τε 
ποῖθα οὗἨ [815 οἴὺ. Αγαϊηβί [86 Ῥδορΐὶθβ 
[Βεῖε τ 586 α ἃ ἀΔΥ οὗ ἀλγκπεθβ δηὰ ρίοοτῃ 
δῃᾶ οοηδιδίοη οὗἁὨ δαῖ|6; δηὰ δυθτγ ῃδίίοη 
Ιηδλάδ τοδαῦ ἴἰο ἤσῃῆζϊ. Απὰ πὸ ςδ]εὰ ὑροη 
ἴδε 1,οτγὰ ὈΥ στεάϑοη οὗ [πε ηοΐβξς οὗ {Πεὶν οτγ.᾽ 

10. ΤΠο “1π|16 ἔουπίδίη ἢ ἀδνεϊορίπς ἱπίο 
τἰν ετεαὶ Ποοά" οὗ σῖγοσ (Χχ. 6, ποταμὸς) 5 

[ -ὸ ψΨἉἱΙ͂ 

11. Α5 “τς ἀγαροῃβ᾽ δηά “" ἴπ6 ουπίδίη ἢ 
ᾶ16 ρΡεγβοηϊδοδίίοηβ, 8ὺ “16 Ιἰρῃξ δηὰ (86 
80} ἢ ΠΝ ἴδε Ῥονεῖβ οὗ ἀεοἰγογδῆσα 
ΟΥ̓́ΣΡ “' ἀλγίκηθ858 δηὰ ὈΠΞΟΗΓΕΕΥ " (υ. 8). δοπὶδ 
σοιρασο ὉΝ 5. ν. 6, ψ μοὶ Βονονοῦ ἀο68 ηοῖ 
᾿ΏΡΙΥ Ρογϑοηϊβοδίοη. Α γεῖ πιοῦα ἀθῇηϊθ 
Ρεβοηϊδοδύοη ἰάἀδηςΠ65 [μοὶ ἢ συλτιαϊδη 
ΑἸροΪ5, διιοςἢ 45 Μ|ςμδεὶ, “ {π6 ρτεδαῖ ὑγίηοα 
ΜΈΣ 5ἰδηάεί ἔοσγ ἴ86 οἰ] άγοη οὐὗἁἩ Οοὐ 5 
Ρθορὶε (Ὁ 8ῃ. χίϊ. 1), δηὰ Οδϑτγῖοϊ, “"ψῆο 
τολκοῖι τῆδ ἴο τπηδοτοίδηα νἱβίοηβ᾽ (Π 4ῃ. 
ΥἹ1. 17). 

ἀρυοωγεά ἐξέ σἰογίοι"] τοὺς ἐνδόξους ; Ν ΪΣ. 
ἑπείγέος : ποῖ ἴῃς ῥγοιιὰ οὐ δοδϑβίξι!, δυῖ [Πο86 
ΟΟΟΌΡΥ Ως Ροϑιοη8 οὗ Ββοποιιγ δηὰ βίουυ βϑυςἢ 
ἃ8 Ηδιηδη (ἔνδοξος 5 ἀρρ οὐ ἴο ἷπιὶ ἴῃ 
χί, 6). 80 ἴῃς ΟΚ. ἰεχὶ Β, ψ πο ἴῃ οΟἴΠΟΣ 
τοβρεςίβ 885 ἃ οὐυγίοι! ναγιδίίοη : “1ἰρμῖ, [ἢ 6 
ΒΠ ΤΟΒ6 ὉΡ, ἀπά ἴῃς γτίνεσβ (τεδαϊης ποταμοὶ 
ἰηΞοα οὗὨ ταπεινοὶ) ψετῈ δ θη δηά δἢ- 
ρυρμεά ἴβοβεὲ οἵ δἰκὶ τερυΐε. Οα ἴδε 
ἸΤΩΔΡΕΤΥ οὗἉ [8 ἀγεδπι, 58εὲ6 Αἀάϊπίοηδὶ Νοίε. 

12. ἐπι} πὶ ΤῊ5 ΠἰπυΔοη 18 ἀρϑεηΐ 
ἔτοτι ἴδς Νυϊχαῖε; δηὰ ἴπὸ Οἷε. ἰοχί Β οου- 
Ὠδοῖϑ σμαρίοτβ δηά Ἵοὐξηΐβ 48 [Ὁ]]ονν8 :--- Απὰ 
Ματσγάοςοδβξιβ, οὔ τί ϑίηρ ἔτοτῃ ἷ8 ϑἴθορ, ροῦ- 
ἀοτοά δηχίουβῦ ψνμδί ἢ]15 νἱβίοῃ τηϊρϊ πιθδῃ, 
δηὰ ννῆδὶ ἴῃς ΜΙΣΒΓΥ Οηδ (ορ. [υκο 1. 49) 
23 ΤΕΔΑΥ͂ " ἄο. Απά δε πιά ἢἰ5 μι ρνηο, τ 
ἢἰ5 μοαγί, δὰ αἵ ΘΥΘΥΥ ΟΡΡοσ ΌΠΠΥ νν45 βίυαγ- 
ἴῃς ἰξ ουἵ, ἘΠ] 106 ΔΑΔΥ͂ οη ψ ὮΙ Μαγάο- 
οὔδοὺβ βἰερὶ ἴῃ 186 οουτ οὗ [6 Κίηρ νὰ 
Αϑίδγιβ δηά Τηοάσυζυϑ ἢ ἄζο. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΝΕΈΚΒΕΒ 2) 5-11. 

2. Ατίδχεγχεβ 18 [06 πᾶπὶα ξίνεη ὈΥ̓͂ ἴδε 
χΧΧ. ἴοὸ ἴδε Αδμδβυεγυβ (Ἰδὲ τε ΑΚΠΔ- 
ΒΗ νΟΤΟΒὮ) οὗ ἴ6 Ηδεῦ. δηὰ Ε.. οτγβίοῃϑ οὗ ἴτε 
ΤΔηοηΐοΔ] ΒΟΟΚ (86:6 Ἐβίποῦ ἱ, 1:0 ἴη {π|5 
Ραββαξε ἴδε Οτϑεὶς ἴεχὶ Β [88 ᾿Ασύηρος : (Ρ. 
ΤΟΙΣ χίν. σε; Εζτα ἵν. 6; Ὅλη. ἶχ, 1). 
τ πιξ ἰ5 τς Ἡ εὔτενν ἔοττα οὗ [με Ῥεγβίδῃ 
ΚΊΘΠΔγΑγβἣδ : ἴῃ Οτεεῖς, Χοῦχο.Ό Μοάογῃ 
ΟΥ̓ 5 ἀγὸ ῬυεΕΥ νν 61} ἀρτεθά τπαΐ [6 Ῥογβίδη 
Κίηρ δ ἀρὰ ἴο ἰῃ [86 Βοοκ οὗ Εξῖμεν δηὰ ἴῃ 

[656 “ Αἀάϊπ!οη8᾽ νγᾶ8 ποῖ Ασίδχεγχοβ ([.0ῃ- 
εἰγαληυ8), [με 5οὴ οὗ Χογχαβ, θυϊ ΧΟΓΧΟΒ ΠΤ» 
861, [86 5δοη οὗ αιυ5 Ηγϑίδϑρίϑ. 

ΤἼΠο ΚΔΌΡΙηἰςΔ] σοτηπηθηίδίοῦβ πᾶνὸ ἃ ρτεδί 
ἄο8] ἴο 81Υ δρουΐ τη. ὙΠΕΥ οχίγαοξς ἔδηοϊδιὶ 
τοοδηΐϊηρβ ΠΌμὶ [5 ΟΥ̓ ἴδαΐ ρογίίοῃ οὗ ἢϊ5 
πᾶτῃθ, δηᾷ [ΠΕΥ δοοϊὰ Ὠΐτα ἴῃ ἴλε6 πηοϑὲ ΠΟΑΓΙΥ͂ 
(λϑῃϊοη. Ηδ τνᾶϑ οδιϊοϑὰ Αμβαβϑυσσιιϑ, 5878 οὔθ, 
Ὀαοδυβα μ6 υϊδοκεηεά (ὙΠ) ἴπ6 ἔδλοθβ 
οΟΥ̓́ΉΠ6 Ι5γδο 68 ; ΟΥ, δοοοσγάϊης ἴο δηῃοῖδοσ, 
Ὀοοδυϑε 6 τηδοογαίεα (Ὁ Π2 9) {πεῖν μοδάϑ ; 
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ΟἿ, ΟἿ(Θ ΙΟΓἿῸ, Ὀδοδυδα μ6 πιδάο πο ἀγίηκ 
κΑ}} (πνδὺ ΦΥῚ Ἰπνὲ πρῶτ). ΗἜ ννᾶς 
“Ῥχγοΐπον ἢ (ο (2.6. ἀΚίη ἴῃ ΤΒλσγδοῖοσ δηὰ δεῖ 
ἴο) Νεδυςπδάηοζζαγ, ὑδοδυβα ἰξ μα Ἰαιζοῦ 
ἀεκίτογεά [88 ἰδηρ]ε οὗ εγυβαϊθη,, ἴπ6 ΞΟΥΤΊΟΥ 
Βιηδεγεά 115 Γεβιοσαϊοη: ἢ γγᾶ5 ἃ πίδὴ ΨἢΟ 
ἀεδίγογεα διἷ8 υἱίς (Νλβῃτῖ) δὲ τ[μς δἰ άϊηρς οὗ 
15 ἰτἰεπὰ (Μειγυοδη -- Ἡδηδη : ορ. Εϑῖποσς 
1. 15. ὅζς.), ἀπά 5 τ!οπὰ (Ηδπιδη) δ (δε δἰὰ- 
ἀϊης οὗ δἰ8 τ (Εδίμεγ; ςρ. Εξίδμοσ νἱὶ. 8). 
ἴῃ [δὲ οτἱρίηδὶ οἵ Ἐβίβεσ ἱ, σ (ὃς επηρβαδζίς 
ὉΠ Ὀείοσε ΓΙ ἰ5 ἕλκε το ροίηϊ Μἰπιὶ 
ουξ 85 ομεξ οὗ ἴδε ἔνε ὀαά τήδῃ δἰ πὶ εν δπι- 
ῬΠδϑβιβθά, υἱζ. ΝΙπιγοὰ, Εβδυ, Πϑδῖμδη δηὰ 
Αδθίγδπι (λκεῃ 285 οὔθ), δηὰ Κίηρ ΑἘΔΖ : ςρ. 
2 ΟΒγοῃ. χχυϊ!, 22. (ΝΒ. Δ Ἰδυάδοὶς 
Ὀγεϑατα οὗ νἱενν [με ἈΔΒΟὶ8 σρες εν 4150 ἔνε ψοοά 
ΤΩΘΏ [808 δ'ηρ]οὰ οὐΐ, ΥἱΖ. Α Μοβοβ δηὰ 
Δάζοῃ (Κθῃ 88 οὔδϑ), αν ὰ, Ἡοζεϊκίδη, δηὰ 
ἘΖτα.) (ἀΔοπβεαυθηίὶ δε ἰ8 ἐδαὶ (δοδϑείβυ!) 
ΤΆΔη ΨὯῸ ογάογοα τν]η 65 ἔΤῸΠὶ [6 127 ἰδηά5 οὗὨ 
Βἰ8 127 ϑυδήεςϊ Κίηρβ (ΕΞΙΠοΓ 1. 1), [μδΐ δδοῖὶ 
Ταῖρμ ἀγίηκ νμδῖ νγὰβ μί8 'ψοηΐ: ἐδα υπ]ιϑὲ 
Κιηρ, [ῃδΐ ἔσο], τῃο Ἔχοϊδίπηθά, “1 μδὰ βοόποσ 
ΤῊΥ͂ Κίηράοχῃ νγαϑϑῃμδίζεγεὰ (ἤδη ἔμδῖ τιν ἀδοτθα 
8ῃου]ά γεπιδίη ὑποοπιρὶοἰοά :᾽" Ζδαὶ ΑΠΔβϑ ΘΓ 
Ὑβοθε ἀεπιδηάβ ὑγεγό 80 ἴοο ἶβῃ (εν. ἴῃ [86 
(256 οὗ Μ΄ 4β.11), δηὰ ψνβοϑα ἀθοῦθθα ΟΓῸ 50 
Ὀη͵υϑὲ (ἐς. ἴῃ τπαΐ ψ μΐςἢ οοητηδηάεά [ἢς 
ἀεδίσυςοη οὗ [(δς [6νν8), ἄς, ἄς. ΑἈεῦ ἃ 
[ετηραϑὲ οὗἁ βἰπλῖ τ Σεργόδοθε8, οπς χοἀθεπιίης 
Ῥοϊηΐ ἰ8 ἔουπὰ ἴον Πϊπι: “ Βεοῖοσγε ΑΒδβιθσιβ 
ΤΑλυτ ὦ Ἐβίμεν μὲ νγὰβ Αμδβιθγιβ; αἴοσ ἢἷβ 
ΤΥ ΤΙΑ σα ὙΠ ΒΕΓ, Βς θεβανεὰ ἢοῖ ππ5θοιη]γ. 
ὥρ. ΝΥ ὕπβοδο, Ρῃ. 1ο, σσ ; (88836], ὑρ. 242--4. 

Μονγάξεα) ΤὮς Ταγρυπὶβ οἡ ᾿ὐβίμοσ ἴϊ, ς 
δηὰ εν Μιάγαδϑῃ γῖνε ἴο ἴῃς πδηγὸ δὴ Ασδγηδὶς 
ΕἸΥΠΊΟΪΟΡΥ δὲ 9 Ἵ ἐξ -- ἤπο Μυστῇ (ςορ. ΒΙος 
Ρ. 28), δηὰ τδογεὺγ ἀὐαθἀο λιν τ δ ήνρ 
δῃὰ ρμοβίοη: “Α5 ἴῃς τιγγτῇ ἰ5 [6 οἰΐοῦ οὗ 
Βρίζεβϑ, 80 νγὰ8 Μογάεοδί ἴμ6 μοδὰ οὗἉ {πὸ υβῖ 
Ταθ οὗ δὶ5 ἀδγ" (Μιάγαβῃ, Ρ. 43). “Ἧς 
ννγ88 {1κὸ (Π6 βίδ. Νοχδῇ, {πμδΐ βίδσ 50 ὉΠ] ἰδης 
ΔΙΏΊΟΠΡ, δἴῶγβ, δηὰ Κα [16 ΘΑ ΪῪ ἀδννῃ ψὩοὶ 
Ῥγεςθάεβ ἴμε ἢ}}} ἀδὺ. Ηδϑνναβ (δε Μαβίοσ οἵ 
ἴδε ]ενγβ;; μα ἀενοίεά Ὠἰπιβο ἴο τῃεῖγ ρστοαί- 
Π6588, οσκο οσ {πεὶγ γε! γα, δηά ῥγοπηϑοά 
Ρεᾶοα ἴο [86 Ψβο]Ὲ οἵ ἢἰβ γᾷοθ " (ςρ. 
Ταγρυπὶ 58εηὶ οἡ Ἐβίδεγ Χ, 3; ( 2556], ἢ. 298 ; 
ΜΙάγαβα, Ρ. 73). ἈδΌΘὶ Βογδομία, σοτηπιεηῖ- 
ἴῃ ὕροὴ 1μονιῖςιβ χχν. 47, ἀἰβοονεσβ ἴῃ {6 
“ΒΟΪΟΌΓΠΕΥ ΟΥ ΒΓΔΏΡΕΓ Μ{0 ννᾶχαβ τίςἢ, (86 
Αἰηδίεκιίε Ηδπιη ψῆο οδεγοά (ῃς Κίηρ 
Ιο,οοο (4ἰθηΐβ οὐ βῖϊνε ῸΓ ροιτηϊββίοη ἴο 
ἀεβίσου ἰϑγδοὶ (Ἐβίμοῦ 111. 9), ἴῃ6 ““Ὀσοῖθποσ 
[δῖ να χοῖὰ Ῥοοτ, δηά ἴῃ Μοσγάροδὶ [δ “ἐ ὁῃθ 
οἵ δἷ5. (ἴδε Ἰαϊϊογ᾽ 8) Ὀγείμσοη το σϑάδθοιῃς 
Βἷ πη." ΒΙΠΊΉΠΑΓΙΥ Οδη. χΙῖχ. 2 ἰβ πιδάθ ἴο 
ξαγη 8} ἃ σμδγδοϊογίβις δρρ !οδείοη. Βεη]δηλίη, 
186 τανθηΐῃρ στο γῆο “ἴῃ τῃε πηοσγηΐης 
ἀεδνοὺσβ ἴΠ6 Ργογ, 18 Κίηρ 88], ἴῃς ἢγϑξ 
Κίηρ οὗ ᾿ϑγβεὶ, οὐ ἴῃ “τηοσζηίηρ ᾽" οἵ [βτδοϊ], 
δΔῃὰ ἃ ἀεβοεπάδηϊ οὗ Βεη͵δηχίη, Ψῆο ρἰυπάογοὰ 

ΕΠΤΗΒΆ. ΧΙ. 

[ὃς Απιδ]εκίίοβ. Τῆς Μ ΟἹ το “δ δγθῦ 
ἀϊν!ά68 [με 5ρ01] ᾿ ἰ5 Μογάδοδί, “ οὗ ἴδε ἐτιδς 
οἵ Βεηϊαηίη,᾽" σψῆοὸ ἱπ 186 “δυθηΐηρ ἢ ΒοὺΓ 
(ἐ.Ζ. (λς οἀρΕν Υ) οὗὨ [5τδοῖ᾽5 ὀχίβίθηοο ἀϊνι θὰ 
νὰ Ξ ἴῃς δρο]] οἵ Ηδηιδὴ (ΕΞίβοῦ 
ὙἹ, 7). 

δ-11. 10 28 θθθῆ δἰγοδυ ποϊρὰ [πδὲ ϑοθ 
στο Βπὰ ἴῃ [ἢ 5 προς δὴ Εγρδη οοϊουτ- 
ἴηξ (χ, ό, ποῖ). Τῆς τναῖοσ οὐ γὐνογ ἱπυη- 
ἀλίίης Πκὸ τὰς ΝΊϊο, [6 Ἰιχῖ (ΡίΔ8), δῃὰ (Β6 
ϑυη (4) ψεῦγε Ἐχγρὕδη ὁδηΐ ἀεϊτ68 ; 
δηά (ῃς ἀγάροη---Ὑεῖδ ον (Π6 ΟΥ}] ϑογροηΐ, 
ΑΡΘΡ (Δρορϊ5), [πε ἀδτίζπϑϑβ, οσ ἔδο σγσοςοάι]ὸ 
ἀϑϑοσίδιοα ννἱτἢ “16 ΔΙΌ ΡΠ ἀσϑίσογοσγ δηά 
ὈΠΡΒῖον, (ες ἀεὶ δεῖ---νναβ ἴῃς ἴγρε οὗ [ῃς 
ταδιενοϊοςηΐϊ ἀεῖῖγ. Ὑἢδθε ἱπά!ολ ΟἿ ἅτε 50 
ἔᾺΓ ἴῃ ἕλνοΟυ οὗ ψγδὲ ϑοπια οτιεἰςβ Βοϊ]ὰ, τ6 
Ἐπγράδη οσίκχίη οἵ {π6β6 " Αἀάϊοηβ.᾽ ΤἘδς 

ἰηΐ τηυδϑὲ ποῖ, Βονγουοσ, Ὀ6 Ὀγοβϑοὰ ἴοο ἔδσ. 
δε σῖνοσ ΝΘ 25 ἃ ἐδ γ 18 πιαὶ; ἠοῖ, 85 

Βεγθ, ἔθηλαϊαε. [1 ἰβ ἃ5 ἴῃ6 βιδνκ, ποῖ 845 ἃ 
ἀγάροη οὗ ,) ἴδί Ηοτγιβ “6 ρ»τοαῖ 
Βεῖρεν" βρῆ τῆς Βυπίδη - ποδάάδα βεγροηὶ 
ΑΡερ. ἴῃ τ86ὲ ἀγεδπὶ οὗ Μοσγάοοδ, ἰ 1 Ὀς 
οὗ Ἐεγρθδη οτἱρίη, [6 πηοϑὲ Ἴχδοῖ Ἐργρίίδῃ 
ἔεαΐυγα 15 [Π6 δηϊδροηΐβιη νυ ἢ ἰξ ΣΟργοβθη 5 
θεϊννεοη ροοά δηὰ ον. Βυΐ {15 αὶ βία 
ἰΔΖΟΏΪ5ΠῚ 18 αἶϑο ἴῃ6 ἔδραΐϊυσε οἵ Μαζάοὶ 
Ἡρηος οἵδε οτἰτἰςβ πᾶνε δϑογίροὰ ἴο (μι ἷβ 

ἃ Ῥογβίδη οτγἱρίη. Τῆθ ἀϊδιϊποῦνο 
ἀυ.}153π| οἵ Ζογοδϑίἰδηΐβηχ νγαβ ἔ ΠΥ ἀονεϊοροὰ 
ἵπ ἴῃ6 Αοςδεπιοηίδῃ ρμογοά, [δ {ΐ πδῖυγο 
Δηἀ τοδομίηρς νατεὰ αἱ ἀϊβογοηΐ εἰπηος δηά ἴῃ 
ἀἰδεγοηϊ ἸοςΔ 1 1165, ἴ 8 συγίουβ ἴο ποῖος (παῖ 
[6 {ἰπ|68 οὗ Χογχοβ δῃηὰ Απιοϑίτίβ8---ῆς 
οὗ ἐνθηῖβ Ψῃἰσ ἢ 686 “ Αἀάϊεϊοηβ᾽ ρυγροσῖ ἴο 
ἀεϑεσίθε---᾿γεδεηϊεα γε] ρου νἱοῖνβ δ ἃ βίδρε 
ῬΑΓΔΆ}16] ἴο [6 ἱπιάσοιυ οὗ (ἢς ἰοχί, [ἡ 1818 
τείχη Οττηαζὰ δηὰ Αἠγίτηδη (ἴο εῖγε (ἢς 
ἀεἰποὰ ργίηςίρ[ε5 οὗ Ἰίχῃξ δηὰ ἀδγῖζπεββ, σοοά 
δηά εν], {ΠεῚγ τπιοάσθγῃ 5061) ψοσε ᾿ψγοσ- 
Βῃϊρρθὰ οἢ [65 (ΟΡ. ᾿ψοηοττηδηΐ, “1,8 
Μαδρῖς, Ρ. “οδν. ΑἸζαῦϑ ψοῦε σαϊϑεὰ ἴο θοὶ, 
δηἀ Ασησρβίσ!ῖ5 βδογιβοθὰ “ βδβϑούθὴ Ἵδ]άσθη ἴο 
[6 ρνοὰὐ οὗ ἀδγκηεββ δηὰ [86 Ἰονχοῦ γοξίοης 
(τ. Ηετγοά. νἱΐ. 14). δι δι! βροακίηρ, τ 6 
ΒΕΙΡΕΩ ΟΥ ἀγαροῦ ἰ5 ἴδε ἕοττη δϑϑίρηθα ἴο 
ΑΒγμδη [πὰ οὐ, δηὰ δ ἰς ὁ ὃγ 
Οττδζὰ ἴδε σοοά, ποῖ ἴῃ ἴῃ6 βουγθίδηεο οὗ ἃ 
ἄγαροη, θυΐϊ ἰη {μαῖ οὗ πιδὴ οὗ Κίηρὶγ δἱγιῖ 
δηά Ργϑβεῆςθ, ᾿υ5ῖ 5 1η ΕἸΣά 0.515 584}. ΝασΊδα 
ἴῃς Βεῖοὸ Βογιάσηῃ (ογῦ ΤῊτγδδίδοηδ) βυθάυ65 
ἴπ6 ἱγγδηῖ Ζοδιδῖκ ὉΠ Ρεσβοηϊβοβδίίοη οὗ ἴἢ6 
ὈΠης βῆακο ΑΖΗ] -ἀδηᾶκα). [Ι͂ἢ {Π696 “" Ααάϊ- 
τἰοη 5, Βονγουθῦ, [6 Πρ ἴογο ἀγα “πο ἀγδροηβ," 
δηὰ {ΠῈῪ ἤρῃξ οὐ δαιι] ἴθτοβ. [5 ποῖ [ἢ 15 ἃ 
ΤοΠοχίοῃ οἵ σοπίειῃροσγδηθουβ δ6] οὔ ΤΠ οἰ 65 

1 Οἱ ἴδε πιυομ-αἰβραϊεὰ ροίΐπίβ οἔ Ἐργρεδη 
το] σίου, ταγίῃβ, δηὰ ἀν πἰτ165, οουϑυ]ῖ ἐτζε7 δα 
Βυποκοσ, “ Ηϊκῖ. οὐ Απιϊχψυῖν,᾽ 1. 42 ἃς. ; ΕἸοισα, 
“Ἡ. ὟΝ. Β. ἀ. ΒΙ10]. ΑἸτογιατη5,᾽ ς. σ. ἴ6Ώ ; 
Θάγοο, “ἼὨς Αποίεης Εταρίτες οὗ ἴδε ε 
Ῥ. 59 ἃς. 



Δ 1-.3.] 

ἢ 056 ΟΥΒΏΙΡ πδὰ δυηὶς ἴο [Π6 βδπὴθ Ἰονεὶ 
ΤΩΔΥ͂ Μ}6}} πᾶν Ὀδθη οοηςείνοα 45 δηϊδροηϊϑῖβ 
οὗ [6 5ᾶπ|6 οδὶϊῦτε. Ψνδίοσ ἰὴ [86 ἀγθαπη 
Ρίαγβ ἃ πιοϑὲ ἱπηροχίδηϊς χγόβκ. ὍὌδε. Πππ|6 
[ουηΐδ!ῃ συνε ]ηρ ἱπίο ἴπε στεδῖ Ββοοά οἵ σΣΊνοΣ 
Ϊ6 ΘΥΔΘΏΓΠΥ ἃ σοηδίἀοσγαθ]α ἴϑοῖοσ ἴῃ ἴΠ6 
ΥἹΟΪΟΤΥ ΟΥ̓́ΘΡ (6 671] ἀγάροὴ νὰϊςοῖ οηδιεά, 
ἴη ἴδε Ζογσοδϑβίγίδη σοϊϊσίοη νδῖοσ νγὰβ ἃ 
ἀεἰγ τ μϊοἢ ννᾶ8 με] ἴῃ ΠΑΡαΪΥ 1655 ΠΟΠΟῸΓ 
14ὴ Εἴθ. ΟΥ̓ θ Μναίεγ- ἀοϊεβ Ασάνϊςυγα 
Απδμίΐα (Δη41{15) 15 4 σού 685 οὗ στεαῖ ἕδπια 
δηάρονεσ (ςρ.ὅϑριοκεὶῖ," Εσδηϊβοῖοθ ΑἸτοσ Ὠ.π|5- 
Κυαηάο;,᾽ ᾿ἰ. 54 ἄζςο. ; Ηδυρ, “Εβαγ8 οὐ ἴδε 
Ἐ εἰ κίοη οὗ [ἢ Ῥάᾶγβθαβ, Ρ. 178 ὅζο.). [}ἢ 186 
Ανοβϑία οὴὲ Ὑδϑηϊ οὗ σοῃϑιθσδῦ]α ᾿θηρίι 15 
ἀονοῖϊοά ἴο ΠΟΙ Βοποι. 86 ϑρσΐηξϑβ ἵγοτμ 
ἴπ6 ϑιτηπλ οὗ ἃ τηουπίδιη δηά ἀδνεῖορβ ἰηΐο 
ἃ ᾿πουδαπά ϑργίηρβ δηὰ ἃ [πουβδπὰ οβϑῃδίϑ. 
ΗΟΥ δἰγεηρίθ ἰ8 τοδὶ 895 ἰπδΐ οἵ ἤουβ68; 
δοίοτς ποῦ βυ] ηρ, το] Ὡς νγᾶνεβ ονεσγιπίηρ 
Ὀονν5 ᾿Γγεϑἰϑι! Ὁ] γ. δμάκα με βεγρεηϊ σΟσ 65 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝΚ ΧΙ. 
4 7244 εὐρερίγαςν 977 ἐδλέ πόο ἐμρμοῖς ἐς αἷ5- 

εουόγε ὃν ΜἜαγάρελεμΥ, αὶ 707 τυλέελ ἀξ ἐς 
ο»Ἴεγέαΐ»εα ὧν {δε ξέμρ, αμά γειυαγάκά, 

ΝῺ ΜΜασγάοςβειιβ τοοῖκ ἢϊ5 γεβϑῖ ἰπ 
(6 οουτί νι ῖἢ Οὐαδδῖθδα δηά 

ἼΜ Αγγα, ἴπε ἴσο εὐηυς 8 οὗ τῆς Κίηρ, 
Δπά Κεερεῖβ οὗ ἴῃς ραΐδςαδ. 

ΕΘΤΗΒᾺΑ. ΧΙ]. 

ῖἴὉὁ δεῖ ἢ ἃ βυδῖ]α ΡΟ Ποη δία] ἴο πιρη. 
886 τοίιι565 ἐξ, δηά δοσορίϊπρ [παῖ οὗ Τ᾽ Ἀγδέζοῃδ 
δε]ρ8 πὶ ἴο ἀεβίγοΥυ (ἰὸ {γτδηΐ (ϑρίδρεϊ, 
. Ανοϑίδ, 1. 47, 48). 

. ὙΒονθηθσγαδίίοη οὗ [ἢ 6 Ῥογβίδῃβ ἴον γἱν6γ8---- 
[86 νυἱβι0]6 ἂν υὐδαβ νι τι οὗ ἐγτβίϑε Ὁ] 6 ροννοῦ 
--- 48 ἰηςο Πρ ὶ 0] 6 45 1{ 5 ἔδυ] γ (οΡ. Ηοτοά, ἱ. 
138), νγὙῺὰβ δίγοηρ ἴἢ ἴδ {{π|68 ἴῃ 4υοϑίοη. 
ΤἼΙΘ ἄγοδηὶ οὗ Αϑίγαροβ (Ηετγοά. 1. 107), (ἢ Ὁ 
ἔδῖμεν οὗ Μδηάδησ, ἔπ γη8 ΠΡΟ [ἢ 6 ὙΘΣῪ 54 Π|6 
Ἰάθα, 1 πόσο σΟΔΣΒΕΙΥ Ῥγοβοηϊοα, ἩΒΙΟΝ 15 
ἰουπά ἰη πὸ ἄγοδ οὗ Μοσάροδὶ, [6 ὑης]ο οὗ 
Ἐβίμοσ. [}η δοίῃ, Νναΐῖογ Ὀδοοπιοθ δὴ ουὐοῖ- 
βονίηρ βοοά, [τ ννὰ8 ἃ ραγδῦϊας ἢ} Π]|1οὰ ἰῃ 
ἴδε Ῥγοννθβϑθ οὗ αγγυβ, [ῃ6 βοὴ οὗ Μαηάδπθ 
δηά {πὸ ἀποοβῖου οὗ Χοσχοβ. Ὁ Παί [ἤθη ςοιυ]Ἱὰ 
Ὀ6 ΤοσῈ πδίυγαὶ ἴ8ὴ {μδῖ ἃ [Θνν βῆ τίου, 
᾿νίηρ ἴῃ δυ8ὰ δηά ἔδγλἶαῦ νὰ [6 ΘΑΓΪΥ͂ 
Ἰερεηά, 5ῃοι)ϊα ΔΡΡΙΥ ἴξ ἴο [5Γ46], 16 Ομ ἴοῦ 
ΜΠοπὶ ἘϑΊΒΕσ ἰγανδιϊεα, ἀηὰ γμοϑε οοπαιεβὲ 
ΟΥ̓́ΣΓ Ἔηδη 65 8826 νγχὰ5 ἴ86 τγθδη5 οὗ ϑΘσΌΓΙΩρ ἡ 

2 “Απά δε Βέλσά {πεῖν ἀενίςεβ, Δηἃ “ Ἐεέμος 
βοδγοῃβδὰ ουξ τιοὶγ Ῥυΐροβεβ, Δπὰ ἃ ὁ. 3. 
Ἰεαγηβὰ (πὶ ΠῈῪ ννοτε ἀϑουΐ ἴο ἴδὺ 
Βδπάβ ὕροῃ Αγίδχεγχαβ ἴῃς Κίηρ ; δηὰ 
80 Πα ςογεΠαά τὴς Κίηρ οἔ {πεπι. 

2. ΤΠ θη τ}6 Κίηρ ἐχδιηϊπεά (᾿ς ἔννο 
εὐηυς 8, ἀπά δίτοσ τἢδλι το γ Βδά ςοῃ- 
[εβ5εἀ 1ἴ, ΠΟΥ σγεγα β γδπρ]βά. 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ]. 
1. Θαδαίδα απά Ἴδαγγα)] ἴπ Ἐβίμον ἱϊ. 21; 

Βίσίπαη (ογ Βιρίμδηδ, υἱ. 2) δπὰ τεγεβῇ. 
Το Νυΐξ. τνάγῖοβ Ὀεΐνεεη Βαραίΐμβδη δηὰ 
Βαραῖμα, ΤΙ βαγεβ δηὰ ΤΒδγα. [ἨὈδορῆυβ (Αἢ- 
ὕᾳ. [υἀ. χί. «ἢ. νἱ. 4) ο4}}5 ἔδεπὶ Βαραΐμουβ 
δηᾶ Τμροάεοβίοβ (49 ἴἢ το] ουσίης ἃ σοδαϊηρ 
Δ Π ᾿Ἰησϊοδὰ οὗ  ἼΠ. δες ΟΚ. ἴοχί Β, ἴῃ χί. 
12, ποῖ). Οαδαῖδα 18 186 884π|6 ΠΔΠῚ6 85 
Βαραῖῃα οὐ Βίφίβδηδ, ἴδ 6 1η1[14] Ἰοϊζοσβ θεὶπρ 
Τενοσβοά, ὙΠ πᾶπὶς σίνεῃ ὉΥ Οἷς. ἰεχὶ Β, 
Ασταγος, φοΙτεβροηάϊης ἴο {Π|5, 15 ὑῬγΟΌΔΟΙΥ 
Ῥεγϑβίδη. ὅδῃ ἴζ θὲ ἃ γεςο!]δοζίοῃ οἵ Αἴδκδϑ (οσ 

(ΒεΕῚ δηὰ (ὲ τάξοῃ, Ὁ. 1 
(Τυςγά. νι]. το8). Τδο ἑυποξίοη οὗ 
ἴπε56. “ ΚΘδρεῖβ οὗ ἴδ6 ς6᾽ 15 εἰφυ τ ρα δ 
τς νυϊραῖο ἴο ὑε {πδῖ οὗ ἑαπέζογες (ΟΡ. Η οΥ 
11, 140). 

Ὡ. }ωγροιε:] Μεριμναὶ 18 τῶοτε ἴδῃ {Πῖ. 
ΤΙε ἀϊπιγδοίηρ, δηχίουβ δΐυσε οὗ [πε 
πο 5 85 ἴο ἴῃ6 βυσοο85 οἵ 1Πεὶγ “' ἀονῖςο5 
ΟΥ ΤΟΔΒΟηΪη 08 (λογισμόν 5 σεβεοϊεά 1π ἴδε 
εγς οὗ ἴ6 ΝνΝυϊγαῖθ. ΤΒς Οτεεὶς ΒΗ δὰ ἃ 
ἀἰδεγεηῖ τοδάϊηρ: Βα πεαγὰ {πεῖ ψοτγὰβ 
(λύγους) δηά {πεῖν οδιυμηηϊ68.7) ὉΠ6 βδηης 
ἴοχί δά ἀ58 [παὶ [6 οδ᾽δςοΐϊ οὗ [6 ἙΘΟΏΞΡΙΓΔΙΟΥΒ 

ἴῃ Ἰαγίηρ δδηᾶθ ὕὑροη ἴδε Κίπρ νγᾶὰβ “"ἴο ρυΐ 
᾿ἰπὶ ἴο ἀοι ἢ." ὙΠΕΥ ΕΓῈ ΔΏΡΤΥ, 5ΔΥ 50Πὶ6 
ἘΔΌΡΙηΪςΑ] σοπιπιεηϊδίογβ, δἵ [ἢ 6 σογαὶ ργθ- 
ἔογοησο ἴοσ Εβίθου, {ΠΕῪῚ ανίηρ ἀεοιγοά (6 
βοϊθοϊίΐοη οὗὨἨ δηοίθμου ἔδνουσιία ; ΟΥἩ ΠΟΥ νΟΓῸ 
ἱγτιἰδίοὰ δὲ [πθ Πποηουγβ δεϑίονεά ὑροη 
Μογάδοδ. Ὑδμογείοσε ΠΕ ρυγροβεά, 58 
τὰς Ταγριιπὶ οὐ 1. 11, ἴο ροΐίϑοῃ Ἐϑῖβος δηά 
βία ἴπὸ Κίηρ ἴῃ 815 Ὀδά, οΥΓ, δοοογάϊηρ ἴο (ἢς 
Ταγρυπὶ δῃεηὶ (ΟΡ. (λ55εϊ, ρ. 266), ἴο ρυΐζ ἃ 
ΥἹΡΟΓ ἰηῃ ἴπο Κιηρ᾽5 ἀσίηκίηρ- υρ.. ΤῊΪ5 ἰαῖῖος 
γε βίῃ 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ τοἤοχίοη οἵ σοπίο ΠΡΟΓΑΥΥ͂ 
Ἔχρεγίθηοθ ψῃῖο ἢ [858 ἔουπά [18 Ρᾶγα}}6} ἴῃ 
ΟἸἢγιϑιίδη ἐΡΠΟΩΝΕΣ ἴῃ ἴπ6 Ἰεροηά σοπηροῖσά 
ὙΠῚῈ τἢς ΒδίοτΥ οἵ δῖ, [οδη ἴῃς Ενδηρο] ἰβί, 

δὲ εογβεά ἐδε ἀἰμς 9 1 δοῦ}) ΑΜοσ “ Πανίης 
ν6}1 ςοηοϊἀογοά τ " (ΟκΚ. Β). ΑΔροοοτάϊηρ ἴο 
ἘΞίμοῦ 11. 22, “ Εβίθεσῦ οοίβοὰ (η6 Κίηρ 
ἐδέγεο ἴῃ Μογάθοδὶ ̓β παπης,᾽" Μογσάδοδὶ μδυϊης 
(δεοοογάϊηρς ἴο ἰλς Τάγευτ) θδθη ἰηξογηηοα οὗ 
ἴΠ6 ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ ΟΥ̓ ἃ ΒΟΙΥ 5ρὶγὶϊ, δηὰ {μθη 
τεροσίθαά ἰξ ἴο ἴηε ᾳυδεη. [Ϊοβερδιβ (΄ Απΐ. 
7υὰ; χὶ. οἰ. νἱ, ὃ. 4) εῖνεβϑ δηοῖμοσ νοσβϑίοη οὗ 
[ἢ βἴοιγΥ. Ὑπεοάοβίοβ δὰ ἃ [ον δὰ ϑογναηξ 
παπιοὰ ἐπ οδα Ης Ὀεοᾶπια δοαυδὶπιοὰ 
σὰ τὴ6 ρἱοῖ, ἀπά (οἱὰ 1 ἴο Μοσαρωδί. 
Μοτγάδθοδλι τπγουσῃ ὑβίμεσ σοπητημηϊςαῖοὰ ἐξ 
ἴο [86 Κίηψ. 

8. δὲν «ὑεγὸ «ἰγαηἧδ ΤΟ ἘῸΝ. ζ0]- 
Ἰονεά ἴῃς τεδαάϊης ἀπήγχθησαν. ΤὮΣ ργοβεπξ 
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278 Ε5Τ͵ΤΗΒΆ. 

4 ΔΑπά τῆς Κιίηρ πιδάς ἃ γεςογά οὗ 
(8686 τῆΐηρβ8, δηά ΜΜδγάοἼβευβ ͵30 
τοῖς τΠεγεοί. 

ς 80 [δο [κεϊηρ οοιῃηπηδηΔεἀ Ματγάο- 
οἤευβ ἴο βεῖνε ἴπ ἴδε Τςουγί, δΔηὰ [ὉΓ 
τ}18 ἢς τενγαγάεὰ ἢΐπη. 

6 ΗἩονθεῖς Αἴηδη ἴῃε βοὴ οἵ Απιδ- 
ἀδίδιυιβ ([Ὠ6 Αραριῖα, τγῆο νγᾶβ8 ἴῃ ρτεδέ 
Βοπουγ ψί ἧς Κίηρ, βουρῃς ἴο 

ΧΙΙ. ΧΙΠῚ. 

τ οΪεθῖ Μδγάοοβειιβ δηὰ ἢ18 ρεορὶς 
θεςαυβε οὗ ἴῃς ἔψο δυπυςλβ οὗ (ἢς 
ἰείηρ. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΗ]. 
: 71ε ἐλε ξὲμρ᾽: Ζείζεον: ἐο αἰεεέγον ἐδε 
ἥιω. ας ον ἑάωδν. 

᾿[ν. 4-:. 

᾿ Ϊ ΗΕ ΤορΥ οἵ τλε Ἰ᾿εζίετβ νγᾶβ ἘΝ15 : 1οβερᾶ. 
Ατίδχογχος ἐσ τὲ δὶ ΤῈ6 ργελῖ Κίη 

στιτεῖ 1Βεβς τΗΐηρ5 ἴο τὰς Ργίμοςβ δηά 

ΟΚ. ἰεχὶ 'ἰ6 ἀπήχθησαν, “ ΤἸΠΕΥ πετε ἰδ Ὅνταν, 
ἦ.ε. ἴο ἀοαῖι (ςΡ. υϊς.). Τίς ἴοχὶ οὗ Εβίῃεῦ 
ἰϊ. 21 βρθοῖβοβ (Ποῖγ ἀθαῖ ἴο ᾶτε Ὀεοη ὈΥ͂ 
Βδηξίηρ; Ϊ βερῆυ, ΕΥ̓ σγυςἢχίοη. ΡγΟΘΔΟΙΥ͂ 
οδδ δηά [86 534π|6 ΡυΠΙΞὨπηοηί---ἰπαΐ δοοοσάεά 
ἴο το 615 δηὰ ἰγδιῖΐογα-- -ἰ8 πιοδηΐ (866 Ἐϑίδοσ 
ἰϊ, 23, ποῖθ), νἱΖ. ἱπηραϊειθεηΐ (Ηετσοά. 1. 128, 
νἱ, 30. Ἀδυὶὶ 
ΤΕΘ ἴοι 5 ““ Ἐχαπιϊηδίίοῃ ᾿ "νγᾶϑ8 Ῥγοῦ δ Ὁ Υ 
(ϑεε ἴδε ΟΚ. δηὰ 1[.Δἴ. εγβϑίοπβ8) ΌΥ͂ Τοσίαγα. 

4. ΤΙςε Οἷκ. Β οπιἴϑ Δὴγ πιοῃϊίοη οἵ Μογ- 
ἀεοδὶ μι πγ56} τυτης ἀοννὴ (Π686 ἐνθηΐβ, θυ 
ἰξ βρεςοϊῆεβ : “᾿Απὰ Μασγάοςβαιβ᾽5 Ὠδηθ "785 
τοςογάδά ἴῃ ἴῃς Ὀοοὶς οὗ ἴΠ6 Κίηρ ἔογ {Π6 βακο 
οὗ τοδὶ ης ἴο πιηδ (Πε86 [Πϊηρ5. Τα 
“θοΟΚ οὗ ἴδε Κιηρ᾽ ν)ὰβ ὑγοῦδΟΥ οὔθ οὗ 
(Π6 τεοογάβ ἰδ ὑρ ἴῃ ἴδ ΤΟγα] δύομῖνοϑ δὲ 
οδοὴ οὗ ἴδε ἴἤγοο οδριῖ8]5 οὗ {86 ετηρίτε-- -δυ58, 
Βανγίοῃ, δηὰ Εοθαΐδηπα. ὙΠῈ Οτεεκ τ] τεῦ 
Αἰεδβίδ5 οὗ (ηϊάοβ, ρῃγδίοῖδηῃ ἴο Ατΐδχεσχθβ- 
Μπεοπῖοη (Β.Ο. 405-359), ἀεϑογθεβ {μ6πὶ 85 
στο οὐ Ραγοϊβιηοηΐ, δπὰ Ἴοηίδιπίηρ ῃοϊ 
ΟὨΪΥ͂ Δηηδ σις τεςογάϑ, θυΐ 4150 ἰοῃξ πᾶγσδ- 
ἔνεβ (ϑαᾶγοαθ, “[πἰγτοά. ἴο Εζγα, ἄς. Ρ. 96). 
ΤΙ Ὡλυης68 δηὰ ἀεεάβ οὗὨ “ θεηεΐδοζοιβ ἢ νγεῦα 
οηϊογοὰ ἰη ἴποπὶ (Ηετγοά. νυἱῖ!. ὃς ; Τ Βυςγά, ἱ. 
129. 3). 5866 ΧΥ͂Ϊ. 2, ποῖα. 

δ. ΟΚ. Β δλάἀ8 ἰηαἰ Μογάδοδὶ “" ννᾶ8 ἴο ἢδνε 
δἢ ΕΥς Οἱ ΘΥ̓ΕΙῪ ἀοοτ, 2.6. ἴο νας ἴῃς ,ηὲ- 
ἐογές (Ὁ. τ, Ν υἱρ.). 

8. ΤῊ5 νεῖβο ρῖνοϑ ἴΠ6 το 5 ἜΧρ  δηδίίοη 
οὗ Ηδιυδηβ μαϊγοὰ οἵ Μοσάδβοδλὶ. Αςοοσαάϊηρ ἴο 
]οβερδυβ θεα Οογίοη (χίδ οεηϊ.), [6 εἰιηυςἢ8 
“εσα σοϊδιϊνεβ οὗ Ηδηδη, δηὰ ἀπιοηρϑῖ ἢ 5 
τηοϑσῖ {ΠἸ5ΓἸΥΟΣΊΠΥ ἔεπά5. ΤὍὙΠε ὈΠ0]1ς4] Ὡᾶγ- 
ταϊῖϊγο δοοουηῖβ ἕο Ηδηιδηβ ΒοϑΕ ΠΥ 25 ἀπ 6 
ἴο ψγᾶπξ οὗ τεβρεοῖ ἴο ἢἰβ8 ρεύβοῃ (Εϑίδοσ 1], 
1). Το γτεΐυβαὶ οὗ γτενθγθηςα ψου]ά δοσθῃ- 
τυδῖο ἴδ6 δηῆρο, δἰγοδαῦ ρτοαΐῖ, ἔεϊ αἵ {86 
1058 οὗ μἰ8 βυρροτγίετβιυ ὍὉΤῇὰε [Π|6 “ Μδοο- 
ἀοηίδη,᾽ εἴνεῃ ἴο Ηδπῖδῃ ὉΥῚ ΟΚ. Β Βετζοε, 
δηὰ ὉΥ͂ ἴπ6 ΨεγβίοηΒ ΣΕΏΘΓΔΙΥ ἴῃ ΧΥΪ, 10, 15 
1ΆΚΘΏ ὉΥ ϑοτῖθ ἴο τηϑδὴ ῃοϊ ἴῃαΐ ἢ6 νγᾶ8 οὗ 
Οτοεῖ οτρίη, δυῖ Οτεεὶς ἴῃ ἢ15 (γαϊϊου 158 
ἴο δυυδ᾽υραῖε Ρετβῖα ἴο Οτεεςθ. ὍῊΪ5 ἰ5 ῃοῖ, 
Βοννενεσ, βυρροσίοα ὈΥ χνὶί. 1ο (566 ποῖθ). 
ΤΕς “Αρδριὶς" ((Βουγῃξ ΟΥ̓ Ορρετῖ, “[η- 
δογΡΕΪΟἢ5 Αϑϑυγίθῃῃο8 68 ϑαγροη 68, Ρ. 25, 
ἴο δε ἃ Ρἷδοε ἰῃ Μεάϊα) 18 ἰη ἴῃς ΟΚ. ἴοχὶ 
οδδηρεά ᾿πίο Βουγαῖος ( υἱς. Βυραυ5). ΤῊἶ5 

Ἰηϑοη, " Α. Μ.᾽ ᾿ν. 141, 208).᾽ 

οδδῆγα, ᾿Κο [ἰδὲ οἵ Γωγαῖος, 15 ῬΓΟΡΔΟΪ ἄυς 
ἴο ἃ πιὶὶ ἱ αἰϊογαιίοη οὐ ἰδὲ ἄσξε 
Ἰεκῖογ) οὗ “ Αχαρῖῖε  (Αγαγαιυϑ). ΤῊς δυρ- 
ξεβίίου ἰδδὲ αἷος 18 ἃ ΟΚ, ἕογτῃ οὗ Βαροᾶς 
(Βαζαυ5, Η 111. 128, Υἱῖ. 80) 8 οουρὶοά 
ἢ 885 τιοἢ σοη͵εςίυγε 85 (παῖ νι ϊοἢ Ππαᾶς 
ἴῃ Γωγαῖος ἃ τεβοςίίοη οὗὁὨ [6 δῖε ΟΥ̓́Β65 
(Ηεγοά. 13. 122; οὉΡ. Δαάϊιίοπαὶ Νοίς ἴο 
ΧΙ, 12). 

ΓΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΠἼ]. 

1-2. ΤΏο56 σοῦβο8 ἅγῈ ἴῃ [86 ΓΧΧ, ρὑἱδοεὰ 
ἴῃ Ἐπδίμοσ, οἰ. 11]., Ὀοίνγεθοη νῦ. 13 Δληά 14. 
ΤΕ τΟΡ ὉΓ ΒΕ Ἰεϊ[ογ5 ρυτροτίβ ἴο ὃς ἃ 
“ὁ ΘΟΡΥ͂ οὗ ἴ86 ντϊῦηρς ἴμλὲ ἴῃς ἄδοτοο 5ΒΒουϊὰ 
6 είνθῃ ουὔΐ ἰπῃ ΘΥ̓ΟΣΥ ργονίηος, (ηα) ρυὺ- 
᾿δῃοὰ υηΐο 411 [86 ΡεΘορ]οθ8. ὙὍΤῖϊ5 εὐϊςξ 
δφξαϊηδὲ (6 [ονν8, υϑυῤθιρανν ἀϊείδίοὰ Ὁγ 
Ηδηιδη, δηδ ἴμαὶ ἴῃ ἕδνουσ οἵ ἴῃ [ἐνγ5 ((ἢ. 
ΧΥΪ.), ὑχγοϊοηάϊηρ ἴο Ὀ6 (Ὠε νοσκ οὗ Μογάθωὶ, 
ΔΓῸ ἔτ ΔΟΓΟ ἰἶι8εὲ ΤΠΔῺ ΔΩΥ͂ 5ἰπι}}τ γεοοσὰβ 
οὗ [δαῖ ραϑὶ ῥγεβοσνεά ἴο υ8. [{ 18 Ὠλγαϊγ 
ζοστεοῖ ἴο 54Υ ἴδαΐ {πεν οοηίδίη ““ 1Π|6 (μδὶ 
5. ΕἸ ἾΟΣ ΣΟΙ ΊΟΙ5 ΟΥ̓ ΤΊΟΓΑΙ ἢ (ϑᾶγςε, Ὁ. 110). 
Ιη (6 ΟΚ. ἰοχί Β ἴδ} ῥγεϑβθηῖ ἰεϊτίεσ ἰ5 ἱπίτο- 
ἀυοεά {δυ8: “Αηά δε (ἴῃς Κίηρ) γᾶνθ ἢ15 
βἰχηδίυτε ἴο ἴΠ6 5βυδ)οϊποά οὐϊςεῖ. Ιη τὸ 
Αἀάπίομδὶ Νοῖς ἴο συ. 1 ΠῚ θὲ ἑουπὰ (πὸ 
Ταάγρυμὶ δ5Βθηὶ ἕοσπτῃ οὗ ἴ86 Ἰοῖῖου οὐ ἀδοσοο. 
[ 1 θ6 8δεῃ δὶ οὔοε δον τιυςῖὶ 1 αἰ ἶἴοτ5 
ἔγοπι [δὲ ῥχοϑεηϊεὰ Βεγα. 

1, Τε σγεαὲ ἀἰπρ] ὌΒα {π|6ὲ οὗἩἉ Τασίυβ 
Ἡγϑῖαρί5 (ἴδε ἔμβετν οὗ Χεῖχθϑὺὴὺ οἡ ἴδε 
Βοβιίβίδη στηοηυπιοηΐ (ϑε6 δυχ, " Ηἰ5ἴοΙΎ οὗ 
Ῥεγϑίδ, Ρ. 89) 15 “τς Κίηρ, 16 Κίηρ οὗ 
Κίηρϑβ, ἴ6 Κίηρ οὗἩ Ῥεγϑίδ, [6 στοαὶ Κίηγ οὗ 
(Πὲ Ῥγουίηοοβ, ὅζε.; δηὰ πὶ οὗ Ασὐίδχογχοβς 
(188 δοῃ οὗ Χογχεβ), “186 στοαῖ Κίηρ, [86 
Κίηρ οὗ Κίηρ5, [πὸ Κίηρ οὗ ἰαπ 5 νγῆογα 41} 
ἈΡΕΌΒΕεΣ Δ͵Ὸ ΞΡοΚεῃ, ἴῃς Κίηρ οὗἩ [15 στεαῖ 
νά οἀτ, ἄς. ΤῺς ᾿πϑοσ ρου δηὰ Οτεεῖκ 
ΤΙ οΓ8 (ορ. ΗἩδτοά. 11}. 97, Υἱ!, 70) αἰίεξὶ 16 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗἩ [6 δϑϑογίίοη [μδὲὶ ἴῃ6 ρστοδλῖ 
Θρῖγα οσχίεηδοὰ δοπὶ [ηἀϊα ἰο ΕἸΒορὶδ. 
Ενθῃ δα [Π18 ποῖ Ὀδεη ἴ[ἴῃ6 οᾶϑο, δυο 4 
ἀεϑοτρίοη ψουϊὰ μανὸ δε ἴῃ δοοογάδηος 
ἢ 1Π6 5(γ}6 ΟΥἨὨ ΤΥ δηςίεπξ οαϊςῖβ ἴῃ 
ὙΠΟ Ἰοσὲ δηά ἰσγθοουθγαθϊα ὈΧΓΟΥΏΟ65 ΓΟ ΓῈ 
511] τεοκοηθά 8458 ραξ οὗὨ δὴ ἰπάϑϑοϊυ δα 
οηρίγο, ταυοῖ ἴῃ [86 54Π|6 ὙΨΑΥ͂ 85 (ες κίηρϑ 
οὗ Εηρἰδηὰ σχείδίποά ἴμῈ Ἐ|6 οὐ Κίηρε οὗ 



ν, 2---6.} 

ἀρ φύῤ αν (δὲ δῖε ὑπηάθὺ ἰπὶ τοῖα 
πάϊα υπίο ΕΚΒΙορία, ἰῃ δηὴ δυπάτεά 

Δηά βενθη Δπὰ ΘηΥ ΡΓΟν Ως 68. 
2 Αἤεγ τῆδὲ 1 θεσδπιε ἰογὰ ονεγ 

ΤΆΔΩΥ πδίοηβ, ἀπά Πλὰ ἀοῃμίηίοη ονοῦ 
τῃε ψΒοΐΪς τοῦ], ποὺ πεὰ ἃΡ τὰ 
ΡΓαϑυπηρτίοη οὗὁἨ τὴῦ δυϊβοηίγ, δυΐζ 
ΟΑΙΓΥΪηρ ΠΊγ56 1 αἰνὰ ἢ ἀαυ Ὁ 
δηὰ τη] άπε85, 1 ρυγροβεά το 866 ΓΩΥ 
80] εςῖθϑ ΘΟΠΕΌΠΙΟΔΙΪΥ ἱπ ἃ αφυϊεῖ [Πς, 

ΤΟ πεζά, πὰ τηλ κί Πρ ΤΥ ἰἡπράοπι ᾿ρεδοθδῦῖα, 
ΔΠΔ Ορεπ ἔογ ρᾶβϑϑᾶρα ἴο ἴῃς υἱτηοβῖ 
ςολϑίῖβ. ἴο Γεηανν ροᾶςο, ΨΏΙΟΒ 18 ἀ6- 
βἰγεά οἵ 411] γηθῆῃ.: 

2 Νον ψΒδη 1 δϑίκεὰ τὴν οουπϑ8ε]- 
ἰεῖβ ονν τὴ18 τηῖρῃξς θ6 Ὀγουρῆς ἴο 
Ρ8389 Απηδη, τπδῖ Ἔχοο δ ἴῃ τυβάοτη 
ΔΙΏΟΠΡ ι.3, ΔπΠὰ νγᾶ8 δρριονεά ἔογ ἢ Ϊ8 
ςοηϑίδληϊ ροοά ψ}]]}] ληἀ 5ιεάξαϑι Πά 6] γ. 
ἀπά δὰ [μὰ ποποὺυῦ οὗ [ῃς ϑ8εςοῃά 
Ρίαςε 'π τῆς Κιηράοπι, 

ῬτδΏσα ἰοηρ δῇεσ γρϑμ Πδὰ οεδϑβοά ᾽Α Πᾶνα 
ΔΗΥ͂ Ῥοβϑεβϑίοη ἴῃ [πδὶ σου γ. Οη [δδ 127 
μελ δ δίσς 866 ΕβίΒοΣ ;. 1, θοΐς, δά Ααἀάϊτοηδὶ 
Νοῖδ ἴο (58 νοσβϑθ.0 ΕὙΙΘΘΏΠΥ ποῖ βαίσγαρίοβ 
ῬΤΟΡΟΣ ἅττα τηοδηΐ, Ὀυϊ τηΐποῦ αν βίο οὗ 
(86 δὔρῖγε. Τὴ 5Δ[ΓὯΡ, ΟΥΎ “ οἵονη-Ρτο- 
ἰοοῖοσ, ννὯ8 ἃ 1 υΪΑΓΥ Κίηρ, ΦΟΏΘΓΔΙΪΥ͂ σου- 
Ὀεοοϊοὰ ψῖῖ (ἢς “στεαῖ Κιηρ᾽ ΌΥ ὈΙΓ ΟΣ 
ταλσυτίασο. Αἴοῦ ραγυτηςηΐ οὗ ἢ 881ΓΔ- 
Οἷδὶ ὄἜσρεηβοβϑ, ἴΠ6 σεϑὲ οὗ [86 {τἰδυΐς (ταηρίη 
85 ἃ ἴοίΔ] ἔγοτῃ 42,οοοἷ. ἴο 25ο,οοοἱ, ἃ γδαγ 
ννἃ3 ραϊά ἱπῖο (ἢ6 πηροτίαὶ ἐχοβοαυοσ. ΤΒῸ 
[πάἀΐδη ῥγονίηςς, σοηϑιϑιης οὗ ΣΊΔΩΥ 80 ἀν1- 
8: ΟΏ5, 18 βαἰὰ ἴο Ὦάγνε ραϊὰ ὉΥ 1156] 45 στηϊτοἢ 85 
1,29ο,οοοἱ, ἰῃ χοϊά,. ἀηὰ Βαργυ]οηΐα 29ο,οοο. 
(ςΡ. ϑάγοα, Ρ. 55). Τ6 ροϊὰ δῃὰ 51 νὸν ΤῈΓΘ 
41} οοἸ οςἰοὰ δἱ ϑυ54, ἴο ἢ] οἢ ΟΥ̓ οορνεσχοὰ 
[ἢς »τεδῖ ἱτῃρεσίδὶ τοδαϑ. 

4. Ἰογά. .. οὐέγ' δε «υδοῖουον 4] Ορ. [86 
{{π|65 οὗ [86 Κίης ἰῇ 186 ρῥγενυίουβ ῃοῖϑ. 

ἐπ α φωϊεῖ 1,2] ἀκυμάντους : 1ἴϊ.., ποῖ νναϑῃοά 
οΥ ἰοβϑεὰ ὉΥ ἴπ6 νψᾶνθβ, δηὰ (πογείοσε Ὁδ]Π1. 
Ε 845. '. 6, δηὰ {6 Νυΐξ. Βεγε : ωὐ σδιφωε 
μἰΐο “έγΤΟΓ οἱέαηε οἰδοηξὴο ἐγαη επί. 

, ῥεσοεαδίε, ἀπά ορέηπ 70Υ βασταρε ἰο δε τ ιοσὲ 
εοα:5] [ηϑϊεδὰ οὗ ἥμερον, “ Ὠλυοϊίδῦϊς," 186 
ΕΝ. 5θεπ8 ἴο Πᾶνα ἤρεμον, ““ Ῥοδοοαῦϊο ἢ 
(φ. τ Τίμι, ἱϊ. 2). ΤῊΣ ὁ 
(ἢ6 ψογάβ “ορεη ὔ ὅζο., ΥἱΖ. ““ ἰγσανοσβδῦϊθ ἴο 
ἴῃς ἐτοπείονβ, Π]υδίγαῖθ8 τῖοσε ἕογο δ (ἂς 
προ ἕδος τῃαῖ τὰς ὈΟΓΣάδΓῬΓΟΥΠΟ68 ΜΈΓ 
Αἰ νγαγ58 {πε ἡγεῖ μοϊπί οὗ [δε επιρίσε. ὙΠεϑα 
Ργονιηοθ5 δάϊοϊπθα ρούγεσ δηάὰ το ϑι 1688 
ἴοαϑ ; εἶν] δηὰ τα] ΑΤΥ αὐ Β ΟΥ̓ γνᾶ8 ννεακοσῖ 
ἴδοτο, δπὰ ἴῃ ποτὰ στενὸ ὶῖ8 υ.50.4}}}7 ἴοοῖκ [Πεὶγ 

ξ- 

ΕΘΤΗΒΕ. ΧΙΠΠ]. 

κ. Β στεηάοτίηρς οὗ 

4 εοϊατεὰ υηΐο υ8, [Πξ πῃ 41] ηΔ- 
[ἰοπ5 τῃγουρδουζ (ἢ νοῦ] {ποτα νγᾶβ 
βοδίζογοά ἃ Ἴογίδίῃ τ] ]ςου8 ΡΘΟΡΪΕ, 
(δὲ Πλά Ἰανγβ σΟΠΙΓΔΓΥ ἴο 41} πδίίοῃβ, 
ΔηΔ ςοΠΕηυΔ}}}7 ἀεβριδεά (6 Τοπ- 
τ ΔΠἀπηθη 5 οὗ ΚΙΏρ8, 80 885 [6 υη] Πρ’ 
οἵ ουῦ Κίηράοπῃβ, Βοπουγαῦὶγ ἱπιεηάεὰ 
Όγ 8, σδηηοῖξ 'ροὸ ἔοσγιχαγά. 

ξ δραίηρ, Πεπ τα υπάεχοίληα (ἢδῖ 
(}]5 Ρβθορίβ αἷοῃς 8 Ἴσοπεπυλι!γ ἴῃ 
ορροϑβίοῃ υπίο 411 πιεη, ἀἰεγίηρ ἱπ 
(6 βίγδηρεὲ τηᾶπηοῦ οὗ {πεὶγ ἰᾶννθ, 
δΔηὰ εν! δῇεοίεά ἴο οἷι βἰδίε, ψοσκ- 
ἴῃρ ἃ} τὴ6 τ !βϑο ϊοῖ ΠΟΥ οδη, τὰλὲ 
ΟἿΓ Κίηράοῃπχλ ΠΔΥ ποῖ δὲ ΠΓΠΙΥ͂ 
οβδ Π15Π6ά : 

6 ἸΤπεγείογε μᾶνε νγὲ οοιμπιδηάεά, 
(δὲ 411 τῆν τμδὲ ἅγε εἰρηϊβεά ἴῃ 
ὙΤΌῸΠρ υηἴο γου Ὁ Απλδη, 8Ο 18 
ογάφι πθά ονεῦ (ἢς [8] 

8. εομπσοἰἶεγ.] [ἢ Ἐβίδεγ ἱ. 4, “ἴῃ ϑευεῃ 
Ρηποοβ οὗ Ῥεῖβια δηὰ Μεαΐδ.... ψῇϊοῖ 5δῖ 
1ῃ6 ἔγϑὲ ἴῃ ἴῃς Κιησάοπι᾽ (566 ποῖ δῃὰ οἡ 
ΕΖΓΑ Υἱ!. 14). ὙΠ αυλ| 68 αἰ θυϊοα Πότ 
ἴο Ηδιηδη---“ ψ ϑάοπὶ (σωφροσύνη). .- -« Ββοοά- 
Ψ1]} (εὐνοία).. . Βά ΕἸ {Υ (πίστις) "---σΠσουηῖ ἴῸΓ 
[5 ““δάνδησεηθηϊ᾽ (ςΡ. ἐγ 111. 1). Ηϊ8 
Ῥοβίοῃ (8ε6 4190 ΧΥΪ. 11) ",2ὲβ Ὀγδοι δ} } 
Βυροσῖοσ ἴο (δῖ οὗ ἢἤγϑὶ διυοηρ ἴδ6 ϑευθῃ 
ΡΓΏΟ68. 

4. ΤὮε ᾿ἰδηρσυάᾶχο ἀεβογρίνο οὗ [86 ρδβορὶς 
οὗ [6 ενν8 18 ὑαϑοὰ ὑροὴ Ἐβίβον 11}. 8, θυ 
ΤῊ ἢ ὄχραηάθά, Τῆς ““ ςογίδίη ἤθορὶε" 15 
Πόσα “ ἃ ςοετίδίη στρ ςίουβ (δυσμενῆ, ΟΥ “ τηδ- 
ἰονοϊοης,» Οκ. Β) ρθορὶς, δι οδαγδος 
τεγιϑεὰ ἰῃ ἰῃδς δοοουηΐ σίνεη ΟΥ̓͂ ]οβορῆυδ 
(Απε, []υἀ..,᾽ χὶ, εἰν. Υἱ. ὃ 5) 88 ““ ϑεραγδῖς, 
υηϑοςδῦϊο, Ὠοϊμεσ οὐϑεγνίης (ἢ 6 58διης τα} - 
ξίουβ ργδοῖίοεβϑ 88 οἴμουβ ΠΟΥ υϑδίηρ ἴΠ 6 84Π|6 
Ἶδυνβ,᾽ δῃὰ ἴῃ ΒΪ58 νεσβίοη οὗ [6 εὐϊςξ (ξό. ὃ 6) 85 
“ἃ ὨΔίΙΟΩ ὈοαγΙΏρ, ΤΩΔ]166 ἴο 811 τήθη (δυσμενές: 
οΡ. ἴμε ἔγεαυδηΐ σπάγχο πιδάς δραϊηϑί ἴ86 [οὖν 
οὗ οὐϊη δωριαπὲ βεπεγὶ ), ἀἸθογεηΐ ἔτοτῃ ἴΠ6πὶ 
ἴῃ ἰδινβ, τοί γασίοσυ ἴο ἰπΐηρβ, βίσαδηρε ἴπ {πΠ 6} 
ΤΆΟΓΑΙ Ὀγαςίοε8. ἄς. ὙΠΕΙ͂Γ εν} ἱπῆυεηςς 
νν8 ϑυςῖ [δδῖ, δοοογάϊης ἰο Ηδηδη, ΠΟΥ 
ψχοσα δῦϊα ἴο ργευθηΐ [86 υπϊοη οὗ ἴδ τΘδ]πὶ 
(συναρχίαν), 50 {πὶ “πε Κιηράοπι ΠΕΡΕΣ 
πξμεμοα ἃ 5110]6 οοπάϊτίοη " (ΟΚ. Β). ὅ86ς6 
Αἀάϊίοηαὶϊ Νοῖε. 

δ. Α τε-δἰαϊεσηθηϊ οὗ [6 σδάῦρο ἰῇ ᾧ. 4, 
τ νατιδιίοηβ.Ό Τὴ Ψυϊραῖα ο]ο0568 118 ΓδΏ» 
ἀοτίηρ οὗἉ (815 γεῦβα 1} ἃ ομάτρε οὗ ἀϊδιυγθίην 
[Πε6 ρϑᾶςθ δηὰ Ἴοηοοσά οὔ [6 ὑγονίηςδβ βυῦ" 
οςξ ἴο ἴῃς Κίηρ. ' 

6. πεχὲ ὠπίο 4] τοῦ δευτέρου πατρὸς ἡμῶν. 

379. 

ἢ Ον, δφ 
ἀοέξίφαϊ, 

Δηὰ ἴ5 'πεχῖ "οτς 
ἀπο .8, 38]] 411, τις Ἐμεὶγ υνῖνοϑ ΔΠ ἃ μην μι. 
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βυγογὰ οὗ {πεῖὶγ Ἂπεηγθ8, τους 4]]} 
ΤΆΓΟΥ ἀπά ρῥἱἴγ, [86 ἐουγίοοητῃ ἀλγ οὗ 
τῆς ὌνεΙ τποπίὰ Αἀλι οὗ {18 ργὸ- 
8οηΐ γεᾶγ: 

η Τδὲ {ἢεγ, το οὗἁ οἹά δηά ποὺ 
Αἶϑο ἃγὰ τ Δ] οἴου, ΠΙΔΥ͂ ἴῃ οπ6 ἀδυ 
ὙΠ νἱοΐθποα ρῸ ἰηΐο τἢ6 ργάᾶνα, δπὰ 
80 δνΟΓ Βεγεδίζεγ Ἴδιι86 οὐγ δῇδίγβ ἴο 
Ὀς ννε]] 5βεῖ]εα, ἀπὰ σιϊπους τγουδῖε. 

8 Ἴπεη Μδγάοςειιβ [πουρῆξ ὑροη 
411 (ες ννογκβ οὗ {δε [ογά, δῃὰ τηδάςε 
ἢ]8 ργᾶγογ υπῖο ἣὶ 

9 ϑαγίηρ, Ο Ἰογὰ, 1 ωογά, τῆε Κίηρ 
ΑἸΠΙΙΡΉΓ : ἔογ ἴῃς ψ πος τνογ]ὰ 18. ἴῃ 

1.Ὸι,“ οὖσ βοςοηὰ ἔδίμον." Ορ υΐξ., “ πῇοιι 
ψῸ ΒΟΠΟῸΣ 845 ἃ ἔδίμπεγ." Ὑἢΐ8 ογϑίοη 4]50 
(1115. Ὠἰπλ “ςδεῖ οὐὸῦ (ῤγαροσίμ) 411 186 
Ῥιγονΐηοεϑ." (ρ.1 Εϑαγαδβ ἢ]. 7; ΤΟΙ 1. 22. 

δὲ εδἰεγὶν ἀεείγογε) ὁλοριζὶ; ᾿ἰϊ., “ τοοῖ δηὰ 
411 :" ορ. [86 ΡῬῆγαδϑο “" σοοῖ δηά Ὀσγδηςῃ." ΤῈ 
ἀδῖεο---Πα τ4ἢ οὗ Δάδτι---τνδβ [ἢ ἤχϑοι οὗ τῆς 
ἵνο αἀδγϑ δοίυδιν οςεἰευγαϊθἃ 85 [εϑεναϊβ. 
Ηξεποε 1 ψγ)͵ὰβ ΟΥ ἄσρτεεβ οοπίουηάἀοα ψ1} 
ἴμε ἀδγ---ἰθε 131}}---οὴ τνθῖςοι ἴῃς βἰδυρῃίετ 
νγᾺ8 ΟΥΙΣΙΠΔ}Υ ἰηϊεηάεά (566 χνΐ. 2ο; Ἐβίθεογ 
11, 1.3, Υἱἱ]. 12, ἰχ. σ). ΟΚκ. Β τοροδῖβ 86 
Ιἀδοηςβορίίοη οἵ Αὐδ ἢ ὈΥϑίγιβ (ως Χ, 13, 
ποῖθ), δηὰ δά 8, “ ἴο ΚΙ! 411} 186 [ονν8 δηά 
ΤΩΔΚΚΘ ἃ Β8Ρ011] οὗ {πεῖγ σὨ] άγοῃ ; τΠς ἰδίζετ 
ἰηϊογρσγείδεοη θείης ᾿ηἰσοάιορά 85 ἃ τηογο [α]} 
τοηάοσπηρ οὗ [μαϊ ῥγενΐοιιβ οεἰδυϑε τη] ἢ οἢ- 
Ἰοϊποὰ υἱΐῖοες ἀεβδίιτυςτοη οὗ “νγῖνεβ Ἂμά 
εὐ ϊάγεη." ΤὌ6 Ἰηβεγ Ἕοη οὗ [Π6 πδηλο “[ενν8 
158 ἰῃ οοηϊταβί νν ἢ (ἢ6 ποϊοΝΟΣΙΗΥ δὔϑεηςθ ἴῃ 
[86 οἴδεν ἰεχίβ (Βεσα δηά ἴη 6γ) οὗ {}15 
ἀεῆηίηρ Ε{|6.0 ὍΤλα ἀδδϊχηδίοη οὗ ἴῃ6 σῶος 
10 ψ Βοη Ηδηηδη δον ἷ8 ΒΟΘΕΠΠΥ 845 “ἃ 
οοτγίδιη ρεορὶς" ἱπαϊςεδίοα 5 σοηίειῃρῖ; δηὰ 
{πε ὈΠη4, ὑπὶπαυϊγίηρ δοοερίδπος ΟΥ̓ ΧΟγχοβ 
οὗ 818 ἕδνουγιε᾽5 ορίηίοη οἵ ἴῃδπὶ 18 4υἱῖδ ἴῃ 
δοοογάδηοθ νὰ ννηδὶ ϑίΟΣΥ τοςοσάς οὗ ἃ 
ψοὰκ δηὰ οἰουγϊηδλίς Κίησ. ὅδε Αἀάιϊξοηδὶ 
Νοῖο. 

8, ἄς. ἴῃ ἴδε ΟΚ. ἰοχὶ οὗ ἴδε Βοοῖκ οὗ 
Ἐβίμεγ, Μογάδοδι Β Ῥγαύεγ 18 ρίδοεα δῇεγ 
ἵν. τ7. 1ἴ 15 φυϊε ἰη[6}1Π1Ρ10]6 [παῖ [86 ΡΙεΙΥ 
οὗ Ἰαίοσ {ἰπηθ5 δοιὰ πανα δουρηῖ ἴο τερσο- 
ἄυςο ἴΠ6 ψογάβ ὀχργοβϑίηρ [86 δηριυϊβῆ οὗ 
θοΐΒ Μογάσροδλὶ δπὰ Εβίμεγ (Εβίθογ ἱν. 16). 
ἴῃ ὈΟΙΉ Ργάγεσϑ ἰᾶγρε υ.58 15 πιδάς οἵ Ὀ[Ό 18] 
ἰλησυᾶρο. |᾿βθρπιβ (ὦ. ες. ὃ 8) Β΄γ65 τ ΓΟ ΪῪ 
δη οχίσαςϊ οχρδηδίοσυ οὗ ἴῃς σϑάϑου οἵ Ηδ- 
τηδη 5 ΒοϑΈ Ὑ δηὰ Μογάθοδὶβ γεῖι54] ἴο ψοσ- 
88 }Ρ πίπι; δυῖ οϑορθυβ θὰ Οογίοη (39ε6 [π6 
οχίγαςξ ἰῃ ὁ σοὶ ϑδοσὶ᾽ ἐπὶ ἰοεο) Ἔχρδηάς [ἴ δ 
τηυοἷ στοδίογ Ἰοηρία [Π84πη ἀνθ [86 Μ|ίιαάγαβῃ 
οὔ 1198 ραβϑᾶρε (5Ξεε ὙΝ ὕπβοδο, Ρ. 64). ΤΒο 

ἘΒΤΗΕΒΆ. ΧΙΠΠ. 

οἸΠάγθη, θὲ υἴζεγ!γ ἀεϑίγογεά ὃγ (ἂς 

ἶν. 7-13. 

(ὮΥ ροννγεῖ, δπά [Γ του ἢλϑῖ ἀρροϊητεά 
ἴο β8ᾶνε [ϑγδεῖ, [πεσε 18 Π0 τηδῃ τῆδὲ 
οδῃ ΑΙ ΠΒΑΥ [ἢ 66: 

10 ἔογ ἴδου Παβῖ τηδάς ἤδάνεη δληά 
οΑτῖι, ἀπά 411 τς ὑσοπάγοιιϑ τῆϊηρ8 
τππάογ ἴῃς Πεᾶνεη. 

11 ἼΒου τὶ [ψογὰ οὗ }} τπΐηρβ, 
δΔηὰ τπεγε 18 ΠΟ τὩδῃ [Πλὶ οδῃ γεβιβῖ 
πες, ψ ὩΙΟἢ γί τῆς Ι,ογά, 

12 ἼΤμου Κηονσαβί 8}} τῃϊηρβ, ἀπά 
(δου Κπονγαβῖ, [νογά, ἐπδὲ ἴξ νγἂβ παὶ- 
(Π6Γ ἴῃ σοηϊεπηρί ΠΟΙ ῥγίάδ, ποὺ ἴοσ 
ΔΗΥ͂ ἀεβῖγε οὗ ρίογγ, ἴδλι 1 ἀϊὰ ποῖ δον 
ἀονπ ἴο ργουά Απιδη. 

13. ἔογΪ σου]ά πᾶνε δαδη ςοηίεπί 

Μιάγαϑῃ (ου Ἐϑῖδεγ ἵν. 7, 8) αἶ9οὸ πίδίοβ [πιδὲ 
 Βοη Μογάδφοδὶ σάνὲ ἰο Ἡδίδος [ἢ6 ςΟΡΥ͂ οὗ 
186 τηυγάοσΓουδ ἀδογοο ἔοὸσ ἘΞ ΠΥ 8 Ῥοσγιιβδὶ ΒῈ 
θδάε ἢἰπὶ σἶνο ΠΟΥ (ἢΪ5 : “ὙἼΒ ἀγδᾶσω 
( 5 ἅς.) ψ ΒΟ 1 ἰο]ὰ {866 ἴῃ τ γουΐῃ, 
8668 δῦουΐ ἴο φΟΠῚ6 ἴο ρᾶ55. ὕρ, [Ποτείοσγο ! 
ῬΊΑΥ ἴο Οοά ἔοσ πιοῦογ Οὐα ἴῃ ἴο [δε κίην, 
δηά τῆιδε γεαυσϑί οὗὨ δϊπὶ ἔοῦγ {με ῥγεϑεσυδίοη 
οὗ [ΠΥ ῬϑορὶςἊ δηὰ (ὨῪ ἔδη]γ." 

9. Τε τεροδοη οὗ [6 {{Π||6 “1, ογά, ,οσὰ ἢ 
Πιλτῖκα ἢ18 Θδσηθβίηθϑϑ, δηὰ [πὸ βοϊοοσϊου οὗ 
[δὲ 1π|6ὲ (κύριε), ἃ8 61} 85 “ἴδε Κίηρ Α)- 
ταὶ," ἱπαϊοδίοβ [86 Τπουγῆξς ὑρρεϊτηοβέ ἴῃ 
[86 ῥγδγογ---ἰς ἱγτοβίϑ ]6 Ρόνοσ οὗ Οοὰ. 
ες τοβίθὰ οὐ {δμδῖ τπουσῃῖ ἴῃ ἴΠ6 ἔδος οὗ ἃ 
ἀδηροσ ᾿ἰγγοβϑίϑ! Ὁ] 6 ὈΥ ἴδ6 ροννεῦ οὗ τὭδῃ. 

ἐξ δου ῥαιΐ οἱμδεά . .. β8αΐπσαν 4δεε) 
[|| ἢ ἢ θὲ ΤΥ ΜΙ] ἴο βδᾶτὸ . .. ΠΟΩΘ 
οδη γεβίδὶ ΤῊΥ Μ}}} " (δ υἱγ.). Ορ. ἴῃε Βε]εῦ 
οη 115 ροϊηϊ ρίνε ἰη Αἀάϊοηδὶ Νοῖε ἴο υ-. 6. 
ΤἼε τδουρῆῖ 5 τεροαϊδά ἴῃ στ. αἱ 85 1 ἱπῖτο- 
ἀιυςίοτγ ἴο σ΄. 12. 

1.5. Ἡδὰ ἴβεξηὴ Μοχγάδοδὶ Ὀδθεὴ γχγαβϑιϑεησ 
Οοάδβ ν]] ψεη ἢς τοξυδοα ἴο θο ἀονγῃ ἴο 
“« μηῃοσϊγουχης 864 ἢ (σκ. Β) ΗἩκιηδη ὶ 
ὟΝ Βο Κποιν “" ἴῃ τδσο οὗἉ [5γδ6]" (σκ. Β) δδὰ 
Κηον Η!5 βυρρ) δηῖ 8 μοατί, Κηονν [Παῖ δὰ 1 
Ὀδοη ΗἱΙἰ5 1}, Η!8 ϑοσυδηΐ νόου] “ ἔογ τδ6 
δαϊνδίοη οὗ 5.6] " πᾶνε Κίβθοὰ [Π6 90]65 
(υεστ σία, Ν ὰ]ς.) οἱ Ἡδηηδηβ ἔδει. Μοχγάδοδί 
ξΕἶνεϑ ἢ5 σεᾶϑοῦ ἴῃ σ᾿. 14. 

ἼΤΠΕΟΓΕ 18 πο ιηρ ὈΠΠΙ5ςοΥς8] ἴῃ Μοσχάροδϊ 5 
σοπάμπςϊ, ΟΣ ΘΧοιρ ἔγίης ὈἰΖΟΙΓΥ οὐ 5 
Ρασί, ἰδ [6 ουδίοπιβ οὗ [6 ἅξε δπὰ οἵδβεσ 1π- 
βίδῃηςοβ οὗ ἃ δι γα] Γ σοβϑοϊυϊίοη ὃὈὲ τες] θά, 
Τνο νολ Πγ ϑρατίδῃς οἵ ἀἰβιϊηρσυ ϑῃοά Ὀἰγία, 
δροσί μι δηὰ Β0}15, οὔος Ἵδηθ ἴο ΧΟΥΧοϑ 
αἴ δυ538. ὙΠΕΥ͂ οᾶπιε ῥγεραγεὰ ἴο ξεῖνε ἃρ 
ΤΠ6ΙΓ οὐ 1ἴν68 1 βδιἰϑέβεϊίοη ἔοσ ἴδ6 |ἴνὲ5 οὗ 
16 Βεταὶ 8 οὗ Τλᾶγίυβ, ῆο μδὰ ρογϑηδά δ 
δρατίδ. Τςε Κιηρ᾿β ρυάτγὰς εηὐεδλνουγεοά ἴο 
σογρεὶ πολ ἴο ῥγοβίχαϊς {μοι βοὶνεβ δηὰ 
ὙΟΥΘΙΙΡ ἴῃς Κίηρ. ὍἘΕῪ τοδιϑοὰ. “1 15 οὶ 



ν. 14--18.} 

ἢ ροοά ψ1]] ἕο τμὲ 3αἰναῖίοη οὗ 
1ϑ3γδεὶ ἴο Κίβϑ8 ἴῃς 30[68 οὗ ἢϊ5 ἔξεῖ, 

14 Βυὲ1 ἀϊά ἐϊ8. πδὲ 1 πιρῆς ποῖ 
Ργείεγ τῆςῸ ρου οὗ πιᾶη ἄδονα (ἢ6 
δίογγ οὗ : ΠΕΙΓΠο ΜΧ|}} 1 τσουβηΐρ 
ΔΠΥ δυῖ τῆεε, Ο Οὐοά, πειῖμοῦ Ψ}ΠΠΠ 
ἀο ἰξ ἴῃ ῥγίάβ. 

Ις Απά μον, Ο Ιοσγὰ Οοά δηά 
Κίηρ, βρᾶγα (ἢγ ρεορῖΐε : ἔογ {Π6}γ εγεβ 
ΔΓΕ Ὁρου ι.ι8 ἴο ὈΠΠρ 8 (0 ποιρῆξ; 
γεᾶ, ΠΕΥ͂ ἀεϑίτε ἴο ἀδβίσου (ἢ6 ἱπῆ6- 
τΆπςο, τς δῖ Ὀδεη (πίηε τοὶ 
(ἢς Ὀερ!ηπίηρ. 

ΟἿΓ αυδίοπι,᾽ (ΠΟῪ 5114, ““ἴο ψΟΥϑὮΪΡ ἃ πιδῇ ; 
ποῖῖοῦ ἤᾶνα 'νὸ σοῦ ΠΕΙῸ ἴον (ἢδΐ ρυτροβο ἢ 
(Βετοά. νἱῖ. 536. ΜΒ θη ὙΠοπϑῖοο]65 ννὰ8 
ἃη εχῖϊε ἴῃ Ῥεγβία, Βς οοπβιἀεγεὰ ἴζ ἢἷ8 ἀυγ 
ἴο ΡΑΥ [8 τΤΟΣΒΏΡ, οὐ ἰδ6 στουηά [μαι [ἃ 
τηυκὶ Ὀε ρῥοαϑίηρ ἴο 6 γοάβ σγῆο [δὰ 30 
ΒΙΡΕΪΥ εχαϊ θὰ τπ6 Ῥογϑίδῃβ. ΤῊΪ8Β δεισιδαι- 
μονία γγχα8 ἴῃ6 οχαοῖ ορροϑβὶί(α ἴο [πε ἔδεϊην 
Ῥαγατηουπηΐ ἴη ἴῃ6 τη οὗ Μογάδοδι. Ατηοηρ 
Οτεηΐδ]5 ργοβίγαϊίϊἪοη Ὀοίογε 80} ΟΣ ΊΟΣΒ νγᾶ8 
ΦΕΏΕΓΑΙ (ΗΠετγοά. :. 114; Ἀδυ]ηβοη β΄ Α. Μ. 
ἵν. 180, 196 ; 566 ἈἸΘὮπι, ὁ Η. ΝΝν. Β. ἀ. Α.Τ.} 
“. τ. Κυ55); δηά ἴὅ [δ Κἰββίηρ οὗ {πὸ ἔδθεϊ 
ΡΡεᾶιβ ἴο δᾶνε δεεη ἃ βίρῃ οἵ ϑβυδηηχίβείοῃ 
σοηδηρά ἰῃ Ῥοσβϑὶα ἴο Κιίηρβ (Χοπορθοῃ, 
(Ογτζτορ., Υἱῖ. 5, 32; 866 ϑοδεηκεῖ, “ ΒΙδε]- 
1,εχίςοη,᾽ οὐ. Κυ55), Μογάθοδ β "1 ρη655 ἴο 
δοοοχὰ ἵ{ αἵ Οοὐδβ υ!δάϊηρς ἴο ἃ Κίηρ 8 ἱδνουγιδ 
ψνου]ὰ 6 δὴ ἱπάϊςδοω οὗ Βυτη γ. ΟΡ. «͵50 
58]. χῖν. 3, ΧΙ ῖχ, 22. 866 Αὐἀὐάϊοηδὶ Νοίε. 

14. (ρ. ἴδη. ἰϊ. 18; 2 Μάδςς. νΥἱῖ. 21. Τῆς 
Ῥοτβίδῃ Κίηρ γγ͵ὰβ ἃ βοῖΐ οἵ ροὰ ὕροὴ δδγίῃ; 
Ὀεοΐοτε δῖπὶ 411] Ὀονοὰ {ποι βοῖνοβ ἀόνγῃ ἢ 
[6 Ἰον ]οδῖ ἀπ Πυμθ]οϑὲ οὐείϑδηοθ. Ηἰ8 

ὉΪε δοςορίοα ποῖ ΟἿΪγὺ μἷ5. ἀο]!θογαῖο π}}}, 
αἵ 8 τηογεϑὲ σᾶρτγῖοε (ςρ. Ηετγοά. 1}, 31-ὸ6, 

8ο; Ἀδν]ηθοη, “ΑΔ. Μ.,᾿ ἵν. ΡΡ. 112, 152). 
ΧοΥΧχοβ (Εϑίδοσ 1. 1) δὰ νη ]οὰ {8αῖ [Π6 
ΒΔΙῺΘ ΓΟΥΘΓΘΏΟΘΘ 5800] ἃ Ὀε ρμαϊὰά ἴο Ηδηδη 85 
νγ)8 ραϊὰ ἴο ἰπηϑοῖξ, Ὀυϊ της ἀεϊβοδίίοη οὗ 
Ἡδλδη ν788 ᾿τῃροϑβϑίῦ]6 ἴο Δηγ ἀδνουῖ [εὐν. 

μοῖέδεον «υἱἱ] 1 40 1: ἐπ )γ͵42] Α τορε!οῃ 
οὗ [6 ῥγοίεϑδξ ἴῃ Ὁ. 12. ΤῈ ΟΚ. Β τοδλάϑ: 
Υ̓ρΑ, 1 ν}]} ποξ ἀο ἰξ ἰη (επιρίδίοηῃ ;" 2.6. 
[Π6 τειηρίδιίοη ἴο πλὲ δί 118 τηοϊηθηΐ 15 ἴο 
τούούεηςς Ηδιηδη ἢ ἀϊνίηε ΠπΠοηουγβ, {Πδἱ 
ΌΥ ἰδαἴ πλεδηβ [ἰ8 ΔΏΦΕΥ ΤΔῪ ὃε υγτηεα ἴΤῸΠῚ 
Τὴ6 δηὰ ΤῊΥ̓ Ρεορῖο: “1 ν1}} ποῖ ἀο 1 (οΡ. 
δῖ. Μεαῖΐ. ἱν. 1ο). 

16. Ο Σογά Οοά απά Κὶηρ) 
γυϊς.  ογξίοηβ δα 4 ἘΕ16 βιησυ αῦ ἀρρτο- 
Ῥτίδῖε ἴῃ ἃ Ῥσαῦοσγ ἴοσ Οὐδ ρεορίε; ἐκ. ΟΚ. Β, 
“80 ἀϊάκι παῖε ἃ σονθπαπηί ἢ ΑὈγδἢ δ᾽ 
(ερ. Οδη. χίϊ. 2, 3. Τη8 ροιτίοη οὗ ἴδ6 
ῬΓΆΥΕΟΙ 15 τερἰδοθ ἰη [86 Μ|Ιάγαβῃ (ΥΥ ηβοῆς, 

ΕΠΤΗΒΆ. ΧΙΠΠ. 

Το ΟΚ. δὰ 

16 1) εβρίβε ποῖ {πε ρογίίοη, τυβίο ἢ 
ἴδοι Παϑὲ ἀεἰϊνετεά ουἕἱ οὗ Εργρι ίοσ 
τδῖηε ονσῃ 5361 Ὁι 

17 Ηδᾶγ ΠΥ ῥγάγεῦ, δῃηὰ δὲ πηογοὶ- 
{ι] υπῖο τπΐης ἱπῃευηςε : ἴυγῃ ΟὐΓ 
ΒΟΓΓΟῪ ἰπίο ἴογ. δῖ νγα ΓηδῪ ]ἰν Ο 
Ι,οτά, ἀπά ργαῖϑε (ἢγ πᾶπλε : ἐρν ΤῸ; κῖχβ 
ΒΈΓΥ ποῖ [6 πιουῖῃβ οὗ (δὶ [ἢδῖ "σε. Ἶ 
Ργδ186 {πδς., Ο [,οτά. 

18 ΑΙ] ἴβγδοὶ ἴῃ [{κ6 ἸὩΔΠΠΟΙ οτ θά 
τηοϑὲ ἰδ  ϑον υπηΐο τῆς [ογά, δε- 
οδιιβα {πεὶς ἀοδίῃ νψχᾶ8 δείοτε {ποῦ 
εγαϑ8. 

Ρ. 65) ἀπά ρῥτεΐϊβοθδά ἴῃ Ϊοβερῆυβ θεὴ Οοσγίοη 
“ΟΥς! δδοσὶ" ἐπὶ Ἴοεο) ὈΥ 4 ρει τἰοη ἔον τ86 
οβιίσυςάοη οὗ Ηδιηδη : “ Απά πον, οὖν Οοὐ! 

ἀονεσ υ5 οὔ οὗ ἢ 58 παηάδβ, [δῖ 6 πλδῪ [4}} 
Ἰῃἴο ἢ15 ονγῃ μἷξ νοι ἢ Βα ἀϊρσροά, ηὰ Ὀς 
ἴΔΚοη ἴῃ {πε ποῖ τ οἢ 6 Βδίἢ Ἰαιὰ ἔοσ ΤῊΥ 
βαἰηΐβ (ςΡ. 88. ΥἹῖ. 15, ΙΧ. 1.5), [μα ἴῃ ἰγγδηΐῖ 
ΤΆΔΥ ᾿οατῃ παῖ ΤΒοι δαϑὲ ποῖ ἔογχοϊζεη {86 
Ῥτοσηΐβα ψῃϊοῖ Του μδϑὶ πιδάς ἴο υ8 " (1μεν. 
ΧΧΥΪ. 44). “1,εἰ ἴΒετλ Κηον ᾽" (ςοπημεβ [0- 
βορῆυβ ὃ. 6.) “τῆδῖ ΤΒου αἰάξι ἀεἰϊνεῦ τ ἰηῖο 
σΔΡΕ ΠΥ, ποῖ Ὀδοδυδα ΤῊΥ ΡΟνΟΣ νγὰ5 βῃοσί- 
οηρά {παῖ Του οοιυϊάεδι ηοΐ βᾶγὲ υ, Ὀυξ [Πα 
ΨῸ ψΈγε 8014 (ηἴο σΔρΕνὶ(γ7.) οἡ δοοουης οἷ 
{πε ἰηϊυ 65 οὗ οὖν ἔδίοσβ, δηὰ σατο ἀννὰ 
ποπὶ ΟΣ ον ἰδηὰ οἡ δεςοιηῖΐ οὗ ΟΣ 58:η5 
(ορ. Ώδη. ἰχ. 7; Τοῦ {1]. 4). 

ἐπῥογίίαμποδ . .. βογῆος (υ. 16)... ἐπδέε- 
γίδαποο (Ὁ. 17)]] ΤΈτος αἰδίίηςξ ψογά,---- 
κληρονομία, μερὶς, Δῃηὰ κλῆρος : [6 τοι δηά 
Ιαϑὲ θείης τῦοσε σοπηιοη ἤδη [πε ϑεσοπά, δηὰ 
11 [ἄγϑς ἀοϑιχηδίίηρ ϑρεςὶδὶ δβρεςί8 οὗ Οοὐ β 
ἔανουῦ ἰονασάϑ Ηΐ5 ρεορὶθβ. Εοσ μερὶς 866 
Ὠουῖ, χχχὶϊ, ο; Εςοΐυ8. χυ!. 170. ἴη (ἢϊ5 
γεῦϑα, 848 80 οἴη, ἴΠ6 ἀο]ίνοσγδηςς ΤῸ Εργρί 
8 ρἰεδάθα 45 ἃ γεᾶϑοη ἔογ οχίοπαάϊης τοπευγοὰ 
Γεβευυδίίοη ἴο ἃ ῬΕορὶε 50 ψΟΘασΘΓΙΥ ἀ6- 
ἱνοσοὰ (ςρ. εὐ. 1χ. 26, 29). 

17. 1,00] εὐωχίαν: 11, ξεαβίίηρ, δῃηὰ υ8ὺ- 
ΑἸῪ οὐ ταῦ ΕΠ τ465 (οΡ. 3 Μᾶδος. Υἱ. 30). ΤΒΟ 
ΟΚ. Β τεδάβ8 εὐφροσύνην, “ κ᾿λάη685.᾽" 

δεῖ ΓῸ7 πο] μὴ ἀφανίσης. ὙὍΠιε ϑεῆδε ἴω - 
τεηἀεά 15 ΡΓΟΘΔΟΙΪΥ [Ππ6 82π|6 88 ἴῃ χίν, 9, "' δίορ 
τὴς που." 80 Νυϊραῖς Ποῦ: πὸ εἰασπάδε ογὰ 
ἐς “αἨ ΦΉ 102. 

18. “νΠαῖ νγὰ8 Μοζγάροδλὶ ̓β ποχί βίθρ ἡ ἢ 
4815 [6 ΜΙιάγαβδῃ. “Ἧς οδ]οὰ [πὲ οὨΠάγθη 
τοροῖῃοῦ, οηϊοίηοὰ ἴπεπὶ ἴο δρϑβίδίῃ ἴτοιω 
Ὀγοδὰ δηὰ νναῖοσ, οἰοϊβοάὰ ἴδοῖὰ τῖτἢ δδοῖ- 
οἷοι, δηά ϑεαϊοα ἰποπὶ ὕροὴ 5.8. Απὲ 
ὕεΥ νερῖ, δηά οτῖοά, δὰ Ὀιυβῖοά (δπειηδεῖνεθ. 
τῆτῃ [6 1ὰνν (866 ἴῆς Αἀαϊξίομδὶ Νοίῖς). 
ζρ. Εβῖμεγ ἵν. τό: δηά ποῖβ ἴδε 5ἰπηρίον 
βἰδίοιηεπί οὗ [Π|]|8 γεῦϑθ.0 ὙΒΕΙΣ “ΟΙὙἤ ν 3 
2ατγὶ πιεπΐε εἰ οὐσεςγαλίοης ( αἷς.). 
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"“πἰρλεϊζ. 
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ΑΣΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘ ΟΝ ΝΕΒΒΕΒ 1, 4) 6, 8, 12, 18. 

1. απ δικπάγε απὰ “φυεη ασπά ἐκυέπξ 9ΓῸ-» 
υὐποι 1] ὙΒδῖ υμαθεσ (οΡ. Σ ᾿ϑασαβ 111. 2), 
ΒΑΥ͂ ἴῃς ἈΔΌΡΪ8, ννᾶ5 ΟὨΪΥ ἢδὶῇ οὗ [μαὲ (ἀγ!- 
ἘΓΑΙΊΥ Ρἰδοεὰ δ 252) ουεσ ψ μι ἢ [αν (ςΡ. 
τ: Ἑἤγοη. χίν. 17), ϑοϊοπιοῦ (ορ. τ Κίηρϑ ἱν. δ 
Αδδῦ (α Κίηρβ χυϊ!, το, 15), ΝεδυςδάῃοΖΖαγ 
(ὁ. Ώ δῃ. ἱϊ. 37, 38), ὔγτυβ (ΕΖΓᾺ ἱ. 2), δηὰ 

ἁτὶυβ (ΠΏ Δη. Υἱ. 26) ἂζὲ ϑλϊὰ ἴο ἢδυς σεϊ ζηβά. 
Αηὰ ΨΏΥ ΟἿΪΥ μα! Βεοοδυβα ΑὨδϑιιθσιβ ῃδὰ 
ἀλτεά το ΕΠ ΕΟ ΟΣ δη 50 δηέδε ]ε) ἴδε Κίπρ- 
ἀοπὶ οὗ 6 Οοαὐ ἮΝ ἢο διδὰ ρἰδοοὰ Η! 5 Ὡδπὶὸ 1 
ἀιβοσας θὰ (Μιάγασῃ, ρΡ. 12. ΨΒθα Ἐβίθεῦ 

6 ᾳυξεη, 5:6 ΓΙΡΙΕΥ Ὀδοδτηθ αυδοῃ ΟΥ̓́ΕΣ 
127 ῬΓΟΥΪΏΘΕΒ, ἔοσ ννὰ5 ἢοΐ ἴδδὲ [Π6 Ὠυτ ΟΣ 
οὗ ἴδε γεᾶῦβ οὗ τς |1{π οὗ ϑαγδὰ (Οεη. χχὶ!. 
1), ἔοπὶ ὙΠοπὶ 8δῃῆ6 ψὰ5 ἀοβοεηάθα (ςΡ. 
Τάγξυπὶ οὐ Ἐβίῃοῦ 1. τ; (8556], ἢ. 1τὸοΕ}Ἂ 

{δὲ γογαὶ ἀξεγεε)]ῇ ἴῃ οτάεγ [δὶ 1818 τηϊραΐ 
ΤΟΔΟ ἴπ6 127 Ργουΐησεβ, ἴῃς Κίηρ, 52γ8 ἴῃς 
Ταζξυμὰ 586 ηὶ (οη Ἐβίδοσ ἰν. ; ( 8556], ἢ. 273), 
δοηΐ ἴῸΓ 127 8011068, ΟΠ6 ἔγοτῃ δδοῇβ ργονίησε; 
δηὰ [πὸ ἰδηρυάᾶρε οὗ ἴδε ἀδογος ννᾶβ8 ἴ0 ἴδῃς 
ΦΟ]ονίης εοἴεςὶ :-- Ὁ ΑΒαϑυοσυ ἴῃς Κίηρ ἴο ἃ]} 
ΡΕΟρΪ685, ἡδίζοπβ, ἀπά ἰδηρυᾶρεβ (Τοηρι.65) [δαὶ 
ἄν ε]} ἴῃ ΤΑΥ͂ Κιηγάοπι, στεείίης (ςΡ. Ώδη. 
ἷν. 1). ΤΪ5 8 ἴο πιᾶκε Κηοννῃ ἴδ νγὲ δᾶνα 
ταεῖ 1} ἃ ταδη, ηοΐ οὗ οὐγ ρἷδοα οἵ Ῥγουίηςς, 
ψο παῖ τοδάθ ἃ ἰοάσζυθ ἢ 5 ἴο ἀαπίΓοΟΥ 
Οὐ δηδηγοβ. 715 πιδη5 Ὡδῖῆθ 18 Ηδιηδη. 
Ηδ 15 ἴῃε ἀεβοοηάδηϊ οὗ κίηγ Αγᾶρ, ἴῃ6 βοὴ 
οἵ Αιηδὶοῖ ἴ6 ρτοδῖ, ἴΠ6 δϑοὴ οἵ Ἐδιιοῖ, [86 
8δοὴ οὗ ΕἸΡΠΔ4Ζ, ἴῃ6 οἰάθβδὲ βοὴ οὗ ἔϑβδαυ; [6 
ἀεδοομάδηϊς τῃογοίοστε οὗ ἃ νυοδ! γ δηά ςε]ο- 
Ὀγαϊθα ρεορῖθ. Ηδιηδη δίῃ δα ἀγοϑϑοά ἴο 1τ|5 
ἃ Ῥε οη οἡ ἃ ΠΡ 4πἀ ᾿ηϑ ρη βοδηΐ τηδίζοσ, 
δηὰ ἢαίῃ τεοργοβθηϊοά ἴο ὺ58 ἴδ "ἈΠΕ ΤΕ Τ᾽ 
συδίοιῃβ ἀπά ῥγαδςίίςοβ οἵ (ῃ6 [ον8. Ηδε διδῖ 
ἴο]ά πιὸ [δῖ ψ ἤθη (6 [6νν8 οδπῖα ουὔΐ οὗ 
Ἐχγρὶ {ΠΕΥ νεῦσε ὄοο,οοο βίγοηξ ; δηὰ ἣἢδθ 
μαῖ οἰεγθά τὴρ ὄοο,οοο ἰδθηῖβ οὗ βδιϊνοσ, ἃ 
τἈ]θηΐ Ρὲῦ μεδά, ἴο γίνε ὉΡ ἴο Ὠίτη [18 ῬΘορ]Ὲ 
ἔογ ἀσπίσυςτςοη. [1 πᾶνα δοςορίθα [5 οΠδσ 
εἰδάϊγ. 1 βανα ἴδκοῃ [ἢ6 ᾿ἹΟΠΟΥ͂ δηὰ Βαᾶνα 
βοϊά {18 Ῥεορῖὶς ἴο 6 πιυγάεγεά, ὙΒοσείοσε 
ἀο γε 4150 οαΐ ἀπά ἀγίηϊ δηά σεὐοίςε, 85 1 εαῖ, 
ἀγίηκ, δηὰ σοὐοῖσθο. ΨΝΒόβοενογ οὗ γου υηάογ- 
οἰδηάβ [86 υ86 οὗ [ἢς ὕονν, ἰοῖ Ὠἰπὶ 5εῖΖῈ ἢϊ5 
Ὁον ; οΥ οὗ [δ6 βυνοσά, ἰοῖ ᾿ἰπὶ στρ ἢ 18 βινογά. 
6 βίγσοῃξς ου (δε τεῖδ δῃά τ οἵ ἀδυβ οὗ (86 
τλοησ ο8]16ὦ Αὐδῦ ἴῃ ΟΌΓ ἰδησυᾶρθ. ϑρᾶγε 
οῖ Ρσυίηςε οὐ ἰοσγὰ οὐ οἱ], θυῖ 5ἰδιιρῃξον διὰ 
δῃηά 56126 ὕροὴ ἴδμεὶγ ροϑϑεβϑβϑίοῃβ, δδςβ οὴς 
ἔοσ πιθοῦ ΕΌγίδοτ, 1, Κίην Αμαβυσγυβ, σοτη- 
τηδηά 811 ρβορῖββ, δ! οἢ8, ἰδησιιδροβ, {Ὑἰ 68, 
τα 65, δηά οἰκί65, ἰδὲ ψνΒΟγονοσ ἴθογο 6 
ουηά εν 88} Τρδη-ϑοσνδηΐ ΟΥ̓Ά τηδι ἀ-ϑοσνδηῖ 
ἴδοΓο 5}|}4}} [16 ονγῇοῦβ οὗ (δε βαπῖα δ6 ἐχεουϊοὰ 
ἂὶ ἴδε καῖε οἵ {πεῖς οἰςγ, Ὀεοδυβο ΠΟΥ πᾶνε 
ποῖ οδεγοά τὴΥ οοπηηδηά [ΠΔῖ η0 ενν ὃς ταεῖ 
ὙΠ ἴῃ [6 ΤΟΥΤΙΓΟΥΥ ΟὗΤΩΥ ἰπηράοπμι.᾽ 

Ιη ἴῃς Μ|Ιάγαβῃ (ςρ. ΝΥΝ ἀμβοδο, Ρρ. 54, 55) 
ἴδε Κίη γ᾽ 8 Ἰεῖζοσ σϑβϑθλ]68 [6 ἃῦονο 85 {π|ς 

᾿Ῥιὰ ποῖ ΝεδυςβδάῃθζζΖασ 50 

85 ἴξ γοβοηδῖ.5 ἴἢ6 ἀγδῆ σίνθη ἴῃ ἴῃς ἰοχῖ, 
Βεοῖοτε Ηδιημᾶπ σεοοϊνοαὰ [86 Ῥογηβοίοη ὃδ 
δουρῆϊ, ἃ ἰΙοης ἀγχυπιεηΐ δηϑυσα δοϊννεοο δῖπὶ 
δηὰ 106 Κίηρ. “1 οσδηῃοῖ ςοηϑοηΐ," (δς Κίην 
8 Σεργοϑοηϊεα 85 μος Β “ΤΗοὶν Οοά ψ}} 
ποῖ ρΡεστηϊ ἴ. Ἐξ πιεῖαῦεσ νῃδΐ Βδρρεπεά ἴο 
οἴδοσ Κίηρβ, 3 δι γου σοῦ δηὰ τα σ μεσ (8δῃ 1, 
ΒΘ η ΠΟΥ ψ]ϑηοα ἴο ΙΔΥ ἰδεῖς Βδαηάβ8 ὕροη 
δηὰ ἀεβίγοΥ (8 ΡῬθορὶθ. ὙΠΟΥ Ὀεοᾶπιδ ἃ 
ἰδυνἰηρ-δίοςϊκ ἴ(ο 4}} [86 ἱῃμδθιϊδηΐβ οὗ ἴδ 6 
ψνοσ]ὰ, δηά 50 βου] να. 1,εἴ τὴς δίοῃθ, δηὰ 
ἀο ποῖ ϑδρεδῖϊς ἴο π|6Ὲ ΔΩΥ͂ ζηοσῈ δρουΐ (Ποπὶ.᾽ 
Ἡδιθδῃ 1ὴ)6 ἰιην, δηὰ (ὃς ψ186 τ δΏ 
ὍΕΓΟ 56ηῖ Ὁ... ΑΑδδϑιιόσι8 πιείΐ ἴποπὶ ἴῃ 
ΠΟΙΠΟΙ, δηὰ δορὰ ἴδθπὶ ἴΔε φυσδθου : “) 0 
γου δάνϊ986 υ8 ἴἰο ἀενοῖος {μΠ18 ἡδίίοη ἴο ἀ6- 
βίγυςοη } ΤΟΙ͂Σ ΤΕΡΙΥ νᾶ υῃλδηϊπηουβ. 
ὙΝΈΏΟ [25 Ἔὐοσ υπηάοτγίλκοη βδυοῖ ἃ [δἰηρ} 
νεῖε γου ἴο ἀεβίτΟΥ͂ ἰβγδεῖ, [με νγου]ὰ οου]ὰ 
ποῖ εχιβῖ, ἔογ ἴδε νου] ΟὨῪ εχῖϑίβ ᾿μγου ρα 
τὴς 1,δὺ7Ὺ) ρίνεῃ ἴο [5γδε] ( [ἐγ. χχχῖ. 25). ΑἹ! 
Ὠδίίοηβ ψουϊὰ δὲ ϑβίσδηκεσβ δείοσες σοὰ ἢ 
(. Κίηρβ Υἱῖϊ. 41. ΟΥΒΕΓ ἰεχίβ ἕο] ον 11υ.5- 
ἰγδίϊηρς ἴΠε ρῥγε-εΐηθηςς οὗἉ [5γδεῖ: δι}. Εχοά. 
ἵν. 22; Ὠ δ υῖ. ἰν. 7, ΧΙν. τ ; 8. ΧΙ. 14) 18). 
“ΟΝ οδὴ ἃ τῇδῃ Ὑὄιὸ του] ἸΑΥ͂ 18 Βαπά 
ὕροη ἴδε οἰ] άγοη οὗ Οοα εϑοᾶρε ἔοσι Η πὰ 
ἌΝΟ ἀΐδροϑεβ οὗ [πίηρβ δὔονε δηά (πϊηρβ 
θείον, ἴῃ  οϑα Βδηά 18 ἴδε [1ξς οὗ 4}} [᾿νϊηρ, 
τη; 8 ἴο Ταΐϊϑα ὉΡ δπὰ ὑσχγίηρ ἰονν, ἴο Κ|}} δηά ἴο 
τηλῖτα αἶϊνε ἡ (οηδίάἀον ννῆδῖ δρρεηοά ἴο βυςῖι 
Κκίηρβ ἃ85 ῬΒαγαοῦ δηὰ δϑοῃηδομοσῦ, ννῃο ἰδ 
{πεῖ πη ὕροη [5γ86]." ἩΗδπιδη δηβνεγοά: 
Τῆς Οοὐ ΨνΏὈο ονεγίῆγενν ῬΏδσγδοι ἴῃ ἴδς 

δὰ ψστουρῆς ποηάεῖβ δηὰ ἀοἰγοσαηοοβ 
ἔογ [βγδεῖ, 48 ἰορ ἄρὸ Ὀεοοχὴς οἱ, δηδ σδῃ 
ΔΟΓΟΙΊΡΙ 58} ποιϊμίην τποσγε (ςρΡ. 5. χςοῖν. 7). 

Ὰ δηὰ Ὀυχη 
Η!5 ἴδρὶο, ἀσῖνε οὐδ ἀπὰ ἀΐβρετβε Ηἰς 
Ῥεορῖο διηοης [86 ἡδίίοβ ΚΝ ΒΟσῈ 15 ἴποτα 
ΔΗΥ͂ ἴΔος οἵ Η!5 ρονεσ δηά τηϊρῃς}" ὙὍΤΒα 
Κιηρ νγὰ5 σοηνηςοά ΟΥ̓ Ηδηδη 5 Γεδϑοηϊηρ, 
δῃηὰ (ΒὨεὲ τογαὰὶ ἄδθοσεθ νγὰβ ἰϑοιεὰ. Αἴεσ 
Δ] υὐΐηρ ἴο ΗἩδηιδη 5 σογὰὶ ἀδβοθηῖ ἀπὰ ρτεαῖ- 
Ὧ658, ἴἰΠ6 ἀδοῖος ἀθβοσίθες [ἢ6 ρϑορὶς ψῃοϑα 
ἀεβιτυςίοη νγαβ ἴῃ αἰἷπὶ οὗὔὗἨ Ηδιηδηβ “" {π|1ὲ 
δηά ἰηδὶρηϊβοδηΐ ρος το ἢ 85 ἃ ρεορὶθ “ ἀε- 
56 Υ 8}1] πδίϊοῃβ, ὑσχγουάδ, ορροϑοὰ ἴο 

6 δθεβῖ ἰηζεγεβίϑ ἰοῦ ἴμ6 (Ρεγβίδηβ), ἰηβοϊθηξς 
ἴο ἴδε Κίηγ, 11} οὗ συγϑίηξ, δηὰ υπΐμδηϊει 
τονναγαβ {πεοῖὶσ Ὀοηοίδοϊοβ." 4,5 δὴ "]Ἰυδῖ ἃ- 
ὕοηῃ οὗ [Π]|5 ἰαϑὲ ροϊηΐ, [6 ἀδοτεο---ὐστι ἴδῃ 
ἔἴτοι ΗἩδηδηβ (186 Απηδ]ο κι 6᾽5) Ροϊπὶ οὗ 
γίον.---ϑροοϊῆεβ τῆς ἱηρσταίκυάς οὗ [5γαεὶ ἴο 
186 Εργρίίδῃβ. ΤῈ ΤΔΠΠΟΥ ἴῃ ψὨϊςοδ (ἢϊς 
ἰα ἀγα οὐἱ 8 ουτίουΒβε “ΒΕ Κιηρ οὗ 
Εχγρί (ΡΒδγδοῦ),᾿ 5δ8γ8 Ηδιηδῃ, “"' ᾶνε ἴδοτῃ ἃ 
ἔΊΘΩΑΙΥ νγοϊσοσὴα ἰηΐο δὶ5 σου ΌΎΥ, δϑϑρηθὰ 
{Ππεῖὰ ἴδ 6 δεϑὲ ρσγονίηος οὐ ἢὶβ Ἰδπά ἴο Ἱ|ἴνὲ ἴῃ, 
δὰ ἴοι ἴῃ {πε ἄδγβ οὗἉ ἔπλπχίηθ, δηὰ ροεττηϊ το 
ἴδοπι ἴο Ὀυϊ]]ὰ {Ποηγβοῖνο5 δίοτθ- ἤουϑοβ. Ὑεῖ 
οου]ὰ δε ποῖ νη ἴδε. ὙΒΟΥ ρῥἱοιεὰ ἀγαϊτιες 



ΕΒΤΗΒΕ. ΧΙΠΠΠ. 

δϊτη. ὁ ὟΥ ὁ νου]ὰ ρὸ ἴδιγες ἀδγϑ᾽ ἸουΓΏΟΥ ἀπά 
ΒΔουῆος ἴο οὖγ Οοά (οΡ. Εχοά. ν. 3) δηά 
τοεΐϊυσγη. 1, ρηά 0 ζασιηθηΐβ, βἰἴνοῦ δηά χο]ά. 
Απά δε ἰοηΐ ἴποτὰ δἰϊνεσ, βοϊά, ἀπά γαϊγηθηΐ, 
δηά [ΠΟΥ Ἰοδάδα ᾿πΠη ΘΓ Ρ]6 45565 Ἱἢ [Πθη,, 
50 ἴδμαΐ {ΠΕῪ επιρίϊεά τΠς ἰαπά οὗ Ἐργρί, δηὰ 
ἴθ ἢεοὰ ἀννγᾶὰυ. Δνμε ῬΒΑγδΟΣ ἀϊβοονεσοα 
(Ποῖ Πὶρῆς, Βα Ρυγδυεά [Πδπὶ ἴῃ ΟΥ̓ΟΣ ἴο τὸ- 
ΠΟΥ̓́ΣΣ διἰβ ῬσορεγῖγΥγ. Ῥνμαὶ αἱὰ {μεγ ἀοὶ 
ΤΠΟΓΟ ν25 ἃ τηδῆ δηγοηρ [Ὠοτ ἡδηηοὰ Μοβ68, 
80η οὗ ΑἸηγϑτη, ὙΠῸ ννγᾶβ ἃ τηδρίςϊδη, Ηδ 
ἴοοϊκ ἃ σοὰ, βροκδ δοῖὴς τηδρίοδὶ ψνοσάβ, δηὰ 
βίγυοκΚ [86 5868 80 (μαῖ ἰξ ἀγιεὰ ὕρΡ, δηὰ (Π6 
ῬΘΟΡΙΪΘ ραϑ5θὰ (γουζχᾷ οὐ ἴῃς αὐγ ἰδηά, 1 ἀο 
ποῖ Κηον " (Ηδηιδῃ 15 πιδᾶδ ἴο 547) “ΠΟῪ 
[ΠΟΥ ρῬαβϑϑοά (Ὠσγουρῃ, ΟΥὍἩ ον τῆ νναῖουβ '᾿ψοσό 
ἀπεὰ υΡ. ΜΏεΩ Ῥδασγαοῦ δὰ [ἢ ϊ5, ἢ6 
Το] ονψεά δαὶ ἴο τοζαίη ἢ15 ΣΤ ΟΠΟΥ͂ : Ὀυϊ ὃς 
τγ25 ἴυγυδ Ὠϊτη ἰηἴο [ἢ 564, 1 ἀο ποῖ κῆπον ὉΥ͂ 
ὙΠ οπὶ; δηα ἴῃ [πε 5ε8 δε δῃὰ ἢ15 ψνΠοἷς ἈΣΤΩΥ͂ 
58ηΚ, ΤὨῖ5 Ρφορὶς ΨΕγῈ ἴδ05 υηγηϊη 6} οὕ Ὡς 
ξοοάῃε55 οχίοησρα ἴο ἴθ ὈΥ [ἢ κηρ, δ ησα 
Υου ΤλΔῪ Ρεγοεῖνα (πὶ ΠΟῪ γεγο θ: ΠΔη Κῆ}]. 

“ἘᾺΓΒΟΓ, σοηδίον ἢον [15 ρθορὶς {τοδί 
ΤΥ διηοεβίοσβ (ΑἸΏΔ]6ῈΚὺ στ βοσὰ {ΠΟΥ οοη- 
αιογεά ἴῃ νγὰσ (Εχοά, χυ!. 8 ζζο.). Ασηδὶοκ 
ςοηϑυϊῖοὰ [Π6 τυϊοκοὰ Βαΐίδαμι. “Ἥ866,᾽ ἢς 5: ἃ 
ἴο Βῖπι, “ον [18 πδίΐοῃ ἢλ5 Ὀοῃμανοὰ ἴο ἴῃ6 
ἘΡΥΡΈΔηΒ 80 ΕΓ 80 Κἰηὰ ἴο ἴσῃ. Ηον 
μὴ ΠΟΥ θεβανα ἴο οἴδβεγ παϊϊοπβ. ἍΝ βδὶ ἀὁ 
γου δάν!βε τὴς ̓’ “Οὐ, δηϑιννεγεὰ Βαϊδδῃι, " δη 
ΏΔΚΟ ΜᾺΓ ὙΠ ἴποαλ. [ἴ 18 [ΠΣ ΟὨΪΥ ΨΔΑΥ ἴῃ 
ὙΠΟ 7ο ς8η δαυλὶ {πολ : 0 ποῖ ΟἿΪΥ 0 
(ΠΟΥ ΤΕΥ οὐ ἴμ6 τροσὶῖ5 οἵ τμεῖγ ξοσείβίβεσ 
ΑΡγδβδηι, Ὀυϊ ἴου 4150, ἃ5 δὴ οββηῃοοῖ οὗ 
ἴδδῖ ραίσδσοῖ, σδηβί τακα (ΠΥ Ὀοδϑὶ οἵ [Πο86 
ΓΩΟΤΊϊ5.᾽ ὙΠεγοίοσγε αἰ Απιδίεὶς αἰίδοῖς [86 
[5γδε] 65. Ὑνμδῖ ἀἰὰ Μοβεβ ἀοὶ Ης μδὰ 
ἃ ἀἴβοῖρὶθ, ΟΥ̓ πᾶπῖὲ Ϊοβυα ἴΠ6 δοὴ οὗ Ναυη, 
ἃ οΥ6] δηά Ἠεαγίϊθββ τῇδη. Τὸ δίηι. βαϊὰ 
Μόοβοβ, “αδοοβδε ουὖξ τη δηὰ ἤρηξςξ στ 
Ατηδ εὶς ̓ (ἔχοά. χυῖϊ. 9).». 1 ἀο ποῖ Κπον 
ΠΟ ἴΠο56 ποθὴ ψέγο, ΒεῖΠοΣ ΤΟΥ ψΕΓῈ 
ΤΑΔΊ ΟΙΔΠ5 ΟΥ ΜΑΙΓΓΙΟΓΒ. Μόοϑβεβ ἴοοῖς ἢϊ8 γοὰ, 
Δηά, ἴῃ 5μῃοτγῖ, Ατρδὶθὶς νγᾶβ ἀϊβοοιηῆίοα δηά ἢἰβ 
ΡΘΟΡΙΘῈ βηἴοη (Εχοά, χυῖ!. 13). ϑ8::π|ΔΥ]Ὺ 
ΓΠΕΥ ϑιηοῖε δίβοη δηὰ ΟΣ (ςρ. Νυπι. χχί. 21, 
31) ἀηά [πε Κιηῃρβ οὗ Μιάϊδη (οΡ. Νυμι. χχχίὶ. 
8). Νὸο οπε οου]ά τεβὶϑὲ (βε. Ψνμδΐ εἾ56 
ἀϊά ἐπαΐ τηϊηϊξίοσ [συ ἀοἡ Ηδ Ὀχγουρδῖ 
[86 15γδθ 168 ἰηίο ἴῃ6 ἰληά οὗ (ὐδῃδδῃ.: δῃὰ 
νν 85 ποῖ δῃουρὶ [μδΐ πε ρυπάεγεα ἴμε ΘΟΙΠΕΓΥ, 
διυῖζ πε δἷονν {πὶ σίγεοης Κίηρβ δηὰ ἀϊν ἀεὶ ἘΠΟΙΓ 
Ἰληὰ διλοηρ ἴδ 5γαθ] 68, δηὰ τηδάς 5ἰανοβ οὗ 
[Πο86 ψοϑ6 ᾿ἴν68 ἢ βραγεά.... ὙΤδεῖν ἢχϑῖ 
Κίην, 84], αἰίδς κερὰ ἴῃ σουπίσΥ οὗ ΤΥ δῃοθβίου 
Απλδὶοκ, δηὰ βπηοῖδ τοοϑοοο Πουβοπηθῃ ἰῃ ομδ 
ὦλγ. Ηδ βρασεὰ ποῖ πηδη, νγοπιδη, Ἂμ], 
ΠΟΙ 8. Πρ. ΨΨῈΥ ἢς ΚΙΠοὰ ἴδεπι,  Κπονν 
ποῖ. Αηὰ δον ἀϊά δ6 Ὀεδανα ἴο ΣΩΥ͂ σγδηά- 
Πογ Αραρ ἡ Αἱ βγϑί 6 βραγεά Ηἰπὶ ; δυΐϊ [ἤθη 
ΠΔΠ16 ΟἹΘ ϑδϊῃμοῖὶ, το οἷἶδνα "5 μεδὰ δηὰ γᾶνθ 
δῖ ΒΟΑῪ ἴο ἴῃε δἰγά5 οὗ ἤδᾶγεῃ (ςΡ. 1 ϑᾶϊα. χν. 
33)} ΨΈΥ, 1 πον ποῖ. Ὑ Δα ἐο]οννεὰ ἃ κίηρ 

οὗ ἴδ6 πδης οὗ Ὠαν!ά, ἃ 5οὴ οὐ [6896, γῇο ἴῃ 
ἃ 8[12Π|6}655 τἼΔΏΠΟΓ ἰονο δὰ 811} Κιηρἄοτηβ 
τ (δ 6 στουπά (ςΡ. 1 88π). χχνὶϊ. 9). Η5 8οη, 
ϑοϊοπιοῃ, ὑγο ζοϊ]οννεὰ Ὠ αν! ἴῃ τῆς Κιηχάοπι, 
Ὀυλδ 4 πουιβὲ ἔοσ ἴῃς [βγδο 68, νος 6 
οδ!οἀ ἃ ΗοἱΪγ Ρίδοες ; ψὮγ, 1 Κηον ποῖ. [ηΐο 
1.15 [ΠΕῪ υδεὰ ἴο γο ὑδείογο [ΠΟΥ νγοηΐ ἔοσ ἢ 
ἴο νγαῦ, οι ρ  οΥθα τρδρίοδὶ γῖθβ, δὰ τ Β θη 
ΠΟΥ οδῖς ουΐ 5ηηοῖα ἀονγῃ ονευγπρ δηὰ 
Ἰαϊά τννυᾶϑίας ἴῃ ννογϊά. [Ι͂π τλεὶγ ὑχάθ ΠΟΥ͂ 
το ῦε θὰ δραϊηβδὶ {πεῖς σοάὰ. Ηδ πδὰ στονῃ 
οἷά, 80 δαὶ Νερυςσβδάῃεζζαγ σᾶμθ, θυγηΐ ἃΡ 
{πεῖν [οι ρ]θ, οσαγτιθὰ ἀυνὰὺ ἴἢ6 Ῥϑορὶθ ουῖ οὗ 
{πεῖν Ἰδηὰ, δηὰ ρἰδοοά ἱῃθτι διηοηρ ι8. ϑδίηςς 
[θη ΠΟΥ͂ πάνθ Ὡθυοσ δἰζογοα τποῖγ ἔθο ηρ5 δηὰ 
δοῖβ οὗ Βαϊγεά ; δηὰ δ πουρὰ ΤΠΕῪ Κυον ἰΠειη- 
56ῖνεβ ἴο Ὀ6 Δοη 1.5 858 6Χ 65, γεῖ 40 {Π6Υ 
ΤΟΥῈ υ5 Δηά ἀδϑρίϑε οὐγ δε] ϊοῦ ἢ οὐὐ σοί. 
Τμογοίούα μάνα τα ἀείεγηποα ὕροὴ ἔδοὶγ 
ἀεϑίσυςοη. Ὅς πᾶνε οδϑί ἰοῦ ἴο ἀείοτηϊηθ 
δῖ ψἢδὲ Ἐἰπ|ὸ νὰ 8ῃου]ὰ ΟΔΙΤῪ οὐΐ ΟὐΥ Ρδη, 
δηά [Π6 ἰοῖ [25 8] θη ἴοσ ἴπ6 121} ἀδὺ οὗ 
(πε ταοπῖι Αὐλγ. Νὸονν Ποϊ]ά γουγϑεῖνεβ τοδαγ, 
ψ 6 [8656 Ἰεςἴογ8 σεᾶο} γοι, ἴο διῃϊῖ οὐ [86 
ΟΔΥ 5ροοϊβεὰ 411} [ενν8, νους οχοορίοη, 
ἍὯΟ να διηοης γοι ; οδ]άσεη δηὰ οἱ σηθη, 
ἰηΐληί8 δηὰ ᾿ψοπιθη, ἰδ ΠΟμΟ Γοιηδίη." 

4. Τα ἀγριυμηθηῖϊβ υδοεὰ ὉΥ Ἡδιηδη ἴο 
ἀείαπιο δηὰ αἴβραγαρε ἴβγδεὶ δείοσε κΚίηρ 
Αδαβυοσυβ (ΟΡ. ἘϑίθοΥ 111, 8, 9) τὸ ὀχραηδοά 
ὈοΙΒ ὈΥ {πε Μιίάτγαϑιι (ορ. Ν᾽ ὕπβοβε, ἢ. 53) 
δῃὰ [πε Τάγρυμα ϑῃδηιὶ (οη Επίμοσ 1", 8 ; 
ΠΡ. (45586], ρΡ. 269). Α ἵδιν Ἵχίσδοίβ ἔτοπὶ 
[ἢς Ἰαϊζεν ἅγὸ ποῦς χίνϑῃ :--- 

Ἡδιδηῃ 5214 ἴο ἴπε Κίηρ : “ὙὝΜοΙῖο ἰβ ἴῃς 
Ῥθορῖὶε οὗ ἴδε [6νν8, ϑοδί[ογεὰ δηά ἀἰβρογβοά 
Δηοηρ ἴῃ6 πδίϊοηβ ἴῃ 411 ὑχονίῃησοβ οἵ ΤἈΥ 
Κιησάοπι. ὍΠΟΥ δὲ ἢ}}} οὗ ὑυϊὰθ δηά Ἴοποοῖϊ. 
ἴῃ ἴδε τλοητ Τερθεῖ ἴμεν θαῖδε ἴῃ (Θρ[ἃ νγαΐεγ, 
πη [86 τηοηίἢ ΤδηιηιιΖ 1η οςοἰά.. ΤΕΥ ἀο 
ποῖ ᾿ἴνθ ΕΟ Οὖγ οὐδίοπῃμβ, δηἀ ἴδκὸ 20 
Ρἰδαβαγα ἰῃ ΟἿΓ ΘοΟΠΊΠοσοο. ὙΝ ΒΘ ΤΕΥ 566 
1.5, (ΠΟΥ 8ρ11 δηὰ σοῃβϑίοσ υ5 ὑπο]οδδη.... 
Ὗνε ἀο ποῖ ΤΔΙΤΥ {πεῖν ἀδυρπίεγβ, δηὰ [ΠῸΥ 
ἀο ποῖ ΤΩΔΙΤῪ Οὐἵ8. ϑ8οιϊά δΔηΥ͂ οηθ οὗ 
τποτὰ 6 τεσυϊγεά ον ([Π6 5εσυῖςε οἵ ἴῃς Κίηρ, 
Β6 18 Κο9 81} τηδηποῦ οὗ ργείδηςοβ οὗ Ὀοίης 
οσουρϊοα (ἐε.3. ΟὨΘ ΟΔΥ 15 ϑαυαΐι, ἀποῖδπον 18 
[Πε Ῥάβϑουθσ ἔθαδὶ ἄζς.). ῬὍΤδὲ ἀδὺ οὐ μος 
(θοΥ νυ ἱδὲὶ ἴο ὈῈΥ δηγτης του 5 ΠΟΥ (8]] 
ἃ ἀδγ Ἰερ! πηγαῖς (ῸΓ δυο Ρυχροβοθ); δυΐῖ 
[6 ΟΔΥ οὐ ΜΕ ΐοδ γὸ 58} ἴο υν δηγίίηρ 
ἔγοπι ποτὶ ΠΟΥ͂ 081} ἃ ΟΔΥ ἔοσδιἀάθη (ἕὸσ 
δι οἢ ΡυΓΡΟΘθ68), δηὰ οἶοβε (86 τηδγκοὶ δραϊηϑςῖ 
υ5. ὙνΠδη [Π6 ἤγδῖ ΠΟῸΓ οὗ [Π6 ἀΔΥ ςΟμι65, 
[ΒΟΥ 540, "ΤῊ! 15 ἴῃς Βουγ ἴῃ νυ ἢ τνὰ πχυδῖ 
Ποαγ ἢ δμεηὰ (Π ευΐ. νἱ. 4 ὅζς.). ΤΕ βεοοηά 
ΠΟΌΓΣ 18 ἴῃ6 ΒΟῸΣ (ΟΥ̓ ργάγογ; [δε (τὰ ον 
εδίζης : [ἢ ἔουσί ἴογ τιδηκίην Οσοά ἔον ἰῆς 
Ὀγοδὰ δηὰ νναῖοσ Ηδ [88 ρίνθη; ἴῃς ΗΠἢ ἴῸΓ 
ξοίῃρ ουῖ; [ἢς 5:Χῖδ ἔοσ τεϊυγηίηρ ᾿ ὅζο. ὅζο. 
Οπβδ ἀδῪ ἴῃ ἴπε νγθὰῖκ [ΠΟΥ ΟΔ}1] (πεῖν γοϑι-δν 
(δϑαῦθαῖ). ὙΠΟΥ ξὸ ἴο {μεῖὶγ ΒΥωδρΌζυο5, 
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384 
τεδὰ {Ποῦ (βδογθα Ὀοοῖκβ, ἰγαηϑίαῖο {Πεὶγ 
Ρτορδεῖβ, ουγϑο ἴπ6 κὶπρ ἄς. ΕἸἰρηϊ ἀλγ5 
ΔοΓ 4 ἱγῖ ἘΠΕῪ εἰγουπηςῖθο {μΒ6 ἐογοϑκίη οὗ 
[δ εΙΓ δοηβ σψἱζποιις βἤδπιο, ἴῃ ογάο---8 {ΠΟΥ 
54γ---ἰ[ο αἰπιϊ σι 5} {ποπιϑοῖνοβ ΠῸπὶ ΟἴΠΟΓ 
Πδίοηϑ .. . [ἢ [ἢ τηοπίῃ ΝΊϑαπ ἴον ἢάνο εἰς ἢϊ 
[εϑᾶνδὶ ἀδυβ.... Οπ ἴῃς ἀδὺ οἵ ἴῃς Ῥάβϑουδῦ 
υὐϑὶ δο ἴο ἴΠε σγπάξοψιιε8, γεδά ὅζε. (45 δῦονε), 
ἃπὰ 540, “45 ννῆδῖ 15 ᾿ἰοανθοηδξὰ ἰ5 τοηπηιονοὰ 
ἔτγοπι ννυαῖ ἰ5 υη]οανοποά, 50 384}} ἴπὸ συ]ὸ οὗ 
ἰγγδηῖβ Ὀ6 τοπιονθὰ ἔτοϊῃ 0.8, δηἀ νγὰὲ 5}}8}} ὃῈ 
ἐτεθὰ ἔτοτὰ ἴΠ686 [00] 15ἢ Χίηρβ.᾽ [} 16 τηοπτὴ 
δίνδη ἴΠ6Υ Βανε ἴννο ἔοβίϊναὶ ἀδγβ. ΤΠ ΟΥ μὸ ἴο 
1ΠΟΙ͂Γ σγπαροριθ8, τεδα ἄζο. ; [Πδη ΠΟΥ͂ ὸ οὐ 
ἴῃς τοοῖ οὗ [Ποῦ βουϑς οὗ Οοά, ἤτον ἀοννη 
ΔΡΡΪ68, φαῖθοῦ ποτὶ τοροῖΠοΥ, δηὰ 547, "5 
186 ἀρρθ8 ἀγὸ ραϊμεγε τομεῖῃοσ, 350 ΠΊΔΥ ΟἿΓ 
ΘΟΠ5 δ6 ραίπογοά τοχεῖμογ, ἄς... . Ου 1δῃς 
ἢγϑῖ ἀδΥ ἴῃ {πὸ πηοηδ ΤΊβτι [ΠΟΥ γὸ ἴο {ΠΕ6ῚΓ 
ΒΥΠΑΡΟΡ 68, γεδὰ ἄζο., ϑουηά ἴΠ6 {τυ πηροεῖϑ ἀπά 
ΒΑΥ͂, ᾿ Οη [8 ΑΔΥ͂ ΟἿΙΓ Τοπλοι  ΌΓᾶηος Δϑοθη8 
Ὀεΐογε τὴ6 Ποδνυοη Ἐδίπεσ. ΜδΥῪ οὔ Γο- 
τηοτιῦγδηος Ὀ6 ἴῸΓ Οὐν δοβῖ ξοοά, δι {παῖ οὗ 
ΟΥΓ ΘηΘ 65 ἴον {Ππεὶγ πη ϑίογίυπο. ἢ 

ΘΙΓΆΠΑΙ 5ρθο {165 οὗ σικΐοπι ἅἄγεὲ δά υςεά 
ΠῚ τόβροςὶ ἴο {πεῖὶγ οὈδόγνδηςς οὗ ἴδ6 τοί 
οὗ Τί 5Ξεὶ, οἵ ἴΠ6 ἔραϑδξ οὗ ΤΑθογθδ0]65 (1 εἴ οὗ 
Τίβγ.). ὙΠδη [ὈἸ]ον, 8οπιὶε ἰβίοσίοδὶ τεςο]- 
Ἰος ἘΠ ΟΏ8 -:--- 

“Οηςα {ΠΕΥ Παὰ ἃ Κίηρ οὗ ἴΠ6 παπὶς οὗ 
αν. Ης ἀθαὶῖ Ββαγϊγ νυ υ.8 (ΑΠπλΔ] 6 κι 165) 
δὰ υϑῃεά ἴο οχίογηπαῖϊς υ5. Ηδς Κιοά 
ὑνο-γὰβ οὗ 15, δηά (ἢπ τοτηδιηπρ {πγὰ πα 
ἀενοῖςα ἴο 5ἰδυοσγ. Αδοσ αν [ἤοτὸ ἅΓοβα 
ἃ Κιίηρ οὗ ἴδε παπιὸ οἵ ΝεῦυςῃδάποζΖζΖδγ : Πα 
ννΑΙτοα δραϊηϑί ἴθ πὶ, ἀεπίγογεά (Πεῖγ ἴοηρ]ο, 
ΡΙυπάογεα τπεὶγ οἰ[68, ἀηὰ ςαιτίεἀ [ἢ δπὶ ἰηῖο 
οχὶθ. Ὑεῖ ἀο ἴδογ ποῖ ρυῖΐ δϑάἊ {πεῖν ῥὑγιάς, 
Ὀυΐϊ 84Υ, “ΝΥ ἐᾶτε ἴϊ:6 930η8 οὗ στεδῖ ἔογείδί Βευβ8. 
ΝΟΥΟΥ δάῦο ν 6, οΌπι {Π 6 Θατ] δῖ Ἐπηθ5, θοννοά 
Ὀοίογο ΔῪ Κιηρ ΟΥ Οὐνεγεά ΔΥ ϑβυροσγίοσ. 
ὙΠΕΥ 5βοηά Ἰεϊογβ σοτηπηδηάίηρ ργάγεῦβ [δῖ 
{Π6 Κίηρ 5βοιϊά ἀΐε δηά οὖγ ἀοπιἰηίοῃ οθᾶ96. 
θη (Ποῖ ἐογοίδίμοσβ ψοηΐ ἰηΐο Εργρῖ, 
ΠΟΥ Ψεῦς ΟἿΪΥ ὅο Ῥεϊβοῆβ; ψ ἤθη ἴπεγ νοΐ 
ουξ οὗ {ἴ, [ΠΟΥ νγεγα όοο,οοο : δηά πον [παῖ 
(ΠΟΥ ἅγὰ ἰῃ δαὶ ἀπά ἤᾶνὸ ποίδίηρ, [ΠΟΥ 5ὯΥ, 
ενε δἂἵὲ ἴΠ6 8008 οὗ σχρβίθοιβ δηὰ ροοά 
τηθη, τπουρἢῇ ἴπογο ὅγὰ Ὧ0 Ρἰα ἱπ ἴῃς 
ὙΠ] τοσγε ΡΟΟΥ δηά πιοτὸ ἔδυ γ ἴῃδη ἴΠ6γ. 
ΤἼ15 ρεορὶς 15 ἀἰβρεγβοά ἴῃ ΘΥΕΓΥ ΟἸΓΥ͂ ; 50Π|6 
Γ6 δηραρεά ἴῃ [ΓΔ665,. 980Π|6 Δ΄Ὲ πΊθη ΟἵὨ ΓΔΏΚ, 
ΜΝ δῖ {ΠΟΥ 5611} [ΠΟῪ 56}} ἀθοθι 7, 816 
ΠΟΥ ΒΟΥ ἐνοσυτης ὑπάᾶογ ᾿ἴ5 να]6. ὙΠΟΥ 
ἀο ποῖ οὔϑξεογνε ἴῃς ἀδθογεεβ οὗ πε Κίηρ, δηὰ 
τῆς Κίηρ Π45 ἢο ποοᾶ ἴο βραγὲ {δεπ.ἢ 

Ηδιθδη ἴπεη οἰευβ {πὸ ἰεηρ [6 πλοηογ--- 
100 808 ἴὉΓ δος, Ηδε γεςκοῃβ ἴδ ΠΊΕ. οὗ 
[πε [οτνϑ 85 ἴΠ6 δδῆηθ 45 [δ ΒΟ ἢ οδπιο οὐ 
οὗ Ἐκγρῖ, δηὰ ἢδ εβιπηδῖες ὄοο,οοο 805 85 -Ξ 
1ο,οοο ἰδ]οηΐβ οὗ 5ϊνεσ. “ὙΠΟ τηλοῦ νδηΐϑ, 
Ο Κίηρ, ΟὨΪΥ ἃ 5ἴτοκε οὗ [ΠΥ Ρεη; δηά ἴΠ6 
ΤΩΟΠΕΘΥ 384}} ὃ6 Ραϊά ἰηῖο ἴδ Γογαὶ] σποϑί." 

“ 80 χριςἢ} [Π6 τόσο," 5 ἴῃς {Γπ5[{Ὁ] τοῆδο- 

Ε5ΤΗΒΑΕ. ΧΠἼΠΙ. 

κίοη οὗ ἴῃς Μιάγαβη, "" ἀϊ ΗἩδπίδη δοσυϑο (ἢ 6 
]εννβ ποτα θεῖον, 580 πιο (Π6 τήογὸ ἀϊά {πὸ 
δῆγχοὶ Μίοδδεὶ ἀσίδηά τΠδῖ ἴῃ Βοάνθη. “1, οτὰ 
οὔ ἽΕΙ ποῦ]ά;, ἐ ἐπ “ΤῊΥ οἰ ]άγο ἀγα 
ΕΥΡῸ ποῖ οὗ ἰάἀοἸδίτυ, τποῃλϑιγ, οΟΥὉ 
τηυγάον, δῖ οὗ εὐἰκξαϊπσος ἴο ΤῊΥ ἰαννβ.᾽ 
“ΒΥ ἴδ [ἶπ οὗ ἴῃθε,᾽ Δηϑδινψεγο Οοά, “1 δΒᾶνὲ 
ὨΟΥΟΥ [ογβάκοη ἴπεπὶ πὰ ΠΟΥΘΥ Ὑ01}} (1 ϑδτα. 
χΧῖΪ, 122), 1εξ [Ποῖ ἄδϑεσνε 1 οΟΥ ποῖ, ἕο ἔἰπὸ 
νου] οδηποῖ ὀχ τ] Βουΐ [5το]. [1 [ἢ 18 
νγιοκοὰ τηδη ρυγροϑὸβ ἴο ἀσϑίσου ἰϑγδοὶ ἔου 
Ἰο,οοο ἰδἰθηΐβ οὗ οἰϊνοσ, ἢ6 8}4}} Ὀ6 ᾿οῦ- 
τετηρ[ οὐ} τεῤεςίεα  (ςΡ. Οδηΐ. νἱ. 7). 

6. Το Τάγρυπι δ58ιεηὶ (οη Ἐϑίβευὺ ἵν. σ ; Ἐρ. 
( 4556], Ρ. 274) [8 ἀδβογῦος ψ δῖ Μογάδοδι 
ἀἰὰ τιῆθη πὰ δολγὰ τῃλί ἴδε Κἰηρ᾽8 ἄδογθο νν358 
σὐττίοη δηᾶὰ 9εα]οὰ. “Ηδ τεϑηΐ ἢϊ5 οἰοῖμες, 
ςονογοὰ ἢἰπι56} 5 οκοϊοιι δηὰ 45}|65, δηὰ 
οτοὰ αἰουὰ: “ΑἸαβ ̓  ἤον στεαῖ 8 ΟἿΓ ἱπὶ- 
Ροηάϊηρς τηϊξξοσίυπε νὰ ϊοῖ ἴπ6 Κίηρ ἀπά 
Ηδυδὴ δᾶνα ἀοιειτηϊηςα (10 ἰηῆ!ςἴ) ὕροη 15. 
Η δ Βαΐῃ ἠοῖ ρυτροβοὰά ἴο ἀδβίγου ἴῃς ᾿δῇ οὗ υ.8 
δηὰ ἴο βρᾶσα ἴδ οἵπεῦ δ] οὐ ουεῆ ἃ [ἰγὰ οὐ 
ἃ ἴουπη οὗ υ8, δυϊ νψὲ ἃγε 8}}---ουογγοης οὗ 
ι.5----ἴἰο Ὀ6 οχίγραϊοά, τοοῖ δηὰ Ὀσδηςῖ." Ὁ Ώθη 
1Π6 5γδο [65 5ὰνν ἴΠ6 ᾿υ5ῖ δηά τηυς-Γεβρεςϊεὰ 
Μοσγάθοδι ἴῃ (5. δὶ ριῖ, [ΠΟΥ χαϊ ποτε σουπά 
Ἦϊπι ἴῃ ἱπηυπιογδῦϊα ἢ ἴη (δ6 τά σὲ 
οὗ [Π͵15 Δ5ϑϑ]  Μογάδοδι ρἰδοθά μἰπηϑ6}} ἀπά 
δι ἰἀγεβϑοὰ (πθπὶ: θα ρθορὶθ, ρεορὶθ 30 
ἀδᾶγ ἴο οὐζῦ ΠοΑυΘηΪ Εδίμεσ, (ο γοῦ ποῖ 
Κκπον ψνδὲ 15 μαρρεηΐϊης ἡ δυο γοὺ ποῖ 
Ρεγοοϊνοά [παῖ τς Κίης δηὰ ΗἩδιθδὴ ἤδγα 
ἀοιογηποὰ ἴο ἀεϑ ΤΟΥ͂ υ8 πὶ ἴμ6 Φατὶ 9 
ΑΒ! νὰ δᾶνε πὸ ὑγίπος Ὡροῦ ΒΟ γγῸ ο8ῃ 
βἴδΥ ουγϑοῖνοβ, ὨῸ ΠΟΡΊΣ ὙΠῸ Μ1}} ΡΓΔΥ ἴῸΓ 
08, πο ἰαηὰ ἴο ψηϊοῆ ψὰ οδη θα, ἴθ γ ἴο 
ΘΥ̓́ΕΙῪ Ρίδος 18 ἴῃ ἄδογθα βοῃα ουὖξ δηά ἴο 

Ργονίῃος δῖὸ {πὸ πη ΒΘ ΏΡ 5 δ8εηῖ. Με 
416 ἱἰκὸ ἃ ἤοςκ νοι (5 σμβερμετά, ἃ 5}}Ὁ 
ψπουξ 15 βἰθουβπιδῃ, Ογρῆδηϑ τ ῆο μάν ΠῸ 
[λῖμοσ, δηᾶ βυςκ)ηρβ Ὀεγεανθα οἵ [Πεὶγ τιοῖ μον. 
ΎΒεη νν 85 [86 ΒΟΙΥ ἀτκ Ὀσγουςξῆϊξ οὐ ἰηῖο ᾿ς 
ξαῖς οὗ 8:52; ἴπε ΠΟΥ ὈΟΟΚ ἴδκοη ουΐζ, 
σογογοὰ νἱἢ σδοκοϊοῖῃ δηὰ ἴσον ἢ 
Αϑἢε8, ἀηά ουῖ οὗ ἴἴ ννὰ8 τεδὰ Πευξ, ἵν. 30, 31. 
.Ο ρϑορῖὶἊς οὗ βϑγδεὶ, οοπηυοά Μογάθοδὶ,, 
“Ρεορὶς δεϊονβά Υ δηὰ ἀεαγ ἴο Οοά; ἰεῖ υ5 
(ΔΚε Ἰηΐο σοηϑιογαίοη ταί τγᾶ8 ἄοπς ΟΥ̓ ἴδ 
ἸημαδϊΔηῖ5 οὗ Νίπενει. [ΤΒϑη ον 5. ἃ 
ΒΟΠΙΠΊΑΤΥ ΟΥ̓͂ [οπδἢ 1]. .-10.}1 'ε 1] ἀο 
ἴῃς βΔπ|6 δηὰ ογάδίη ἃ ἔασι. νε Βᾶνε Ὀδε 
ἀτγίνοη ουΐ οὗ [οτυϑαϊοπι. 1{ νγᾶϑ ἰὴ σοῃϑθ]υ ῆοΕ 
οὗ οἷιγ δἰηβ δαὶ [με νοΐῖςε ἔγοπι μεάσεη οτϊεὰ 
ἴο Νοδυςδάμθζζασ δηὰ Ἴοιηπιδπάθα Ἀΐπα, 
Οο υρο Ϊετγυβαίοπι, ἀεΞ ΠΟΥ ᾿ξ, δΔηά σοπδυγὴς 
(ες Τεπιρὶο ἴῃ βαπιοβ. Τ Βεη Νεδυςμδάπεζζαν 
8ῃοοῖ δῖ58 μεδὰ δηὰ στυηρ ἢἰ5 μαηά5, ἴοσ 6 
τους οὔν αὶ μδὰ Βαρρεπεὰ ἴο δεπηδοβευο ᾿ 
(ςφΡ. 1 Κίηρϑβ χίχ. 35). Α5 Μογάξοδὶ [βουρΒῖ 
ὉΡοη ἴμοϑο {πίηρϑ, (αραίη) ἢδ τεηΐ μἷ5 οἰοῖμεβ, 
δὰ βροῖθ, ψεορίης, "Ὗος ἴο γου, Ο 
ἰβγδϑ ἴ681 (δαῖ ϑιιοῦ ἃ ἕαϊε Ὀε γουγϑ ! ̓" 



ΒΡΤΗΒΕ. ΧΗ]. 

Α5 ἂη δἀἀπίοηδὶι ἱπάϊςδίοη οὗ ἴδ τγουδ]ο 
ὙΠ ΟΝ νγ88 [ἤθη ῥγονδίθηϊ, [Ὡς Τάγρυπι κῖνοβ 
[6 (ΟἸ]]οννηρ σΟὨνοΥβδίΙο :--- ΑῺ [5γδο} 16 
οἝτη6 ἴο ἃ ποαίβοη δηὰ 8414 ἴο Ὠϊπὶ, " ἱ ὈΓΔΥ͂ 
ἴΠ6ο6, ἴ2 Κα ΠΊ6, ΤΥ νἱΐθ, δηά οὨ]Πάγθῃ 85 ϑἰανεβ 
[παῖ “γα ΤΏΔΥ οϑοᾶρα ἀθδῖ!.᾽ “Ἥϑ866 γοιι ποῖ; 
Ὃὁ5 ἴἢς δηϑίνεσ, “νῆδῖ Κιίηρ Δμαϑυογυβ δίῃ 
ἀδοσοε "ἢ ΕνΕΥΥ Πεδίμδη ψγῆ0 5}|4}} γθοοῖνο ἃ 
16ἐν 8384}} ΦαΌ Δ] ἢ τὰς εν 6 Ρυηιϑμεά 
11} ἀεδι.᾽᾽ 

8. ΤΊ {γδηβἰδίίοη οὗ ἴπ6 (μαϊάθο ψεγβίοη 
(-Ξ Ἐοβϑὶ 5; ορ. Βεεΐθη, “ (γοβίοπιδίῃϊα 
ΔΟΛΙπίςα εἴ (μαι δαϊςα, ἢ. Ρρ. 57), 64) οἵ 

ἹΜΜογάεοδὶ 5 ὑγαυοσ 18 85 ἔ0]]ΟΥν8 :- 
“ Αηὰ Μογάβοδι ἴ6 [οὖν ργαγοὰ δοΐοτε 

ἴδε 1,οτὰ δ]5 Οοά δηά βαϊὰ, "Ὁ Οοά, 1 ογτὰ 
οὗἁ ἅ}1} αξεβ, ΤΥ ᾿ϑαγί 15 ποῖ μὰ ἔγοπι ΤΏδα. 
1ι 15 ποῖ ἔγοπι ὑχίἀθ οὗἉ ερίσῖς οὐ οχδ δίοη οὗ 
προασὶ τῆλ 1 πᾶν ἄοῃο ἐβ|6, δῃηὰ ποῖ Ὀονοά 
Ὀοίοσγε Ηδηδη, [5 Απδ οἰκο, Ετοπὶ 06 ΔΓ 
οὗ Τηδο μάν 1 δείεἀ. 1 ννᾶβ ϑιἰγγθ ὑρ 
ἀραῖηβὶ Εἷτη [Βα 1 5βουϊὰ ἠοῖ θονν ἀονῃ ἴο 
διπι, ἔον 1 ἐεαγοὰ ΤΠεε, Ο Οοά οἵ δξ65, δπὰ 
που]ὰ ποῖ ρῖνο [ες ρ]ουυ ἀυς ἴο Τα ἴο ΔηΥ͂ 
80 οὗ πιδῃ πιδάο οὗ ἤεϑβϑῃ δπὰ Ὀἱοοά, ΝΒ οτος 
ἴογο 1 χεζυβεὰ ἴο θεπάὰ [Π6 Κηθε ἴο [18 υη- 
εἰγοιγηοῖθϑοά, τπηοίϊδδη τδῃ: (1 ο80) ΟἿΪ 
(γοσϑρ) ΤῊΥ Νδπιο, 86 ρτεαΐ δηὰ δΒΟΪΥ͂ 
(Ναπι6) πδπηςὰ οὐεῦ ᾽.5. ΕῸΣ ψνμδΐ δηλ 1 δηά' 
ΤΥ Βοιδ6 ἴΠδὲ 1 βῃουϊά ηοΐ ον ἴο πιδη ἴῃ 
γον ἴο ργοσυσε ἴδ6 στοδειηρίοη οὗ [βγδεὶ, 
δηά (5661) ἢἷ8 Βοὶρ ; γεᾶ, ὄἌυεη ἴο ᾿ἰοκ ἴῃς ἀπί: 
οὗ Ηκδπιδηβ ἔδξεϊ νου ϑοαυοσ δ6 ΤΩΔΥ ϑεῖ ἴῃς 
80]ς οὗ ιἷ5 ἴοοῖ ἢ ϑυγεὶγ ἰὴ ΤῊΥ νογὰ ἀοίὰ 
ΟἿΓ 500] Βορο, ἴογ Του ΟἿΪΥ τί ἴογ υ8 δηὰ 
οὖν ἴδίμεσβ. Απᾶ ον, Ο Οοά, ἀοϊϊνοῦ υ8 
ἴτοπι ἢἷ5 πδηά, δπὰ ἰεῖ ἷπὶ 7811 ἰπῖο τδ6 ρμἱΐ 
Ποῖ μΒ6 δῖ αἰρεροα, δηά ᾿ἰεξ Ηἷπι 6 ἴδκθη 
ἴῃ ἴῃς βηδγε ψὨιςἢ 6 δῖα Ὠἰά δῃὰ 8εῖ ἔογ [86 
ἴεεϊ οὗ ΤῊΥ 541πἴ8. 80 58}}8]} 411] ἠδίϊοῃβ ἵζῆονν 
τδὲ Τ οι. μαϑί ἠοῖ ἔογροίξεῃ ἴΠ6 σονοηδηΐ 
σπϊοῖ Του αἀἰάθξ τάκ ἢ οὖσ δ οΥ8, 
δηὰ (2 Του ἀϊάδὲ ποῖ ἀοϊϊνεσ 5 ἰηῖο 
σΟΔΡΌνΥ, 88 οἡ [μἷ58 δύ, Ὀδοδυβο ΤΥ πδηάβ 
“γα ἔδεῦ]ε : θαζ οἡ δοςουῃΐξ οὗ ΟἿΥ̓ 5108 ΨΕΓῈ 
ἴνε 5018 (Ἰηἴο σἀρνγ}), δηὰ οἡ δοσουηῖ οὗ Οὐγ 
᾿π|αυῖε5 τόσα νὸ ἰοὰ ΔΥΑΥ σαρίίνεβ, ἴογ τὰ 
Βαᾶνο βἰηποὰ δραίηδί Τθ6θ. Απά πον, Ο σοά, 
Τα ΒΕ ἴο βᾶνε, 8ᾶγε 5 ἔπι ἢ58 μδηά, δηά 
ἀοἰνοσ υ8 ἔγοσῃ ἢϊ5 νυὶοκοά ἀδνῖςε5. ἵν ε ἅτε 
ἴῃ ὕσουδὶς Ὀεΐογα ΤΠθο, ἀοἰνοῦ υ8: Τὸ 
ΎΒΕεε νὰ δε ἴο ὃδ6 ταϊβεά ὑρ. ὙΒοὺ ΟὨΪΥ 

. ΄δηδβί 6βδ Ὁ} 15} [Π6 τὶρθῖ δδηά οὔ [86 ῥροου, 
δηὦ ἀεῖϊνοῦ ὺ5 ἔγοιη [ἴἤοϑα ΨΏΟ στίϑα ᾧὉΡ 
δραϊηϑέ 8. ἘΘΙΔΘΙΏΡΟΓ ἴδ νὰ ἃγὸ ΤΥ 
φῬογίίου ἴγοτῃ ἀδγ5 οὗ οἱά, δηὰ ἴπδὶ νγὰ ἃσὰ 
ΤῊΥ δεϊονεά δπιοηρβὲ ἴδε παίίοῃβ [π᾿ [86 
ἀϊνιβίοῃϑ8 οὗ θη δαϑὲ Του βοραγαίθά υ.5 ἴο 
δὲ ΤῊΥ ἰοΐ, δῃηὰ δηιοηρ πδίίοηβ ἰσ δὲ ΤῊΥ 
Βοϊονεά : πη ἜΒοιι μαϑὶ βδηςβοὰ 5 ὈΥ̓͂ 
ΤΥ. Νῶε 45 (8 τρᾶτκ οὗ βεραγαδίίοῃ ἴτοπὶ 41] 
Ῥεορὶθ. Απά πον, Ο Οοά, ψϑβεγείοσε ββουϊὰ 
ΟἿΣ ὈΡΡΓΟΒΘΟΙΒ 5ΔΥ͂, ““ΘΌΓΟΙΥ {ΠΕ Βᾶγα πῸ 

“420ε.----γοῖ, ἢ 
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Οοά ἴο 8νὲ ποι} ὉΠΟΥ͂ ψ}1}} ορεῃ {Ποὶσ 
τοῦ ἢ ἴο ἀσνουγ υ8 ΤὨΐηδ ἱηδμουϊίδηςο, δηά 
ἴο Ῥγαΐβϑε ἐμοῖσ ρτάνθῇ ἱτηᾶροβ δηὰ {ποεῖν 140]5 
(νη 1165), βαυϊηρ,, “ ΒΥ (ἢδ656 δνὲ ψὰ βυδάυοσὰ 
[18 Ρεορὶς. [ ΡΙΓΑΥ Τεο, Ο οὖν Οοά, 
ἀΕἸ νοῦ τι5 ἔγοια πεῖν ἤδηάβ, [,6εὲ (ἢδ ἡδίοηϑ 
Ὀδ ἀϑδματηθὰ οὗ τὶν σγαυθη ἱπιαρθβϑ δηὰ {μοὶγ 
ζειηρ 65, δῃᾶ (Ποῦ 3156 γοάβ; δηά Ἰεῖ {πη 
Ριξς [Πεὶν μαηάβ ἴο {ΠῸΙΓ πιουτῃ8 ἤθη {ΠΟΥ͂ 
866 ΤῊΥ ἀεἰϊνογαηςθ, Ο 1 ογά. Ηδνο οοτ- 
Ῥαβϑϑίοῃ ὕὑροὴ ΤῊΥ ρεορίε δηά ΤὨϊηθ ἱηδβοσῖῖ- 
ἅποθ. [1 ποῖ ἴπεῸ τιουῃ5 οὗ ἴθ ψῇο 
Ργαῖβα ΤΒοῈ θὲ δἴορροά, ψῆο Τοππυ δ}! γ, 
οὐοπίηρ δηὰ ΠἸΟΤΏΪηρΡ, ΠΊΔΡΏΪΥ ΤΥ Νδηηθ. 
Τυγῃ ΟἿΣ ΒΟΙΤΟΥ͂ ἰηΐο ἸΟΥ͂ Δῃηὰ Ρῥγαῖϑθ6. 80 
88}} νγὸ ᾿ἰἴν6 δῃηά ὑγαΐϑε Ἴ δεα ἔοσγ [6 σοοά 
ἀεἰϊνογαηος ννὩϊς ὙΒοι δαϑί ψσουρηῖ [ῸΓ 
:5.ἢ 3) 

ΤΕ σοϑο  ὈΪδηςσθ5 νὰ [π6 ργοβοηῖ Οσοοκ 
τοχί δηά {6 ἀϊβεγθῆςθβ ποτὶ 1 ν1}} δ οπος 6 
56θη ΟΥ̓ ςοπηρατίηρ [6 γογβίοῃ ἴῃ [δ6 ΕΏΡ 15} 
ΒΙΌ1]6 ψ τὰ τἢΐ8. 

15. ἴῃ [6 Τάγρυμι ϑῃθη: οὐ Ἐδβίδον 1, 3 
(εΡ. (δβϑεῖ, Ρρ. 266--7)) (6 Κίηρβ ϑεγυδῃΐβ, 
ΑἴοΓ ᾿ἰδίθηϊης ἴο Μογχγάδθοδι β γεάϑοῃβ (45 ἴῃ 
[6 ἴοχί) ἔοσ σεξυβίηρ ἴο ον; Ὀεΐοσα Ηδπιδῃ, 
ἴυσῃ ὕροῦ Πίπὶ τ] 1018 ἀγσυτηθηῖ, “ΝῺΥ 
ἀο γοὺ τστεῦιβϑο, θη ΒΌΓΕΙΥ οπὸ οὗ γουγ 
ζογείδίμοσβ θοννεὰ Ὀείοσε ἴπε δηςδϑῖοβ οὗ 
Ἡατίδη " “ὙΠῸ ννὰ8 [ο }᾽ δοεκοὰ Μοι- 
ἀδςαι. “νδβ ἴ[ἴ ποῖ γοὺΣ ἔογείδί ποῦ [δοοῦ 
ΨηοῸ Ὀοννεὰ Ὀεΐογε δ8 Ὀσοίβον Εβδι (Οεη. 
ΧΧΧΙΪΙ, 3), [86 οτείδίποσ οὗ Ηδλδ}" “1, 
δηβινεγοάὰ Μοσγάροδὶ, “δὴ ἀεβδοοηάθα ΠῸΠὶ 
Βεηϊαηη. ΝΒ εη [δοοῦ Ὀοννεά δεΐογο ἔϑδιι, 
Βαηϊαυλΐη τνᾶ8 ποῖ Ὀοσῃ, δη ἢς πόνεῦ Ὀονεά 
Ὀεοῖογα τηδῃ. 9 . «1 011 ποῖ ον Ὀεΐοσε (ἢΪ9 
{γταηΐ δηὰ Ἐποῃῦ, ΗἩ δηλδη." 

ΟἾΒΟΙ τΟϑΟῊ8Β ἅγα ἱπῃρθηϊουβὶ οἰοτεα ὋΣ 
Μογάξφοδι β τεξυ5δὶ. (α) Ηδηιδῃ, 8475 (6 
Μιάγαβῃ, Ἴςοῃοθραϊοὰ ἔπε ἰηλᾶρο οὗ δὴ ἰάο] 
ὑηάοῦ 58 ἀγεβ8. Το ῥσχοβίγαϊθ οῃϑϑοὶῦ Ὀοίοσα 
Βἰπὶ νγᾶβ ἰπεγείογε ἴο ὑσγοβίγαΐε οηθβοὶ Ὀεΐοσγα 
Δ ἰάοὶϊ (ςΡ. «580 ἴπεὸ Ταγρυπλ οὐ 111, 2). 
Μοτγάδοδλὶ νγᾶϑ δοαυδϊπίοα νὰ [Π]158: οπος 
ἢϊ5 τοῖιβα]. (ὁ) Ηδιηδη μδὰ οποὸ θθοη Μοῖ- 
ἀδοδὶ᾿5 σἰδυθβ. ΤΠΘΓΟ νν88 ἃ ἔπ|Ὲὲ θη ΗἩδιηδλη 
δηὴ Μογάδβοδλι ψεσο Ὀοίῃ βεηΐ ουὖἔἱ τορεῖμοῦ 
Οἢ ἃ τ] ΑΙ εχρεάϊοη, ΤΉΕΥ Βεαα δδςὶ 
{μεὶν βοραγαῖθ Ἴσουηημηδηᾶ, θυῖ Ηδιηδη νγαϑιεὰ 
Ἦ15 ΠΟΙΏΠΊ σϑασίδὶ ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ, δπά τηυϑδὲ πᾶγα 
τουοδιοὰ ἔτοπι ἴΠ6 ἔοτίγοϑβ ἢὲ τννᾶϑ8 δασϑίορσίην 
δά ποῖ Μοτσγάδοδίὶ οοπὶὲ ἴο ἢῖ5 γοϑσιιθ. Βιυῖξ 
[τὸ σοπάϊπίοη οὗ [πδὶ τόβοὺθ τγᾶ5 [πα Ἡδιηδῃ 
ταυδὲ θοσοπια Μοτζγάδοδι 5 βῖδνθε.0 ὙΤδεσείογο 
Μογάσροαϊ ψψουϊὰ ποῖ ῥγοβίγαϊα ἰπη56}} θεΐοσο 
οπο Ψο δαά οηςα Ὀδδη [15 δἷαυα (8366 δῃοῖβοσ 
ΨΕΙβϑίοη οἵ [6 βίου ἰῇ (6 Ἰάγραπὶ Οἢ 
Ἐίμον ἰ, 2). ὙὍὙΒα ἤγϑί οὗ ἴπεβε βοϊυΐοης 
6 θυϊ ἃ βυρροτί οὗ ἴπΠε ἴδςξ [ῃαὶϊ Μοτγάδοδὶ 
θαϑοά [5 γεῖι541 ρου το] ίουβ στοιηάϑ; [Π 6 
Βεςοηά ἴ5 4 [63 ΠΊΟΠΥ͂ ἴο ἴδε [εὐ βἢ ἀ1511|κ6 οὗ 
οἴβοῦβ ψὮΙοΪ,, ΓεΔάγ ἴο 58 ΣΊΗςΒ ]1} ἴο ὈΙΡΟΙΓΥ, 

ἌΝ 2 ᾿ 
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ὙΠ ΡῚΥ ἰηνεσίεά Μογάεοδὶ στ ρυάς ἀπά 
εὐτῖγε δῦβεηοε οἵ ἔδε! πε ἔοσ ἃ ἐε!]ονν- 80] ἀϊοσ 
ἴῃ ἀϊδἴτεβϑβ. 

Ο455ε] ἴῃ ἢΪ5 ὁ (οπηπιθηδτΥ οὐ ἴπε ΒΟΟΚ 
οὗ Ἐδπίμεγ᾽ (ρρ. 8:1--ς, 94-3) εἰαθογαῖοβ ἃ 
ἘΠΘΟΥῪ [Παϊ πε μαῖτεα ἔε]ῖ ΌὉΥ Ηδπιδη, ποῖ 
ἔογ Μογάροδὶ οἡἱῃ, διΐ ἴογ (ἢς ρεορὶς οὗ {πε 
[ἐν δὲ ἴδσρεὲ (Ἐβίδεγ 11. 6), ννδβ ποῖ 
ὈΡΟΩ ΙΠΟΙῸ νΈΧδ ]Οη ΟΥ δηηογδηςε ἂἃῖ Μογ- 
ἀεςδῖ, 5 τοῖι52] ἴο ὑγόυϑὮρ τ, Ὀυϊ ὕροη ἃ 
τε ρου δηϊδροηίϑῃ ηοΐ Κοοη ἴηδη (δδὶ 
οὗ Μογάσδοδι ἰονγασγάάβ Ὠίπιϑοῖ. ὙΒῈ ΤΠΘΟΣΥ 
Γεδῖβ Ὁροῦ ΡγεςδτουΒ εἰγπιοορίεβ ἀπά ὑῃ- 
ξυρροτίεἀ οοη᾽εςζυγεδ, δηά 15. 4υϊε ὑπηεςοϑ- 
ΒΔ. Βιιεῆγ [ἴἴ ἰξ 25 [ὉἸ]οννΒ :--- Χο Υχοθ νν 88 
ἀενοίϊοα ἴἰο {Π6Ὸ Μαρίδη ννουβρ, απά {πὸ 
εἰεναϊΐοη οὗ Ηδπιδὴ (Ε βίον 111. 1) ννὰ5 ἄυς 
ἴο 82η ουΐϊδθυγεῖ οὗ τε] βίου ἔεσσσουσ. ΗδπΊδη 8 
ὨδΙ68 ἰηάϊςαῖο [Π6 σε] βίους ἰοηάεξηςῖ65 οἵ ἴῃ 6 
τηδη. 
ἔτοτα ἴδε σδογεὰ Ηδοιηδ (ϑρίεροὶ, “ Ανεϑίδ," 11. 
75) ἀπά [Βουρῇ ἴΒε Ὠδηηε--- ΡΟ βιΟΥ Οτεοίϑε 
ὑπάογ ἴΠ6 ἴοστῃ Οτηδησβ--- οο5 ἢοῖ ΟὐςῸΓ ἰη 
ἴ 6 οἰλϑϑῖςδὶ] πουπιοποϊδίυσγε οὗ Ῥεογβίδῃηβ, γεῖ 
ἘΞ15 ὕδοεά ἴῃ τῇς “Ὁ τμλδη 5} Κίηρ οὗ 
ϑιδίδπα ἕουπὰ ἴῃ [6 Βεμισιᾶπ [ποοτὶρίϊοῃ. 
ΤΣ δῖηθ “ Ηδπηπιεάδίμα " δηά {πε ἀεϑξίρηδ- 
ὕοη “(δὲ Αγραρίτε" (Εβίδεγ "1. 1) ἅτε δ]ερεά 
ἴο ᾿Ἰπαϊοδῖςο ἔγομι {Π6ΙΣ 5: Π}}}2 Ὁ ΣΟ] ΡΊΟ.5 ἀογίνα- 
Τίοη ἃ βἰπι δῦ τε] ρίουβ ἱεπάεπογ. Ηδπ- 
τρεὐδίμδ 15 Ηομηάδία (ςρ. ἴδε τεττηϊηδίομ ἴπ 
{Π6 παὴθ Ῥῃοτγοηάδῖοβ, Η οσοά. υἱῖ. 67) οὐ οὔθ 
βεπΐ (εἴγε) ΟΥ̓͂ Ηοπὶ ς ΚΗ δοποο). ΤΗε Μδβο- 
τεῦς Ραποϊυξίίοη οἵ "Σὲ (Αφ851) 5 τεὐεοίεά, 
δηά 115 ΔΠΊΏΠΥ πιλϊηϊδιηθὰ νυ τπ6 Νοο- 
Ῥεγβίδη Γι) }}) (Ουδρεῖ, ἃ [Πε οὗ Βοπουγ, 
Ρεγῆδρβ χεβοοίϊοσαὰ ἴῃ ἴῈ πδπὸ ΟΥ̓ΡΕβ, 
Ηετοά. 1. 8), ννῆϊοῖ δα5 τς δοῆϑθ 16 
τΆοΩΡΕΥ οὗ ἃ οογρογαϊΐοῃυ. ὍΝ μδῖ ςογρογδϊίΐοῃ 
ΟΥ̓ το] ρίουβ ὝΠΟ: ἀϊὰ Ηδηῖδῃ ἴῃεη δείοηρ ἴοὶ 
ννμλὶ δυῖ ἴῃς Μαρίδη )---ἰῃδῖ. ἱπάϊςδαϊιοὰ Ὺ 
ἢ15 παῖδ δὰ ἀδδιηδίίοη ; δηά 85 ἃ Μαρίδη, 
Ηλτοδη χεβοηϊθὰ ἴδα ἰηθϊς ἴο ἔπ τοὶ βίο 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙΝ. 
7άε 2»αγῶ ὁ φμέοε Ἐσίλον ,ογ ἀθσεῖ ἀκα 

ἀεν 2εοβίε. 
ὍΕΕΝ Ἐδβιμεγ δῖϑο, δείπρ ἴῃ 

ἔεατ οὗ ἀεδῖῃ, γεβογίεαὰ υπηῖο 
τε [,ογά: 

ΓΟΗΑΡΤΕῈᾺΚ ΧΙΡΝ. 
1. δείπρ ἰπ 72» Ὁ ἀεαὶὴ]ὴ ἐν ἀγῶνι θανάτον 

κατειλημμένη ; 11ἰ, ἴΆΚεοη ψ ἢ τἢς ἤρμῖ οὗ ἀεδίῃ. 
Τῆς Εἰ Ὗ'. ΤΟ] οννοὰ [πὸ τεδάϊης ἀγωνία (ςΡ, 2 
Μάδεος. 111,14, 16). 866 Δαάϊιίοηδὶ Νοίε. 

2. δὲν αἰογίοις ἀῤβαγεΠ ἐκ. Ἀεὺ τογαὶ τοῦα8. 
ΤΒΘ ἀνον οἵ πε Ῥογβίδη 4φιδεη 15 ἀδϑογ θεὰ 
85 δρίεηϊά ; οὐ δεῖ Βεδὰ 5Ξῃε ννοσε ἃ [ἰᾶσγα 
ΟΓ Ἄσγοῦνῃ (ῷ. Ὁ. τό; Ἐδίδμοῦ 1. 1, ἰϊ, 17). 
“ Ῥχεοίουϑ Οἰπίπηεπίβ" Ἰσετε ἔΤΘΟΙῪ υδοὰ ὃγ [Π6 

Ε5ΤΗΡᾺΆ. ΧΙΝ. 

ἴπ βυρρογῖ οὗ [Π15 “Ηδπιδη" 15 ἀεσίνεά᾽ 

[ν. 1---2. 

1. δηὰ ἀεϊεττηϊηοα ἴο Ρυπῖθ ἐξ. 
Μογάροδι Β οοηϊειηρί δηὰ σεΐι58] Ἐ͵ω25 ἃ στεὸ- 
γοἱῖ ἀραϊηδι [πε γεοοχηζεα ἐϑιδ Ὁ 5μθὰ ταὶ!" 
ξίοη. [Ιτνὰ5 [υάδαίϑπι οἰϊηρ ἰἰ96} δρδϊηϑὶ 
Μαχάρείβπι ; δηά ἴῃ 80 ὥὩγ 85 Ἡδηδη οουϊὰ 
δοσῦγο ἵ, Υἱσίουυ βῃου ὰ τεϑί τ [ἢ ἰδέξοσ. 

18. Τῇ Ταγρυπὶ ϑῃθηϊ (οἢ ΕΞΙΠοΣ ἴν. τό; 
ςΡ. 4596], ῃῃ. 279, 283) πδζγγδῖθβ τπδὲ ρθη 
ἘΞ μοτβ οοπιπιδηά ἴο ξαῖμοῦ 4}} (δε [εν ἴῃ 
8054 νγ5 οὐεγοά, [ποτὰ τσοσγὸ ςοἰϊοοϊοά 12,οοο 
γουπᾷ ΠΊΘἢ Ο ΡΓΙΘΘΕΥ ἀοϑοοηῖ. “Τσβα ἴοοῖκ 
ἰΓυπιροεῖβ ἴῃ ἐποὶγ τίρῃΐϊ μη 8 απὰ ἴδς Βοοῖκ 
οὔ (ἢς 1,Ὧν7ν ἴῃ τῆς εἰ, δηά ετοὰ δἱουὰ στὰ 
ἴδᾶσβ ἴο Ἡράνθη: “Ὁ Οὐοὰά οὗ ϑγδε] ἢ Ηδρδσε 
ἰ5 {86 1 ἂνν τοῦ Του δΒδϑῖ ρίσοη υ8. Βοδοὶά ! 
ΤΥ Ρεορὶςο 15 ἀρουῖΐ ἴο δὲ ἀεϑίσογεὰ ἔχοι 
[ῃ6 νοῦ, ΨὙΜΝΈΟ 584}} ἴπθὴ σεδὰ ΤῊΣ Ὧῳν 
δηᾶὰ πιδκὸ τηεηΐοη οὕ ΤῊΥ Ναπο᾽ Τρ 
[6}1 [ΠΟΥ οἡ {πεῖν δος δηά οἽγίθά, “Ηδθᾶγσ 5, 
Ὁ Βαῖμεγ! Ηρᾶγ υ5, Ο Κιηρ!᾽ 50 ἴδ Ἔτη 
(6 ΠΟΔΥΘΉΪΥ δοβῖβ μερί, ἀπά ἴδε μαϊγιασγοῖῆς 
ϑργδηρ ουὖΐϊ οὗ [ΠΕΙΡ ρστανθβ... . [ἢ ἴδ ὙΠ 
η6 νυν] ηρ οὗ ἴῃς οἰ] ἄγθῃ οἔ ἴϑγδἷεὶ 
ἴο Ηδφδτθη δηά βουηάεὰ |ἶκὸ [δ6 οσίοδ οὗ γατῃ5 
δηὰ 5|6- οαῖβ. Τα Απροὶβ ψεῦὸ δϑτιρῃιεά, 
δηὰ κΞαἰάὰ ἴο οἠδ δηοίδεοσ, " [8 [Ὡ6 ΒοὺΣ οομδ 
ἴον [ες εηὰ οὗ ἴδε νον] δ᾽ Απὰ ἴδεγ 
ξαϊμογοά τ(Ποιηβοῖνες τοροῖμοσ δηὰ σϑηΐ ἰῃῖο 
ἴδε ργέϑεηος οὗ ἴδε [ἿᾺοσγὰ οὗ ἴδε νοσ. 
“ὙΝΒδϊ ἰ5 (μδῖ οὐ ἰκὲ ἃ βοδῖβ ον ἘῸΝ 1 
θᾶ ὁ δοκοὰ ἴῃς 1 ,ογὰ οἵ ἴῃ του] ά. “[{ ἴδ 
ΠΟ δοαῦ5 Οτγ,᾿ δηϑυνεγεὰ ἴῃς Ὠἰνίης ΜΈΓ ; 
Ἰἴ 15 ἴῃ! ΟἿ οὗ ἴδε γουῃρ [5γδ6} 1165 ποσὶ 
ἴπε ἄδοτες οὗ Ηδπιδη διδιῃ, ογαογοὰ ἴο ὃἊ 
ἀεβίτογεά. [πηπλϑύϊδίεϊγ ψγὰ8 ἴδ 1 οσά οὗ 
[ες νοῦ 1} οὗ ροοάποβς δῃηὰ οοσηραϑϑῖοῦ 
τονασβ Η!5 ρεορῖὶο ; δηά Ης ἀεϊεστηϊηδα ἴο 
Ὀγθαὶς [Π6 868}5 ψψῃδγευ ἢ [Πα τηϊξοταθὶο ἰοῖ ἕὸς 
[5γδοὶ ννὰβ ϑβοαϊεὰ, Ης Ἴοπηπιδηάοά ἴμε Απρεὶ 
οὗ ὕμπγοβι ἴο γὸ ἄονῃ, ἴο πιδκὸ Αμδεουοευβ 
το5.|655, δηα [2 Κὸ ΔΥΨΑΥ͂ ἢ 15 ἢ ΤῊ 88 
ἄοπο, δηὰ ἴῆς ἐνοηῖβ ἀσϑοσιυθὰ ἴῃ Ἐίμος τἱ, 
[ο]οννοά. 

2 Απά ἰαἰᾷ ἀνγᾶγ Πεῖ ρίοπουβ ἃρ- 
Ρᾶγε], δπὰ ρυῖ οὐ [6 ργπιεπη οὗ 
Δηρυ 8} ἀπά τηουγηΐηρ : ἀπά ἰπϑιεδά 
οὗ ργεοίουβ οἰητπηθηῖθ, 586 ςονεγεά 
μεῦ Βμεαὰ τρίτῃ 8βῃε5 ἀπά ἀυηρ, ληά 
886 Βυπ)θ]εά πεῖ Ὀοάγ ργοδῖγ, δηά 1} 

ὌΡΡΕΙ οἶδββεβ δπιοης ἴπε6 Ῥεγβίδῃβ, δηὰ ὑσεσα 
Του ἴο παν Ὀδθη ἃ Ῥεγϑίδῃ ἱῃνοηξος, 
Μξεὴ 85 ΨῈ]} 45 ψοπιεῃ ιιϑεὰ {ποτὶ ἰὩΥΡΕΙΥ (8εῈ 
Ἐν] ηϑοη, “Α. Μ. ἵν. ρῃ. 1:ό4, 172, 203; ΤΡ. 
Ἐϑῖδεῦ ἰὶ. 12). Οη ἴδε νἱοϊεηξϊ οοπίχαβι ἱπιρὶϊεὰ 
ἰη Εϑμετ᾿β οοπάυςξ δΒεγε, ὡρ. [“ἅπι. ἷν. 5, 
“ΤΒΕΥ δῖ σεγε Ὀγουραῖ ὑρ ἰῃ βοδυεῖ ετπὰ- 
Ὀγᾶςς ἀυηρ}}}}5. ϑ8εε 8150 [84]. 11}, 34) ΜϑΑᾶὶ. 
ἷϊ, 3. 

“δε διπιδίρά δὲ δοᾷν ατεα!}} ὙῈς Ψαυϊξαῖε 



ν. 3-} 

τε ρἴᾳοεβ οἵ Βεσ ἸοΟΥ 5386 Ἀ]]1εἀ νὴ 
ἢεγ ἴογῃ ΒΔΓ. ᾿ 

2 Απά 958Πὲ ργαγβά υπίο ἴδε [ογὰ 
(ὐοἀά οἵ Ιβγδεὶ, βαγίηρ, Ο πὴγ [,ογά, 
δου ΟΠΪΥ ἃτί οὖγ Κίηρ: Βεὶρ πι6, 
ἀεβοΐδῖε υγοπχδη.  ΒΙ ἢ μάνα πο ΠΕΙρεΓ 

σεφαα, δυῖς δες: 
48. 21. 
Ῥοῦ 13. 
Σ4. 
ῬΕ. σσο. 
1ορ. 

4 “ΕῸΓΤΩΥ ἀδηρου 8 ἱπ πΐπΠ6 Παπά, 
ς. Ἑτοιὰ ΠΥ γουτ ρ 1 πᾶνε Βεαγὰ 

ἴὴ 186 {τπΠ06 οὗ τὴῦ ἔλπλΐγ, τὲ δου, 

δ ἀ58 “ν[ἢ [λσεηρ " (80 ]οϑερῆυ8 Ὁ. Οοτγίοη 
δηὰ Γιυΐπογ, ΟΡ. Ἐβίμοσ ἴν. 16). Το νογά8 
ψνΠΙς ἢ ΓΟ] ον, ἀγὸ δίκη ἴῃ [6 854Π}6 86 η56 ΟΥ̓ 
[6 ΜΝυϊραῖο: ογππία ἰοεῶ, ἐπ φωίδια ἀπίδα 
ἰσίαγὶ εοπμεμευεγαΐ, ογίμδρηε ἰσεογαΐίοης το: 
ἰευϊδ, τὴς ουτ]οα εἰαθογαίθπεββ (ορ. Οτοῦιβ 

1 “ασπῖςὶ ϑ4ςτ᾽) οὗ νψ Ὡς νγὰ5 δαϊοξυ] ἴο 
μοῦ, ΟΚ. Β εἶνοβ δῃοΐδβογ δι 1655 Ῥγοῦδ Ὁ] 
56η56 : “ΘΥ̓́ΘΟΙΎ ἴοκεη οὗ Ποῦ δάοσῃσηθηΐ δηὰ 
ἀεἰ σῆς οὐ ΠΟΥ Ὀὑγαϊάςα Πδὶσ 586 σογογοὰ 8 
Βα π}]Ἰδιοη.ἢ 

8. ΕΞΙΒΟΣ 5. ῬΧΆΥΟΡ 18 οἰδδογαίϊθ δ Ἵοῃ- 
ϑ'άοσαῦϊα Ἰεηρί δηὰ ἴῃ ἔδεηρ ἰοστὴ8 ὉΥ ο- 
ϑορῇυβ Ὁ. Οοτίοη (5ες “ τ Εςὶ δδοτῖ᾽ ἐπ Ἴοθο). 
ΤὨε ΜιΙάγαϑῃ; (Ν ὕμπβοδε, Ρ. 64) μῖνεβ δυῖ ἃ 
ὑγεῖ ερίϊοσης οὗ {86 ὑσγαύοῦ, δῃὰ ἴῃ ἰδηρυδρα 
ΟΓΥ (551 π|}|12Γ ἔγοηι [δῖ οὗ {μ6΄' Αἀάπ]οΏΒ.᾽ 
966 Αἀάπίοηδι Νοῖεδ. 
Το ομἶγ .. . γπὸ, ἀξεοίαές φυο: 5] ὍΠῈ 

Δ ογαϊίοη οὗ [86 Οκ. σὺ μόνος... μοὶ τῇ 
μόνῃ, Ἰοϑῖ ἴῃ ἴδε ΕῸΝ,,, 15 ῥγεβεγνεὰ ὉΥ [6 
ψυϊραῖςο, γεκ ποιοῦ σοίμς ... αἄΐρυα γε :ο] 
ἑαγία. ὍΤῃὸ [Π|6 “ Κιηρ᾽ 15 ἀνεὶξ ὕροῃ 
[γουφρδουΐ [86 ὈΣΑΥΟΣ (ΤΡ. Ὁ. 12), ἃ5 Γε08}}" 
ἴῃς ἴδο οτῃηηϊροΐθῃηςθς δηὰ 580]6 δαρίσο οὗ ἴῃ 6 
ΒΟΑΥΘΩΪ Κίηρ οὗ Κίηρβ οὐὰσ [ὃς φαΥΒ}Υ 
Κιίηρ οἵ Κίηρβ ((ρ. ΧΙ, τ, ποῖθ), ἴδε “65 }γ 
Κίηρ " (νυ. 1ο). “1 5 αἷοπε," [οβορδυβ Ὁ. 
Οοσουῃ πλδῖκθ5 ΒΟΓ 584, “ ἰῃ (ἢ6 Βουβθα οὗ (86 
κίηρ, δίδβοσιος5 δηὰ ποίου θ88 , Ὀυϊ Του ἀτί 
18 ΕΔίδεῦ οὗ (δε οσρβδῃ. 438 ἃ Ροὺῦ οσρῆδη 
Ὑ11 νᾶη δῦ ἔγοπι Βουβὲ ἴο Βουϑ6 δϑκίπρ' 41Π|8, 
80 ἀο 1 γὸ ἔτοπι σἱηάον ἴο νϊηάον (οἵ [815 
Που86) Ἰοοκίηρ ὉΡ ἴο Βοαυθ δῃηὰ δϑκίηρ 
(εταοθ). Ηδνε ΤΔΟΓΟΥ ὕρο ὃ 1 

4. 1) ἀσηρεῦ ἐξ ἐπ πιΐπε ῥαπ] ΟΚ. Β, “ τὴ 
᾿ἴδ 15 ἴῃ ΤΩΥ Βδηά " ((ρ. 1: 584π|. ΧΧνἹ. 21 ; [0 
ΧΙ͂Ϊ, 14: 58. ΟΧΙΧ, το9). ΤῊς ΕἸ Ν. δηὰ ΧΧ. 
ψνΟυΪ] ἃ ΡΟΓΙΔΡ5 τλδδῃ 5 ΠΡ “Ἢ ἀδηροῦ 15 ΠᾺΡ 
ΤῈ6 ΟΥ̓́Ὀοίογο πε. [οϑβερῆυβ Ὁ. Ο., δἀορίπης 
δ βεῦϑβϑς “ Πἴ6, πγαϊζος Ἐξῖμοσ (ἸΚο ϑᾶγα, ἴῃς 
ἀδυρνπίεν οὗ Κδρυεὶ, Τοῦ 111. 12, 15) ἀοδαῖα 
(πε δαάναηΐδρε οἵγ ἴῃ σοΠΙΓΑΙΥ͂ οὗ σοπεηυϊην 
ἴο ᾿ἴνὸ : “ ΜΥ 1 8 ἴῃ τὰ δδηά. ΤΆΚο ἰξ ΤῸ πὶ 
ΠΡ ΛΆΒΕ ΕΝ Ἔρεῖτ ἴῃ 1}6 εἐγεβ οὗ ΤῊΥ 

4)65: 7. Βυϊῖ Του ὃς ποῖ ψΠΠηρ ἴο ἴδκα 
ἴϊ, δηά ἀοδῖ νν}}} [δὲ 1 5ῃου]ά σοπξηυο ἴῃ 11ἴ6 
ἴο ςεἰεῦταῖς ΤΉΥ Νάπιε (ἴοσ ἴῃ ἴπ6 ξτανς ἴποσὲ 
Ϊ8 ὯῸ Ἰηεηὔοη οὗ ΤΕΥ͂ ζοοάῃ685), ἀεϊϊνοτ, 1 

ΕΘΤΗΒΡΒΆΑ. ΧΙΝ. 3 

Ο [,ογά, ἐοοκεβὲ ἰβγδεὶ ἴτοῃη δηγοη 
411 ρεορΐε, δῃηὰ ουν δῖ μεσβ ἴτοπὶ ἢ 
ἘΠΕΙ͂Γ ργΓεάἀδοαββοῖβ, [ῸΓ ἃ ρεγρεῖζιδὶ ἰΠ- 
Πεγίδηςε, 4πηα τῆοι ᾿ιδϑὲ ρεγίογπιεά 
νυ δίθοενεγ ἴοι ἀϊάβε ργοπλ86 [Π6η}. 

6 Απά πον χε Βᾶνε βἰππεὰ δείογε 
ἴδε : τῇηογείοσγα ἤδβὶ ἴποιι ρίνεη υ8᾽ 
ἰηῖο ἴπε Πδηάβ οὗ ΟἿ δῃ ΘΠ 168. 

 Βεςσδιβὲ ψγὲ ψγουβηρρεά τἢεὶγ 
δοάβ: Ο Ιοχά, τδου δὶ τρ μεουβ, 

ΡΓΑΥ ΤΠθο, ἴῃς βῆδερ οὗ ΤῊΥ ραβίισε ἔγουι 
[8656 ἸΙοἢΒ (566 Ὁ. 13) ΒΟ σῖβθ δρδϊηβί (Βϑηὶ 
ἴο ἀο5ίΓοΟΥ ποτ. 

δ. Εγογι 737 γοι2 2) Ἐδίδοσγ, “ ἔχοι τῇ 
δι ἢ" (ἐκ γενετῆς, 81. ]οἢη ἰχ. 1). Α5 ΟΚ. 
εἶνοβ 1, Εβίμον μδὰ ““ πρατά ἤτοπι 6 Ὀοοκ 
οὗ μεὺ ἔδίμουβ᾽, σαὶ Οοὐ δά ἄοπε ἴον Ηἰβ5 
Ροορΐο; δὴ 1 ογοϑίϊηρ [ΞΕ ΠΊΟΩΥ ἴο {πὸ δηςϊθηΐ 
ὈΔ οὗ ἴῃ τῆς ργεβοσνυαίΐΐοη οὗ ἴδε Ο. Τ᾿. 
Ὑυτῖ τη ρ8 διηοηρ [6 “Ποῖ ̓ οὗ [5γδοὶ τυ βθη 
ἴπ οχίϊο, δηὰ ἴο Εϑι μεν βρεςίδὶ βίυαυ οὗ {πθπὶ. 
ΤΕε Νυϊραῖς κα 2αΐγε »πεο, δηὰ [86 νογὰβ οὗ 
ΠΡΟΣ Ὁ. Ο.---ἰὩγ ἔδίποῦ δηά τποῖβοῦ 

γὸ (ο]ά της, δηά Μαγάοςδευβ, ΤΥ βογνδηῖ 
ΤΩ ἰεδοῦοῦ (ἐάμεαίογ), Βδῖρ ἰδυρηϊ τηοὔὔ--- 
ΓΑΪΒΟΓ ΤΕΟΔ]1 ἴῃς 6590Π5 ᾿τηρατίοα ἴο ΠΕΣ ὃΥ 
Οἴδοῦβ δης δα. Δ Πόνοσ ξοσροίζοῃ. 

ἐδοι... ἐοοξεεὶ γα 49". ΟΡ. Οϑη. χὶϊ. 1- 
ὁ; Ὠδαῖ. χχυΐ. 5; [οϑδια χχὶν. 2. ἼΤδὸ ΟΚ. 
Β δαάςβ δῖ (δε οηὰ οὗ {πε νεγβο, "δηὰ ἀϊάξι 
Ῥγουάς ψ μδῖ [ΠῈΥ δϑκεὰ ἔογ. 

7. «ὐε «υογιδίῥῥεά ἐδεὶγ 4ο44] Ἰάοϊδίγουβ 
ἱτλδροβ (566 συ. 8) ἃγ6 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ τποδπῖΊ, Τδε 
εχρδηδίοη (τοῦ, οβορῆιβ Ὁ. Ο.) [δδὲ 
[86 ψοσάβ σεΐεσ ἴὸ [6 ὩΔΈΟΩΔΙ 81η5 ἴῃ [ἢ ραϑὶ 
οὗ βγδεὶ δπὰ Τυάδῃ (ε. .. 2 Κίπρϑ χυϊΐ. 1ο-τό, 
229-41: ΧΧΙ. 7,21: ΧΧΙΙ, 26, 27) 18 ηδίυγαὶ δηὰ 
ΘΔΞΥ; Ὀυϊ ηοῖ 50 ΡΓΟΌΔΌΪΕ ἃ5 ἰμαΐ (6 δυΐῃογ 
οὗ 1}15 ρσγαυοσ ὈΪδιηθά ἃ ὑργαςίίςθ τ οἱ τηλτκοὰ 
ἐροῦντας γἱ ἐν οὔ Π6 ὕπ|6 οὗ Ε5ΙΠοΥ ννο ᾿νοὰ 
ἴῃ (δε Ῥεγβίδη ἀοχηϊηϊοηβ (ΟΡ. “ Ὡονν 1ἢ υ- 6, 
δῃὰ 566 Δαάϊτίομδὶ Νοῖθ). [{ 18 τῦὰ}} Κηόονῃ 
(δὲ ὸ βριγῖς οὗ ἴῃς Ζεηάανεβία νγᾶ8 ὙΒΟΪΙΥ͂ 
Δύοσβα ἴο Δοἰδίσῃ, δηὰ [παῖ ἴῃ [6 Θαγ ογ δηά 
ῬΌΓΣΟΓ ἀδγ8 οὗ Ῥογβίδη ζτοδίῃθββ ᾿τηᾶροβ οὗ [Π6 
ξοάβ ψεγα υἱξοῦ! ὑπηκόου διηοηρ ΡογβΔ8 
(Ἀαν βου, " Α. Μ᾿. ἵν. 133). Βυῖ νἱὶῖ (6 
τον οὗ Ἰυχυῦ δπὰ Ποπὶ ἴδε {πὲ οὗ [Π6 
δοοοβϑίοη οὗ Χεσχοβ, σοοηΐϊδοῖ 18 ἔογείχῃ 
τοὶ ρίουβ ϑγϑίεηβ οἵ ἰάοϊδίγουβ Ἵμδγδοῖοῦ 
τδάυδινγ ἀευαϑοὰ τπ6 ρυγτε δηὰ ϑρι τ υδὶ 
ΟΟΠΟΕΡΈΟΏΒ οὗ ἴμε Ζοτγοδβίσίδῃη. Μίζγα ἀπά 
Απδὶῦβ ψνοσο Ὠοηουγοά νι βἰδίιιθ8, αηὰ [86 
εὐἱζυ5 οἵ [πὸ Ἰδτίεγ ννὰβ ἀορτδάεα Ὀγ ἰδϑεϊνίουϑ 
Γἰϊϊοβ. ὙΤῶδ ἀσροπογαῖο Ῥοεσγϑίδη δηά---ἰ (ἢς 
ννογάϑ οὗ [πὸ ἴοχῖ μάνθ ΔΗΥ͂ Ὠἰἰβίου! δ] γεΐεγεηςδ 
ἴο {Π158 Ἰδαῖος ρογὶοὐ---ἰἢς ἀεροησγαῖο [ον ἀ6- 
Βαϑοὰ Ἐποιηϑοῖνεβ ΟΥ̓ ἃ 96ηβι] 5ςἷς Ναίυτο- 
ΨΟΥΒΒΙΡ (οΡ. Ἀδνν]Ἕηϑοη, ᾿Α. Μ᾿ ἵν. 341-6). 
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ΕΘΤΗΒΑΕ. ΧΙΝ. 

8 Νενογ 6685 ἰἴ 84τ|538| 6 1} [ἢ ΘηΣ 

488 [ν. 8--Ἰ2. 

"4015, ἀπά ἴο πηλρΠ ΕΥ̓͂ ἃ βεϑ γ ἰπρ νά 
ποῖ, 1[ῃδλὲ νχα ᾶἅγα ἴῃ διεῖαῦ σδρενγ : 
δυῖ {ποῪ πᾶνε βίποκεη παπάς τι 
1Πεῖγ ἰάοῖὶς, 

9 Ἴπμδῖ {πεν ψν}}] Δθ 0] 15} τῆς ταϊηρ 
τμ4ῖ τπου ἢ τὴν ππουτ διᾶϑῖ οἵ- 
ἀλιποά, δηἀ ἀδϑίσοΥ τῆϊης ἱπμοηίδηςε, 
ΔΠὰ βἴορ τῇῆες τοι οὗ τπεῖὰ (δῖ 
ΡΓΔΪ86 ἴἢες, ΔπηΠ4 φιρηςσἢ (ἢς ροσγ οἵ 
ΤΥ ἤιε, Δπά οὗ τῃῖης Αἰζαγ, 

ΙΟ Απάὰ ορεῃ ἴδε πιουῖἢβ οὗ ἴδε 
Ὠδδῖῃεη ἴο 8εῖ ἰογίῇ τῆς ῥργδίβε8 οἵ {πε 

8. ἐδὲν ϑαῦε πἰγίεξοη δαπάς «υἱὲ ἐδεῖγ ἰ4ο14] 
11|. ἘΠΕ Βάνε ἰδιὰ ἴπεῖγ μαηᾶβ ὑροπ ἰἢς 
μδηάϑ οἵ {δεῖν ἰ4ο15. ““ Τ7υβῖ 45 τηρη,᾽" 5408 
Οτοιῖυ (( ατςϊ δαοσὶ᾿ ᾿»» ἴοθο), “" Ἐ5ἴ8 815} 
[ΕΠ Ἰοννβμῖρ ΟΥ̓ Ἰοἰηΐηρ οὗ μαηάβ ( [6γ. ]. 15.1.1 
Μᾶαος. χι, 50), 80 αἰά {πΕΥ ἱπάϊοδῖο {μοὶγ 
ΔἸ] Ἰδηςα ψ ἢ τΒ6 κοάβ ΟΥ̓ ἰουςδίηρ ἴῃς Βαηάςξ 
οὗ [86 ἱπιαρεβ." ΤΤῇε ἤρσυτγο οὗ Ἰοϊηΐην Βδηάβ8 
᾽θ ἃ ΓΆΤΑ οὐκ ἴοσ σοηῖγδοϊβ ΟΥὨ Δρσθοπιθηΐβ 
(φ. ΕΖγὰ χ. 19)... Ὑπὸ συγ. εἶνοβ ἃ 5:1. ΜῈ} 
ἀϊβογοηῖ βεηβο, “ΤΕΥ δἰἰτθυῖο ἴΠπς βγη ρῖ οὗ 
{πἸοῖγ ον παηάς ἴο [Π6 ρονοσ οὗ [δοῖγ Ἰάο]5.ἢ 
“ ΤΗΘΥ ῥγαΐβο, βδγδρῆγσγαθεϑ [οϑορηυβ Ὁ. Ο., 
“ {ΠῚ ἱπιᾶρθ8 δῃηὰ ὑγόυβῃ!ρ ἴμοπη, βαγίηρ, οι 
δανο Ὀγουρδῖ ἴα [ἐν ἰηῖο Οὐγ ροννεγ,"-ὦ 
ςοηοδΡὕοη οοσητήοη Διηοης συτδη5 ἀπά Δ.35γ- 
ΤΔη5 (οΡ. 1 ΚΙηρβ χχ. 23; 2 ΚΙηκ}8 ΧΥΙΙΪ. 22, 
11, 34); δῖ ἔδγ γετλουθὰ τοτα (ἢς ρυζε Ρογ- 
βδίδη δεϊοῖ, νος, 'η αἰἰγ υηνς ἴο ΟΥτηδΖά 8]} 
Υἱοίουγ ἀπὰ σοηφαυσβῖ, ἃ 50 48 ἴο ἃ βρί γιτι 8] 
Βείῃξ, πὰ ποῖ 88 ἴο οῃὲ σεργεϑεηϊεά ὈῪ δῇ 
᾿πλᾶρα. 

9. Το νγοτάϑ “ ἀδ5,ΓΟΥ . .. ΔἰἴΑτ ἢ ἱπάϊοδία 
Ἰηϊοηςοηβ ᾿πα γος ΕἶΥ σοηῆγηηοα ΟΥ̓ [Π6 Πἰ5[ΟΥ͂ 
οὗἩἨ τῇς {ἰ{π853ι1(Ρ ΜΉΘ αγίυβ τγεϊσποὰ [86 
7εννβ βαὰ ργοβίφά ΟΥ̓ {πε ὶγ ὁρροσίυῃ! 65 δηά 
τοβίογεά [6 Τετρὶο δὲ [ἐγ 

485) πιο ““ψτοῖς υηἴο ᾽πὶ δη δοςσιιδίίοη 
ἀρϑϊπβὶ [86 ᾿πμδϊδηῖ5 οὗ Τυάδῃ δηά οτιι- 
5816πὶ᾿ (ΕΖΙὰ ἷγ. 6). ὙὨ6 τέβυ ννὰβ [παῖ 
ἀυγίηρ, 818 ΧΣεῖσῃ οὗ ὈΥΘΏΠΓΥ γεοᾶτα (ἢς [ενν5 οὗ 
76γυβδίεπὶ ϑεὲπὶ ἢοΐ ΟΠΪΥ͂ ἴο Βᾶγε Ὀξεη ἑογοθά᾽ 
Ἰηἴο ἱπαοῖ ιν Υ ; Ὀυϊ (Ποῖ σοπαϊίοη, τγεϊρίουβ 
δηά βξοςοίδὶ, ὈδοδπΊθ ΟΥ̓ΕΤῪ ΟΔΥ οῦϑε. ὙΒΕΓα 
ν5 “ξιοαὶ δι σΟΏ δηὰ σοργοόδοῖ ἢ ((ρ. 
ΝΘἢ. ἷ. 3,ν.3. ϑδγςθ," [ηἰτοδυςτίοη ἴο ἘΖΓΔ;,᾽ 
ἄζς., Ῥ. 59). Ἀοπλίηἰθοθηςα5 οὗἩ [Π|5 τ εἰ σίου 
ἀἰδίγεϑϑ ἸΏΔΥ δε γεβεςίεα ἴῃ 1818 ῥαββᾶρα. 

10. ἐδε ῥγαὶΐδες οΥΓ ἐδε ἑάο ] εἰς ἀρετὰς 
ταίων. ΤὮΘ Α. Υ. τδηβϑίδίθβ ἀ. “" ὑγδῖϑθβ 

ἴῃ τ᾿ Ῥεῖ, 11. 9. ΤΕ τεπάογίηρ οὗ [6 ΚπνῸ Ν, 
ἴδετο, ““ ὀχοο θη 685" (ςρΡ. ἴΠ6 πιᾶγρ. στο πάοσ- 
ἴῃς οὗ τδς Α. Υ. ““ νἱγίιι65 ᾽.), Ὄχργεβϑϑθθ ΠΌΣΟ 

δοζίνεὶΥ [86 ἔογος οὗ ἴῃς οτρίῃδὶ. ὍὙῆς 
1ΧΧ΄ υ,68 μ. ἴον Ἰάο]58 458 “ ὙΔη ΠΥ "ἢ 1η 2 (1ν.) 
Κίηξβ χυϊὶ, 15: [67. ΥὙἱ},. 19, ὙῊῸ δρροβίτοῃ 

οπὶ (Β.σ. 514). 
Ι͂η [86 Ὀορὶπηΐπς οὗ ἴδε τείζῃ οὗ Χεγχοβ (ΒΟ. 

οσγ δνεσ. 
11 Ο [μογά, ρῖνε ποῖ Ἀγ 3ςερίτε 

ἀπο {πεπὶ (πὶ 'δε ποιῃϊπρ, δηὰ Ἰεῖ "εκ 
τἢεπὶ ποῖ ἰδ ρῈ δἷἵ ουὖγ (2]} ; δῖ τυπὶ 
{Πεῖγ ἀενίοε ἀροὴ τΠαπιβεΐνεβ, δηὰ 
γαᾶκα Ἠΐπὶ ὯΠ Εἐχδηιρὶς, ἴδδὲ δΒαῖῃ 
θαρυη [815 δρδίηβῖ 8. 

12 ἘἈειεπιθετ, Ο Γοσγά, πρᾶκε τἢγ- 
861{ Κπονγῃ ἱπ {ἰπὶὲ οὗ οὖγ δῇ! ςὔοη, 
Δπά ρῖνε πιε θοΪάπε38, Ο Κίηρ οἔ ἴδε 
᾿ηδίοη8, δηἀά ], οτγὰ οὗ ἃ]] ρονγεῦ. ταύ 

ἀρεταὶ ματαίων 158, ῸΠπιὶ 8 Ραγδύοχ, τὰ7 
δι σ κίην. 

α Μεδὶν ἀἰπᾳ] Σαρκικὸς, 45 αἰδεηρυ με 
ἔτοπι δηὰ ἱπίθγιου ἴο πνευματικὸς, ἰ5 με ἴγρε οἵ 
ννμδί 15 ροΣ 588 0]6 (οὐ χχχῖν. τς ; [58]. χί. 6) 
δηά ορροβαὰ ἰο ψνιῆδὲ ἰ5 αἰνίης (Β οπὶ. υἱῖ. 25; 
Ο αι. ν. 17); ἴθ. πιλγκ οἵ δῇ δασί!!}γ Κίηρ αἱ 
ἰἱηρ8 85 ἰηΐεσίογ ἴο ἴῃς βοανθη]γ. ὙΤδὲε αυδο- 
ἀεϊβοδιίοη οὗ ἴῃς Ῥεγβίδη Κίηρ 845 δἰγοδαῦ 
Ὀδδ τηρητοησδά (ΧΙ. 14, ποῖο). 

11. γίυε ποῖ 67 “οεβίγ] ΤΏ ϑςερίτ Μῶϑ 
ἴΠπε 5υιθο] οὗ τογαὶ διιιδβογν (ορ. Οεη. χἰϊχ. 
το; Νυπι. χχίν. 17). ΤῸ φῖνε ουὐεὺ δυζ 

8. " οὔἼΠε Ῥεγβίδη Κίηρ (866 Θηρταυίηξ ἴ 
Ἀδν]ηβοπβ "Α. Μ᾿ ἵν. 153) νγδβ δδουΐ 5 ἢ. 
ἴῃ Ἰεηγίῃ, ογπαιιθηϊοά ἢ 4 ὉΔ4]} οΥ κηοῦ αἱ 
16 μερά, δηά ἱδρογίης ἴο ἃ ροϊηϊ. [ἢ με 
ουΐ ἴο οπα Τοοπιηρ υπϑυϊμηπιοηοά ἱπίο ἰδὲ 
Ρτόβοπος οὗ {Π6 στεαΐ Κιηρ, βυςῃ ἰησἰϑίοη ΜὩ5 
ςοηβίἀετεαά ςοηάοποά : [ἢ ποῖ, (ἢς ἰηίγυόε 
ννουϊὰ Β6 Ρυηίξδῃοά τ} ἰηδίδηϊ ἀφδῖι 7 (δὲ 
αἰϊοηἀδηῖβ (ορ. χν. το; Ἐβίποσ νυ. 2). (. 
(6 ἰδίουΥ ἱπῃ Ηετγοά. ἰἰ. γ6, τι οἵ ἴδε 
ΤΩΔΏΠΕΓ ἴῃ ΨΏΙοΝ λατίυ5 Ἡγπβίδϑρίβ ἂπὰ ἢ 5 
[6] Ἰονν-οοηϑρίγδίοσβ δηἰεγοὰ ἴῃς ραΐδος οὗ ἴδε 
Ῥβουάο-δπιοσγαΐϑ. 

δίσε . .. ἐδαὶ ῥαΐδδεσωπ 1δὲ1] ΟΚ. Β 30}» 
Ρ᾿ 165 “ ευἱ]." ὙΠε Νυΐϊξ. τοηάογβ, εξ σαὶ ἐπ πδ 
σαὶ ταυἱγε ἀμῥεγάε. ὙΤἈδ ννογὰ (παραδειγ" 
μάτισον) ἰοὦ Βεγε, “τρᾶκο (ἐπι) 
Θχαηρὶο," ἰ5 ἰη Ηοῦ. νἱ. 6 ἐγδηπίλιοὰ “ρυΐ 
(πὶ) ἴο ἢ ὀρθη ϑῃδζηβ. 

12. ΟΚ. Β δάἀάβ8 δῇεγ ““διῃϊειου, “ δρά 
Ὀγθακκ υ5 ποῖ ἴῃ Ρίεοςϑβ." [π||δὲ ϑεςοηά οἰἶδυθε, 
ἴα ῥγᾶγοῦ, δἰ Ββοτίο εππδγασίηρ ἴδε ηδεϊοηδὶ 
ἀἰϊξί 655, ὈδοΟπ68 ρΡΕσβοηδὶ. Ἐϑίμοῦ ὈΓΑΥΚ 
Βεγβοὶε, ἀηὰ ΒΕΡ ταν μὴ (ἴο συ. 18) ἰ5 τοί αἵ 
8}} ἔογ οουγᾶξε (ἐμὲ θάρσυνον) ἀτιὰ οοπβάεηος 
(δμείανι, Ν υἱξ.). ὙΒε πὸ 5ιε υ8ε5, “0 
Κιηρ οἵ τῆς ηδίϊουβ,᾽ 5 ἰη ἴδε Ψυΐϊξ. τα 
ἀεογιῦπ. Ὅμα ἰαϊίοσ {π|6 δγτηβ ἰδὲ 5υρέ" 
ΤΊΟΥΙΥ οὗ 15γ86}}5 Οοὰ ονὲγ ἔπε ροάϑ οἵ ἴῃ 



ν, 12-.-18.] 

12 Οἷνε πιῈ εἰοφιεηῖ ϑρεεςἢ ἰη 
ΤᾺΥ͂ τοι Βεΐογα τΠ6 Πΐοη : ἴυγῃ ἢΪ8 
ἢοαγί το δῖε Ηἰπὶ τηδὲ ἄρτοι ἀραϊηβῖ 
ι.5. ἴπλῖ [Π6Γ6 ΤΏΔΥ Ὁς δὴ επηὰ οἵ ἢ]πὶ, 
Δηἀ οἔ Δ]] ἐπδὲ γε 1 Κεπιπἀεά ἕο Ηΐπι: 

14. Βυῖ ἀεἶϊνεῦ υ5 ψ πὶ της Παπά, 
ΔηΔ Πεὶρ πιεὲ τῇδι δηλ ἀεϑοϊδῖε, δπά 
νυ ῃῖς ἢ ἤᾶνε πὸ οἵδοῦ Βεὶρ δυς τες. 

Ι5 Τπου Κποννεβϑὲ 41} τϊηρβθ. Ο 
Τοτά ; του Κπονγεβὲ τῆδῖ 1 δαῖε τῆς 
ὍΝ τς υῃπΠρἢΐδοιιβ, ἀπ ΔΌΠΟΓ 
τε δεά οὗ τῃς υποϊγουτηςϊδεά, δηά οὗ 

κ᾿ πιδ βράξα 14}} τὴ6 Ποδίῃοη. 

Ῥοσβίδῃ8 : ἴΠ6 ΓΟΥΠΊΘΓ ἜΧργ 5565 Η]5 ἀουηϊηϊοη 
ονοΣ [πδΐ δηα ἜΥΕΙῪ πδίίοη ΒΟύγΈΥοσ ΥἹΟΓΟΓΣΙΟΙ5. 

18. εἰ “2. 2] λόγον εὔρυθμον, ἃ 
τνογὰ δρρ εά το πιυβίςδὶ {πὲ δηά σδάξηςε, δηά 
ἀεϑοτρῦνε Βοτο οὗ {86 οβεςῖβ. ἘϑΈ ΠΟΥ 5 “ γ2,10 
εο»ῃηροσ ως (Νρ.) πιρῆξ ργοάυοε; “τρλκα 
ΤΥ νογάβ ρ]οαϑίης" (δ4ἀ45 ΟΚ. Β). ὍΤΒε 
“ Ποη "ἢ ἴῃ [18 γεῦϑε δίδηἋβ οὐ ΠΕ ἴοσ τμ6 
κίην. [Ι͂ῃ δοτῖρ. [6 ““τοδγίηρ οὗ ἴῆς ]Ἰίοη, 
[86 Κίηρ οὗἩ δελϑίϑ, 15 υϑοὰ ἴο 1]]υϑίγαϊε “ [86 
ἔοαγ᾽" οὐ “ἴὰ6 ντδδ᾽" οὗ 4 Κίηρ οὗ τῆϑη 
(ςΡ. Ῥτον. χίχ. 12, Χχ. 2; δῃηὰ 566 δ]50 8. 
ΧΧΙΪ, 21: Εσοΐυϑ. ΧΧΥ. 23; δηᾶά ΤΡ. 1: Ρεῖ. 
ν. ὃ, 2 ΤΊίηι. ἵν. 17). ὙΒὺ8 ἘΞ ΟΓ τεραγάβ 
ΧΟΓΧΟΒ 48 Οἠ6 "νῆ86 μοασί γεαυϊγοα “ τυγηϊπρ ἢ 
ἔγοσῃι ΒΟΘΌΪΥ ἴο ἕδσουσ. [}ἢ ἴδ6 τηοηυτηθηίβ 
τδς νυἱςίοΙγΥ οὗ [86 Κίηρ οὐδοῦ {86 Ἰίοῃ Οὐ βϑοὴξ 
βτοίοβαυς πιοηβίου (οΡ. Ἀδν]ηβοη, “Α. Μ’᾽ 
ἷν. 313) ΓΕργοβϑοηΐῖβ (86 ΥἹΟΙΟΣΥ οὗ ἴπὸ σοοά 
Ῥεϊποίΐρις οὐοσ ἴπ6 οὐ]. Ηδρσγα ἘΠΕ ΡΓΔΥΒ 
ἴμαῖ ἴδε Κίπρ' ΤΩΔΥ ομδηρα Β15 Πεπάβῃρ ἔοσ 
Ηδτάδη ἰηΐο δδίγεα, 25 ομδ “ β}ῃτπρ ἀραϊηϑὶ ἢ 
Οοὐδβ ρεορῖο. 

14. »»ε δαὶ αηἢ 4εποἷα!ε] μοὶ τῇ μόνῃ : ΞΡ. 
α. 1, Ὠοῖα. 

16. Ηονν δπιαϊοξῃ! ““ πιὶχοα συ λυσίαροβ᾽ ΟΥ 
τηλιτῖαροβ ΜΠ “ ΒΙΓΔΏΡΕΙΒ ᾿ ψΕ͵Ο ἴο [Π6 ΠΟΙ 
ἀεονουϊ-τἸη64 [ενν5 οὗ [ἢ ὈΓΠ.65 1η υσδίίοη 
ΣΏΔΥ ὃὈ6 5εεὴ ἴτοηι Ε͵ΓᾺ χ. 2; Νεῆ. ΧΙ. 21--27. 
Ἐϑῖδεσ ρ]θδαβ 16 “' Προ ϑϑΥ͂ "ἢ (νυ. 16) ἢ ϊςἢ 
μδὰ ἔογοθά ἢοσ (Εϑιδου 11. 8--17) ἰηΐο 4 Βαῖο- 
ὯΝ] 411}4ης6. Ηδπος τῃ6 ἈΔΡΌΪ5 ἀϑϑοσίοα τδαΐ 
1)ὲ Κίηρ νν»δϑ ΠΕΥΘΥ ρους ἴο δηλῦγδσα 
ἜιοΥ Πουβοὶ, δυὰς ΟὨῪ ΒΕΓ βρὶγῖϊ (ςρ. (4556), 
Ρ. 71. Ναὶ 86 οδῃ ἀο ᾿ἴπ ρῥγίναίϊε (ἐπ 
Ἅἰοδως οἰ ἰδ τεεὶ) 50.6 065 48 ἃ οοηϊγαβϑί ἴο 
ψδὲ 56 5 ἑογοεὰ ἴο ὅο ἴῃ ρυδὶὶς, Τα Κίης 
8. ἴο ΠΕΡ “ υητὶρμίοου᾽ (ἄνομος), ἐκ. ποῖ 
Ευϊάοαὰ ὉΥ [6 ἰᾶὰνν οὗ Μοβεϑ, “ υποϊγοιμι- 
εἰϑεα," δηά 4 “ δΒεδίμεη (11. ἃ “ βίγδαηρεγ," 
ἀλλότριος), ποῖ ἃ τιρθοῦ οὗ Οοὐΐδβ Ἵβοόβεη 

ΡΪ6. Αςοογάϊηρ ἴο ἴδς Ταγρυπὶ ϑῃεηὶ, 
ἔξούλοτ οὐϊεοϊεά ἴο ρὸ ἴο ἴδε Κιηρς “ υἢ- 
ἰἀάφδη," οὐ [ῃς στουπὰ τ[μαὶ Μοτάεδοδὶ μδὰ 

ἘΒΤΗΒΆΑΕ. ΧΙΝ. 

16 Του Κηονγεβῖ ΤΥ ΠΕΟΕΒΒΥ : 
ἴογ 1 δῦμογ (ε ἰρῃ οὗ τὰν 'ΒΙΡᾺ 1 ον. 
εβίδῖθ, νη ἢ ἰδ Ὁροη πλῖηε Πεδά ἴῃ τ᾿ 
τς ἀλγ8 ψΠῃεγείη 1 5ῃονν πηγβοὶξ, ἀπά 
(Πᾶς 1 ΔΌΠΟΓ ἴξ 248 ἃ τηδηβίγιοιιβ γὰρ, 
Δηὰ τῆδλῖ 1 νγϑᾶγ 'ἴ ποῖ ἤδη 1 δὴ 
ἐρηναϊζε ὈΥ πῃγ53ε1Ὲ, ἽΣ φπίφί, οἵ, 

17 Απά τδῖ τηϊπα μδηδἀηχαιὰ μαῖῃ 2 ἴα. 
ποῖ ελῖεη δ ΑπιδπἮβ [δ0]ε, δηά τῃδι 1 
ἢανε ποῖ ργεδίν εϑἴεεπχεά {πε [ἰδ 
[ελϑῖ, ποῦ ἀγιηκ τς χῖπε οἵ τὰς ἀπ Κ 
οἤεπηρ8. 

18 ΝΕ δδὰ τῆϊπε μαπάπικαιἀ 

ΠΙΠΊ86 1 ἰδυρς ΠΟΙ (δὶ δὐοΎ [5Γ46 115} 
Ἰνοπδῃ ΠΟ παδὰ σοηποχίοη ἢ 4 μεδίμοη 
Πδὰ πὸ ρογϊοῃ δπιοὴρ (86 ἰγῦ65 οἵ [5γδεῖϊ. 
νΈΘη 5δ6 δὲ Ἰεηρί σοηδεηϊοά ἴο ΚΟ, 56 ἀϊά 
80 υγρίηρ, “ Ηἰδοτῖο ἢᾶνε 1 ροηο ἴο ἴδε Κίηρ 
δφξαϊηβὶ ΤΩΥ͂ Μ}}}}. Νον 1 Μ|}} ρο; δηὰ 1] 
ἄϊς, 1 5}4}} ἤᾶγθ ἃ ϑῆδσθ 'ἰπ ἴδε νοῦ] ἴο 
οοτηθ " (ςρ. (4586, ΡΡ. 277--9). 

160. 2δε εἰσα 7 τῳ» δὶ εεα19] ὍἘα τογαὶ 
σσοόονῃ (566 ΘΓ 1. 1. ἰ. 37). “1 ψγοὰῦ ἴἴ 
ῃοῖ, 586 5475 ἴῃ ΟΚ, Β, ““δᾶνθ οὔ ἴπε ἀδΥ 
ΜΏδη 1 ΡΡΘΑΓ 1 ΡΌΝ]1ς." 

17. Ἡετγοάοίυβ 5ἰδίθβ (ν. 18) δαὶ ἴὴ6 
Ῥειβδὴ8 δὰ {6 ουδίοτῃ, γβοη [ΠΟΥ σάν 
[οΑϑῖβ, οὗ ρἰδείης δἱ [ποεῖν δι ἀδ Ποῖγ νυῖνοϑ δηὰ 
ςοπουδίηθΒβ. Ηφσο ἴο οδῖ οἱ Ἡδιιδηβ [δὉ]6 
--ἰε. ἴο οδῖ δ [86 [20]6 οὔδηγ οουγίϊεν, ον- 
ΟΥ̓ΟΡ Βιρἢ [5 ροπίξίοη---ἰβ τοϑεηϊεα 25 ἃ 
ἀεγτδάδίοη, ἔγοπι ψἢϊοῖ 5ῃς, Ἐβίμεσ, μδά 
Ὀδοθῃ βραγοά. ὅδε Οἷ.. Β, “ΤᾺῊΥ βογνδηὶ ἀϊά 
ποῖ οδὲ αἱ {πεὶγ 8065 αἱοηρ 1 {Ππετὰ,᾽ 5105 
ἴδιο τεΐοσσοηςο ἴο Η δηγδη, δηὰ ρβεσβδρϑ ἱπιδριηθα 
8 ἢ 8η οσοδϑίοη 845 [δαὶ (Εϑίδογ '. το) ψ ΒΙΟΒ 
Ἰοὰ ἴο ἴδ ἀονδ!! οὗ νβῃῖ. Ἐϑίδοσ, ἰξ 
ςοπρο θὰ ἴο Ὀ6 ῥγοβοηΐ, μβδὰ αδἱ ἰθαβϑῖ τεδπιβοᾶ 
ἴο Ρατίδκο οὗ [ῃε ἔοοά οβετεά (οΡ. Ώδηῃ. ἱ. 13, 
15). 

1 δανε ποῖ γεαείν εεέεονιεα {δε ἀΑἰηρ᾽: “εα4] 
Ορ. Εβίβεγ 1. 18. [ἴῃ ἴδε {{π|6ὶ οὗἨ Χογχοβ 
{π6 Παδιῖ5 οὗ [οπρεγδηος δηά βουσί οι νΒΙ ἢ 
δά πιαγκοὰ (πὰ δηςοίθης Ῥεογβίδῃ τόρ πὸ ὑγεσα 
αϑαηάοποά. Τθα οἠς τη68] ἃ ΟδΥ νν88 πιδὰς 
ἴο ἰαϑὲ ἔγοπι πιογηΐηρ {1} πἰρῃΐϊ, δηά ἃ ἔραβί 
ψου ἃ ἐχίθηά οὐοσ “' βευθῇ ἀδγβ8" (ὉΡ. Εϑίβογ 1. 
5). ΤΟ 50]6 ἀτίηϊ---νταῖοι---νναϑ Γερἰδοθὰ 
ὙΠ1Π6, ὁδοὶ τλδη ὑχγί ἀΐηρ Ὠἰπιϑοϊἔοη [Π6 φυδης 
6 ςουἱά ἀτίηκ, ἢ τῆς ἠδίυγαὶ Γοβυὶ (δδῖ 
ττοϑῖ ἴεδαϑίβ ἰογιηϊηδίοδ ἴῃ ἀἀγυῃΚοηη685. 
(Ἀαν]ηϑοη, “4. Μ. ἵν. 194, 195). Οπε 
ἴεγγθ]ς 5ἴοΥΎ 5 σίνεῃ ἰη Ἡοσγοάοίιϑ (ἸΧ. 110, 
111) οὗ 186 υϑὲ πιδὰς οὗ [6 Κἰηρ᾽8 (ΧΈγχαβ᾽) 
Ὀἰτιβάλγεξοαδὲ ὈΥ ἴῃ τενυθηρθῖι Απλοϑίγί8. 
Ορ. εἷϑο ἴδε ᾿ιἰβίοιγ οὗ Ηεγοάϊδβ (δῖ, Μαῖϊ. 
χὶν. 6-10). 

ἐδὸ «αυἱπ ΟΥ ἐδε ἀγὶπλεοβεγασ] Α ὈΙ5] οὶ 
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Ὀγουρῆς ΒΙ Πεν ἴο τἢ]}8 ργεβεηῖ, δι ἴῃ 
τδεε, Ο ],ογὰ (ὐοά οὗ Αὐγδμδῃι. 

19 Ο τδοὺ πρῆγ ΟΟοά ἃδονς 8]}, 

: ὅτι οἴνο ἌΠΥ͂ ἸΟΥ͂ βίηςς τῆς ἀδλὺ "παὶ 1 σχῶ ἢεᾶγ τῇς νοῖςς οὗ τῃ6 ἐογίοση, δπά 
ἀοἰνεγ υ8 ουξ οὔ τῆε Παπάςβ οἵ (δε 
τ βο ίονουβ, πὰ ἀεἰϊνεῦ πὶ ουΐ οἵ 
ΤῊΥ͂ ἔδδγ. 

οχργοβϑίοη (ορ. Ὠδευῖ, χχχὶϊ. 38) ἴου της 
Ρουγεά ουἭξ δΔηὰ ἀγυηϊς ἴῃ Βοποιι οὗ μοαῖβθη 
ξοάβ. [ἔδηγ δ᾽] υϑίοη ὑεῈ ᾿ἰηϊεπάθά ἴο Ῥοσβίδῃ 
ΤΟΙ ρίουβ τιῖεβ, ἴῃς ψόογὰβ ΙΏΔΥ σεῖοσ ἴο 
ἴς Ηδοχηδ'σίηϊκς, ἴπ 6 ἰηζοχιοδίίη, Ὀόνεσαρο 
“ΥὨΟἢ ψγὲ8 ἀσπὶς ὉῚ ἴτε (1 ἕογ (Ὠς 
Ὀεηεῆς οὗ {βοηλβεῖνοβ δηὰ [πο ροάβ᾽ (ϑᾶΥςο, 
“ΤΠο Αποείδηϊ Επιρίγοβ οὗ [ἢ Εεῖ,᾽ Ρ. 269; 
ςΡ. ϑρίεζεὶ, " Ανεβῖδ, 11. Ρ. ἰχχὶὶ., ἄς). ὙὍμὲ 
ΡΓΪΏΟΙΡΙς δοϊυδίίης ἘΞΙΠΟΥ ννᾶβ ἰἴῃς 84 πΠ|6 ἃ5 
᾿ἰδαῖ δἱ ψόοσκ ἴῃ {πε ςᾶϑε οὗ Ὠδηίεὶ ([. 8) ἀπά 
διηοης [πε ΘΑΥΥ ΟἾ τσ. 4η5 (1 Οονσ. ν111.). 

18. “πε δε 447 ἐδαὶ 1 «υα΄ς ὄγομδὲ 5867] 
ἀφ᾽ ἡμέρας μεταβολῆς μον, ἐ.ε. ἴτοπι ἴΠ6 ΟΔΥ͂ 

ἃ Ῥγοπηοϊοη οὗ εχαδ᾽ίδίίοη (Ἐϑίδον 1ἷ. 16) 
δ ιαϊοξι! ἴο δον. 

19. 2δὲ σοἷεε 9 1δε ,ογογ"] ἀπηλπισμένων, 
δε ἀεβροηάεης ἢ ((ρ. [061 ἴχ. 11), ΤῊ 8 

ΤΟΙ οἵ [Π6 ὕγΑΥ͂ΘΓ 15 Δ Ρ]Πςα ΕΥ̓͂ ᾿οδορυ5 
. ΓΟ. 45 [Ὁ] ον: ἦ'Νον τδογείοσγο, οὖσ Οοά, 

ἴς Βαΐβοσ οὗ οὔρβδηϑ, βίδηά δ᾽ [86 τὶζῃῖϊ 
μδηά οὗ ΤΥ οτρθδη ὑὙ8ο ρῥἰδοεῖ Βοὺ {τυϑὲ 

ἴῃ Τοο. Οτδηξ ἴο μοῦ [Βαῖ 586 ΤΩΔῪ οὐἰδίιη 
ΤΊΘΓΟΥ͂ ἰῃ ἴῃ6 ογεβ8 οὗ [Π18 τηδῃ, εὐεῃ Κίηρ 
Αδδϑιοῦυϑ. 1 ἔδαγ ᾿ἰπὶ 85 ἴα Κιὰ ἔξδγβ ἴδε 
οη. Η ἀπδ]6 πἰπὶ δηὰ ἀοργαβ5 ἢἰπὶ, τορεί με 
ψ ἢ [Ποθ6 Πο ἅτὸ οὗ δἰ5 σοιιηϑεἾ5, {πδὶ θείης 
Βυτιθοὰ Π6 ΤΔΥ 6 τηογα ᾿ἰθηϊοηΐ δηά πιοτε 
ΘΔ: ἀϊςροβθά ἰονναγὰ τὴῦ βυρρὶϊοδὕοη; ἀρὰ 
τῃαΐ αἶϑο οἡ δοοουηῖ οὗ [δ στδος δηά Ὀθδυ ῦ 
σοι ὙΒου, ταῦ Οοά, τὲ ἀδουΐ ἴο κῖτε πιὸ 
(ςφφ. χν. 5 ; [Ἑβερῆυβ, " Αηϊ. [υἀ. χίὶ. οἱ, τὶ, ὃ 8), 
ἂἱ {ε ἔἶἰππεὸ θη 1 5181} ἀρρτγοδοῖ δῖπι ἴ0 
θεϑοοςοῖ Βἰπλ οἡ ὈΕ6δΒ4]} οὗ ΤΥ ρεορὶε. [πεοϊῆς 
18 Βοατί ἴο δαῖε Τ ἴπο δηοτῖοϑβ δηὰ ἴοτε ΤῊ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΝΕΒΒΕΒ 1, 3, 7. 

1. Το Τάγσυπιὶ ϑδοηὶ οἡ Εβίοῦ ἵν. το ζε. 
(ςΡ. (4535ε], Ρ. 277) τεργεβεηῖβ ἃ3 γ ΤΥ 5ἴ ΟῚ 
[16 ἀπν]ηρηε88 οὗ Εϑίθοῦ ἴο σὸ ἴο ἴδ6 
Κίης υηδἱἀάορη. Μογάροδι ϑεἰγσοὰ ἰῇ ΠΟΥ 
“(6 ἔδαν οὗ ἀοδίῖῃ " Ὁγ ἴδε ἴο]] νην ἀγρυ- 
ΤηΘηἴ8 :- 

Ὁ ΡοΥμαρ8 ἴδου [ϊηκοδὶ ταὶ του νναϑὶ 
Ταϊδεὰ ὑρ (οὗ Οοα) ΟἿΪΥ ἴο ὃε 4ιδξοῃ, ΟΥὉ 
ταὶ ἴἰου ποούθϑδὶ ηοΐ ἴο ῬΧΑΥ ἴοσ (6 
[5γδε ἴθ5. δῃουϊὰ (6 ἴοοΐ οὐ ὈυϊΓ οπὸ 
[5γδϑις δυο, ἀο ποῖ συρροϑο δαὶ ἴδοι 
5] Ἔβοᾶρα ρυπίϑῃτησηῖ, ἴοσ [ἴ νγαϑ [ΠΥ ἔοσθ- 
ἔΔΊΒοῦ 8401 τνῆο Βαῖῃ Ὀσουρῃὶ [815 ον] ὑροη 
[βταε]. Ηδὰ με οδεγοὰ ννβαϊ [πὸ ῥγορβεῖ 
ϑδῦλυοὶ το πη, ἴΠ6 ΗἩδιλδη, οὗ [6 
ἀεβοεηάδηϊβ οὗ ΑπΊΆ]οῖκ, δα πονεν [Δ] ὩροΩ 
05. ΗδΔὰ 841] 5 π Αγραᾶρ, ἤθη ἴθ 8οὴ οὗ 
ΗἩκαταυπιθάδιμδ δὰ ποῖ ἰσοάάθη τ.5 ἀόνγῃ δηάᾶ 
80]ά υ8 ἴοσ ἵο,οοο [δἰ εηΐβ ἴο κίησ Αμδβιυογυβ : 
δηὰ Οοα ψνουϊὰ ποῖ ἢανε Ἂἀοϊνογοὰ ἴῃ 
[5γδε} 168 ἱηΐο ἴΠ6 Βαδηάς οὗ ἔνο ἱγταπίϑ. 

“Ϊῃ ἔοστηεῦ ἀλγ98 ΑἸηδ]οῖκ, [Π6 δησσβϑῖοσ οὗ 
Ητηδη, ἔουρῆξ ἢ [οβϑυ8, ϑοη οὗ Νυη, αἵ 
Ἄδρδίάϊπι, ἀπά χοῦ ἴῃ6 Ῥγάγοσ οὗ Μοβεβ 
ἈΡΔΔΙοΚ τνὰβ ϑυνορί ἔτοπὶ ἴΠ6 δα. Ὠο ἰδοὺ 
ΑΥΒΕῈ δηὰ ΡΓΑΥ͂ ἰἴό ΟἿΓ ΒΟΑνΘΠΪ ἘΔΙΒΟΣ ἴοσ 
ἰβταεὶ. ΗδἊ ἍΝ ο νγ5 7υ5ῖ ἰη ἴποϑε ΘΑ ΪῪ ἀδΥ8 
Ὑ11 4150 Ὀ6 7υϑὲ ἴῃ [8656 ἰαῖοσ οὔθβϑ. [15 Ηδπιδη 
106 ἰγτγδηῖΐ δίσοησοσ ἴ8Δηὴ ΗΘ} [5 ἢ]8 (ςοπη"» 
τηδηὰ οὗ πιοσὸ δοοουηῖ ὁ [5 ἢ ΒΟΠρΡΟΥ [ἤδη 
.εὴ8 ἀποαβϑῖοσῦ Απιδὶεκ, νοτ Οοα ἀεείγογοά ἢ 

15 6 βίγοηρεσ ἴμδη ἴδοβε Ἐμίγίγτοης πρ5 
νοπὶ ]οβῆυα, αἱ Οοὐ 5 οοτηπιδηά, αἰἰαοκεὰ 
αῃὰ εἰουνὶ [58 Πδ δίσοηρεσ ἔβδηῃ διβεζγα, νὰ 
σᾶ αγαϊπβὲ [5γδοὶ ἢ οοο οδδτγοίϑ οὗ τοῦ 

ον ψιδοπι Οοὐ κανε ἰηΐο ἴμ6 Βιαπάϑ οἱ ἃ 
νγοπδη ὙΠῸ δ'ενν Ὠἰπιὶ [58 Ὦς 5δίσγοηξεῦ ἴμ28 
Οο]αιι, ψτῆο ἀεῆςεα (ἢ Ποπὶβ οὗ 15γδεὶ, δυῖ [εἶ 
ἴο Πανίά δηὰ ννᾶϑ Κη οὰ ὈΥ μΐτη ὃ... Τισε- 
ἔογο ἀο ποῖ οδᾶϑε πὶ ὑγΑγεσ οὐ [ΤῸΠῚ Ξυρρίν 
ολιίοη ἰο ἰδὲ Οτγεαῖουσ. Οὔδῃ ψεῖς ἴδε 
15. ἴο5 βαυθὰ ἔγοπι ἀεϑισιςοη τὨγουφὰ ἴδε 
ῬτΆγοΙΒ οὗ {εὶς δηρεϑῖουβ ; δηὰ Ης, ὟΝ] εἰ 
411 {ἰπθ8 ὑοῦ πηῖγδοὶςβ ἔοσ [Π πὶ, ν11}} ἀεἰϊτεῦ 
ἴο υ8 450 ΟΣ Φποηλε8, (δα τὰ πρᾶν νοὶ 
ΟἿΣ Ὑ11}} ὕροη ἴδαπι. 

ἐς )ο ποῖ ἱπιδρίπο (δῖ που ἴοπο ἀπιοηρϑὶ 
ΑἿἹ τῇς [ἐν τὴς ἐϑοᾶρο. δβου)ϊάεςς ἰδοῦ 
πορίοςξ [ὮΥ ΠΗ αἵ 1158 {π|6, (ες ΗΟΙΥ͂ Οπέ; 
ἔδ6 ἀεϊΐνεγον οὗ [5γαεὶ, νὴ} Ὀτίηρ (δοπὶ ἀεἶ- 
γογᾶπος τοπλ Οἰβομεσε δηὰ ὈΥ οἵδε πιελῇβ, 
δυξ που «ἀηὰ τῆν ἔδί μου 5 βουδε μα]! (4}} ἴο 
[86 στουηά. [ο σὴ [61] δυὲ τθαὲ ἰδοῦ 
ατὶ οδ]]οὰ ἰο τογαὶ ἀϊηϊτγ ἔον 11:18 γεΣῪ 
ἴο διοῖ οὐδ (ἴε 5'π9 οὗ ἴῃς δουϑε οἵ {7 
τὴδο} Δοςοογάϊδης ἴο ἴῃε Ταγγῦμι Οἱ 
Ἐβίθος ἵν. 12, ἴδε Απρεὶ Μιομδοὶ διά 
Οαϑγίοὶ οοηνεγοά [85 πιεβϑαρο ἰο Ἐπίβεῦ. 

8. ΤῊς Ομαϊάοε ψεγβίοη οὗ Ἐϑέμεγ᾽ 5 ὑγαγεῖ 
(85 ρίνεη ὉῪ Ὅς Ἀοββὶ ; ορ. Βεείεα, Ρ. 67) 
ΤΆΔΥ ὃς [8015 ἰγαηβἰαἰοὰ :--- 
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, ὁ Απά 5316 [611] ὕροῦ ΒΕ ἔδες δηὰ ῥγαγεά, 
ΒΑΥΪΏΡ, “1 ὈΓΑΥ ΤΏεε, Γογὰ Οοά οὗὨ [5γδεὶ, 
Κιὴρ οὗ Κίηρβ δπάὰ Οτγραῖοσ οὗ 411] {πη 65, 
ἍΝ ο56 Ροβϑεβϑϑίοῃβ ἅ16 [86 ποαύδθῃ δηά θδτίὶ, 
Ἄν"ο τυ οί οὐὸρῦ ἴῃς μοῖρα οὗ ἤδάνθη δηά 
(δε ἀσρί!8 οὗ δαγί, ἴῃς 8ε4 δπὰ {π6 ἀδρὶ 5 
δηὰ 1} [(Π6 οτοδίυσοϑ (πιοηβίουβ) [Ββοσγθοῦ: ἢοΙρ 

. (ΤΥ. βογσνδηΐ ννῆο 5ιζ(εἴ}} δίοηθ, δῃὰ ἤδίῃ πὸ 
Βεῖρεῦ θυ Τ θα. ἴπ ΠῊΥ ϑοϊυάς (ἀοΞοϊαῖε- 
Ὠ658) 1 511 Βοο, δηά ἴῃ τῆς πουβε οὗ (ἢ 5 Κίηρ, 
ΜΒ ουῖ ἔδίΠοσ οσ πποῖΐποσ. ΑἸοης ἀτὰ 1. [υϑῖ 
8ἃ8 ἃ ῬΟΟΣ ΟΥΡΒΔΏ δίκα ἔοοα [ῸΣ πΊΟΓΟΥ 5 

ἴτοτι Βοιιϑα ἴο Βοιι86, 80 ἀο 1 δ5!ς ΤῊΥ 
ΤΊΘΓΟΥ δηά ρφοοάηθο85 ἔτΌοσὰ υὐἱπάον ἴο τνυϊηάονν 
οὗ {15 Βοιιδα οἵ Κίην Αδδβιογυβ, ἔγοση [86 
ἀδΥ ψ ἤθη 1 νγὰβ8 Ὀγουρῇῃξζ Πέτα {Π}} [ἢ ῥγεβεηῖ. 
Ο Οοὰά, τὰν ᾿1ἴδ 18 45 1 ψνεῦα ἴῃ ΤΥ μδηάβ, 
{πδῖ 1 δμου]ά δε ριιῖ ἴο ἀεαῖῃ. Ἴάκε τὰΥ 
1 δ ἔγτοπι τὴ [ἢ :ἴ βθθπὶ νν6}} ἴο Τῆθο. Βυϊῖ τ 
ἴξ ρίθδϑε Τμβοα ποῖ, ἀοἰϊνεγ (6 σῆθορ οἵ ΤῊΥ 
Ραϑίυγε ἔγτοτῃ [Π6 του 5 οὗ [8686 Ἰἰοηβ, ΨΏΟ 
ΟΡεη {πεῖγ τηουζῃς ἴο ἀδνουῦ ἴΠοπὶ.0 1 δᾶνο 
μοαγὰ πὶ ΤᾺ ἔλίμεῖβ, δηὰ 1 τγ56} πᾶνὰ 
υηδογβίοοά, ἢονν Τ μοι ἀἰάϑι ἰοδά οὐν δι 5 
ἔγοτῃ ἴῃ τηϊάϑι οὗ [Π6 Ῥεορὶθβ, δῃὰ ἀϊάϑξε Ὀτίηρ 
ἴδοι ουΐ οὗ Ἐργρῖ, δπὰ αἰάξξ 5120ὺ 41]}] (16 
Βγϑῖ-οση οὗ Εργρὶ οἡ δοοουηῖ οὗ {δϑη]. 
Του αἰάδε ἰοραὰ ΤῊΥ ῬεορὶἜς ἔσοϊῃ διηοηρ 
ποτ, δηὰ ἀϊάσι σεν Τ ΠΥ τη ΓΥ μαπὰ δηά 
υρ] 1Εεὰ ἀγὰ ἴο [Π6 ΕΡΥρίίδηβ οὐ δοςουηΐ οὗ 
ΤΑΥ͂ ΡΘΟρΙθ. ΤΠοι ἀϊάσι παῖ ἐμο ἴο ρΡῸ 
ἘΠγουρ [86 ψ]]άογηθ58, 85 ἃ ἤοσβϑὸ 
σοῦ πὸ ἀεβεσί, δηά οδίθ]α ἰπ [86 ν]16γ. 
ΤΒοιι ἀϊάϑε κρῖνε ἴεπὶ Ὀσεοδὰ ποτῃ ἤδάνθη (ἴο 
54 {157} ΠῈΣ Βυηροῦ; δηὰ ψβεη ΠΟΥ σνοτὸ 
{Πἰγϑῖγ, Του αἀἰάδε Ὀτίηρ τναῖοσ ουἱ οὗ [6 
δαγάσϑβι γοςκ. (Του αἰάϑι σίνε [δ 6πὶ) ἤ65}}- 
τηοδί δηὰ ἔον 5 οὗ [Π6 δὶγ ἴο 88:15 {Π6πὶ, δηά. 
νδῖοσ οὔΐ οὗ [Π6 ρστοαῖ σῸςῸΚ δἵ {πεῖν ἀθβῖγο. 
Του ἀϊάδι ἔξεά {ποτ ἔουσγΟΥ γοᾶσβ ἰῇ (86 
ἀοδετί, (10) 4 ἰδῃά υἱῖβουῖ ᾿ημαρίϊδηϊ; δηά 
Του ἀϊάϑε ρα ουἱ Ὀεΐοτο ἴπετὰ Κίηρβ στοαὶ 
δῃηὰ τηϊσῃῖγ. ὍὝΒοιυ ἀϊάδκξ οαυδε ἴποπὶ ἴο 
ῬΟΒ5655 ἴῃς ἰδηὰ, δΔηα ἴῃ στγοδὲ βροοάμοβϑ ἀϊάϑι 
εἶνε ἴμεπὶ ἃ ποίδθ]ες ἰδηά, ἃ ψοοά ροϑββεβ5- 
βίοῃ. Απάὰ ψῆεδη οἷν ἔδίμοτβ βιπποὰ δραϊηβί 
ΤΕΥ ρτοαῖ ἤδηιθ, Του ἀϊάδε ἀο νοῦ ἴποπὶ 
ἰηῖο ἴα μαηὰ οἵ ἴβοβϑε ῆο Ἰεἀ (Ποῖ ἄννᾺΥ 
Ὀδρῖϊνα ; δηὰ 1οὸ ! {ΠΟῪ ἃγα ἴῃ Ἔοχὶὶα [ῃ18 ἀδγ. 

“4} Βανο αἷ8ο υῃπάεγβίοοά [δαὶ Του ἀϊάκι 
Βρεαῖς ΌὉΥ Μόοβεβ, ΤΥ ϑεγνυδηῖ (ορ. 1,ονϊξ, 
ΧΧΥΪ. 44), “ἌΝ ΊΉΘη {ΠῸγ ὃ6 ἴῃ ἴπ6 ἰαπά οὗ [πεῖν 
ΘηΘΙη 165 (ώ.6. ἴῃ ἴῃε Κίηράοπι οὗ ΒΑΥ]ΟΩ), 
“41 11} ποῖ οδϑί ποῖ ἄννᾶγ; πεῖ μον ΜἘ}Π,Ι 
ΔΌμοσ ἔδετη "ἢ (ἐ.5. ἤδη ἴῃ τς Κιηγάοιῃ οὗ 
[6 Μεάδβ δηὰ Ῥεγϑβίδηϑ) ; “ ἴο ἀββίγσου ἴδβθτὴ 
υἱίοιγ " (6. ψῈηΠ ἴῃ (δ6 Κίηράοτῃη οὗ 
Οτεεςθ); “δηὰ ἴο Ὀγοδὶς ΜΥ Ἴονοηδηῖ ψ] ἢ 
τοπλ ἴῃ ἴδ Κίπράομῃ οὗ Εάοπι; ἔογ 1 δπὶ 
τις Τοτά (Πεῖγ Οοα ἢ (ενθὴ) ἴῃ [ἢ6 ἀδγ8 
οὗ Οορς δπὰ Μαροζ. Βιιϊζ πον οἵἷιγ οχὶὶο 18 
Ὠοῖ που ἢ (ρυηϊϑηχπηθηῖ) ῸΣ 8, ἴῸΣ {ΠῈ7 
ΤΆΔΚΟ υ8 ΨΟΙΪΚ ΘΘΥΘΓΟΙΥ; δηὰ {ΠΟῪ 8ΔΥ (δὶ 
ΎΤΠΒου ἀϊάσε ποῖ ἀεἰϊνεῦ {ποτὶ (ἐ.ς. οΟἵδαΣ 

ΡΘΟΡΪ68) ἱηΐο {πεῖν μβαπάβ; Ὀχῖ (ΠΕΥ͂ Ὀγαΐϑε 
1Π6ΙῚΓ σγάύθη ἱπιαροϑ δηἀ ΟΒὮΡ ἴΠ6πὶ δπὰ 
Ἰαυὰ ἰ(πδηϊ, βαγίηρ, “Υα ἃγὰ ΠΟΥ ψγΠ0Ὸ αἱά 
ἀο νοῦ [86 ΡΘΟρΪο οὗ ἴ[π6 [ἐν ἰηἴο οὐὔγ δαπάς.᾽ 
ὙΤπογεοίογε μ6 δοὺ] οἵ ΤῊ ΐηα μδηστηασι!ὰ 15 
ςοῃδίγαϊηοα ἴο δοϊά δἱοοῖῦ ἔγοπι {Π|5 ῬθορὶἊς 
δηὰ ἴο δεῖς ἴδηι: 85 1ῃ6 Γαρβ οὗ ἃ πιθῃβϑίγου 5 
ὍΟΙΏΊΔΠ 18 Ρυϊ ΔΥΔΥ͂, ουθη 50 ἀο ἴ ἢαῖο {ἢ 6]. 
ΑἸδο 1 δΒαῖο δπά ρμιιΐΐ ἴχσ ἔἤοπι πιὸ 81} (ῃς 
Βαστηδηίβ οὗὨ ΤῊΥ̓ ΣΊΟΙΥ δηὰ 411] [6 ογῃδπηθηϑβ 
ΟΥἨ ΠΥ Ὀοδιίγ, δηὰ τἢ6 Ἤογοόσ οὗ ἃ ́υθδοη 
Ὡς ἢ 18 Οἡ ΤΥ ἢοδά. [δᾶνυὰ μδα 0 ρδάϊῃθβ8 
ἔγοιλ ἴδ ἀδ  {ΠΕΥ Ὀτουρῃϊ πιὸ ΒΟΤΟ πῚ]}]} 
πονν βᾶνο ἰῃ ΤῊΥ ὑνοσὰ ΟἿ]Υ, ὯΥ Κίηρ δηὰ ΤΥ 
Οοά. οτβοιι [πογεΐοσε, Ὁ ἴδε Βαΐδογ 
οὗ οτρβδηβ, σἰδηὰ [15 ἀδὺ δ ἴδιο στρῃῖ παπᾶ 
οὗ ΤῊΥ οὐΡἤδη ϑεγνυδηΐ, γοϑο Πορὸ 18 πη ΤῊΥ 
ποσὰ, ἰπῃ ΤῊΥ γψοοάμθβ8, δῃὰ ἴῃ ΤῊΥ ΙΠΘΓΟΥ. 
Οἴἶνα τπῖὸ στᾶςς Ὀδείοσε Αμδϑιογιϑ ἴΒ6 ΚΙηρ, 
ἴγ ὙΤῊΥ ϑεγυδηὶ ἔδαγεῖ ἢἷπὶ 88 ἴδε Κιὰ 18 
αἴταϊὰ Ὀείογε [86 Ἰίοη. 'Ο Οσοά,  ῥγὰὺ ἴδες, 
βοῆξῃ (ογ ΒυμηὉ]6) Πἷπὶ δηά 4}} ἢΐ5 σους! 0 Γ5 
τῃδὲ Π6 τΔΥ δ6 ρεηῖα δηὰ κΚιπά ἴο ΤῊΥ δαπά- 
τηδί ἃ οἡ δςοοιιῖ οὗ (ἢ ἕβνουῦ δπὰ ρστᾶςθ δηά 
δρἰοηάουγ δηά θαυ νοῦ Ὑπου, μ Οοά, 
8]: εἶνε ἴο ΤΥ δαπάπιδι ἃ, Απά ρυϊ ὶ' Ιηἴο 
15 Ποατὲ ἴο παῖ ἴπεῖῦ (.5. ΤῊΥ Ρδθορ]θἾβ) 
ΘΠΟΠΊΪ68, ἀπά ἴο μᾶνθὸ ΠΊΕΓΟΥ ὉρΡοὴ ΤῊΥ 
Βοσυδηίβ : ἴογ (86 πεατίὶ οὗ Κίηνβ ἰ8 ἴῃ ΤῊΥ 
μδηά, Ο Οοά, ρἱοσγίοιιβ δηὰ [οὐ] δηά 
ϑίοησ. ΠΟΙΙΝΟΥ ΤῺ6 ΠΟῪ Ὸπὶ ἴῃε ἔδαγ οὗ 
εἷπὶ οὗ νοι 1 4πὶ αἴγαϊὰ δηὰ ψῃοπὶὶ ἀγοδά, 
ΔΏΑΔΙ ν}}} κοὸ ἰηΐο 8 ργέϑεηςο ἴῃ ἴΠ6 πᾶπὴς οὗἁ 
ΤῊΥ νογὰ. δεῖ ΤῊΥ ἔδαγ ὕὑροὴ ἢϊηὶ δηὰ 
1655; ἰοῖ [ἢς ἔδρα οἵ Τμεε δὲ ἴῃ [15 μοατγί, 
(αὶ 1 ΙῃΔΥ ἀορατὶ Ποπὶ 18 ρσγόϑδεηος ἰη 
ϑρν " ΤΠ νογβίοῃ οὗ [86 ὑγᾶγοῦ σίνεῃ 
Υ ἴδε 5μογίεν. Ταάγρυπὶ (οη ἘϑίΠοΣ ν. 1) 15 

5’ ΠρΊ ΪΑΥΥ οβεηβῖνο. 

7. Τῇε Μιάγαβθῃ δ ϑβϑοῖῆθ ἰθηρίῃ (ςρ. 
Δν ὕμϑοδο, Ρ. 57) δηὰ [86 Ταγχυτῃδ ὁ 3 
ἵν 1 (ΟΡ. (8535εῖ, Ρ. 257) Τοῦτο ΟΓΙΘΗ͂Υ δά- 
ΥΔΏΓΘ 438 ἃ ΓΟΆΞΟΣ ἴ0Γ ἴΒε ργοροϑεὰ ἀσβίγις- 
οη οἵ ἴῃς [ἐνν8 [πα Οοά νγὰ8 ἡτοῖ ἢ 
(Πσπὶ ἔοσ μβανίηρ ραγίδίκοη οὗ [86 ἔεδοϊ οὗ Αδδ. 
ΒΌΘΓΙΒ (ςΡ. Εϑίποσ ἱ. 1-8). Δοοογαΐϊηρ ἴο 
(86 Τάγρυμι, ἢ [ον ϑἢ Κρ ης65 δηά βεσυδηΐβ, 
ΠΟΪ65 δηὰ ρῥσγίηςεβ οὗ ἴῃς ργονίηςθβ (ςΡ. 
ἘῖδοΣ 1. 2), “ τεΐυϑεά ἴο τετηδίη ἤθη {ΠΟΥ 
ΒΑ ΟΧροβοὰ [δ νεϑβϑβεὶβ ἰδκοῃ ἔγοπι [86 
Τορὶς οὗ [ἐγυϑαΐϊοπὶ; δηὰ [6 Ρθορὶο᾽ (δη 
Θχργοϑϑίοῃ [ἌΚθη ἴο τηθᾶη [πε [6ἸὙ5, Εϑίδοσ 1. 
5) “οὐδηρεά οουπίοηδησο ψνμθη ΠΟΥ 88} 
ἴῆοϑο νϑβϑοὶβ.: Ὀυϊ [06 ργόϑθησα οὗ ΔΩΥ [ενν 
αἱ 411] ντῶβ, δοοογάϊης ἴο ἴῃς Μιάγαβῃ, ἴῃ 
ἀἰδιηςὶ αἀἰθοδοάϊεηςε ἴο ἴδε οουη56] οὗ Μογ- 
ἀεςολι. “Τῆς νἱοκεὰ Ηδηίδη," 58 Υ8 ἴῃς Μ|ὰ- 
ΤΆΞΙ, “σαπιὸ ΙΒ ϑυθ ον ἀραϊηπὲ σγαοὶ ἴο 
ΑΠαϑυογυ δηὰ 58αϊά, “ΤΠ Οοά οὗ (δε [ἐνν8 
μαῖοβ ἀεθαυσβοῖγ. Οἷντε 4 ἔδαβί, Ὀὑσίης 
ἰορεῖδον ἰοοϑα τνοπιθῃ, δηὰ Ἴοτηπιδηά [δα 
7εννβ ἴο σοπια, εδὲ, δηα ἀσίηκ δοοογάϊηρς ἴο 
ΘΥΕΙΥ͂ τηδη 5 ρίεαβδυγο. ὙνΒοη Μοτάκαι 

3591 
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μοαγὰ οὗ (15, ἢ6 σἰαγρεά [π6 15γδε 165, ὁ 0 
Ὡοῖ ἴο οδί δὲ με ξἔδαδῖ οὔ Αμδϑυοσιβ. Ης 
Βδίῃ ἰηνεὰ γοι ΟΠΪΥ ἴο πᾶνε πιδῖῖες οὗ δο- 
εοὐυϑαϊΐοῃ δρδιηδὲ γοὺῦ δεῖογτε Οοά Βιΐ 
Μογάδοδι 5 νναγηΐης ννᾶϑ ποῖ τοραγάοά. Τῆς 
]ε8 ψνεηῖ, ἰἢΏ ὨΌΡΟΓ 18,5σοο. ΤΟΥ δῖος, 
ἀγδηκ, Ὀοςοδπια ἱηϊοχίςδίθα, δηὰ σάν {ἢ 6πὶ- 
56 'νθϑ ἃρΡ ἴο ἰυβ8ῖ[. ὙΠεοη ᾿ψψοηΐ ϑαΐδη ἰηΐο ἴῃ 6 
Ῥγόϑοηςα οὗ Οοάὐ τ [88 δοςυΞαίίοη, “[νοτὰ 
οὗ [86 ννοτγ]ὰ ! ον Ἰοης νὴ Του 6 νουτγ- 
αὐ]ς ἴο 115 παϊίΐοη ἡ Βεβο]ά, ἢον {ΠΟΥ ἴυτη 
ἴτοπι ΤΏδο ἴῃ ποαγὶ δπὰ ὑεϊιεῖ, [{ 1ἴ ϑδϑθϑτὴ 
Ὅ0]}1} ἴο ΤΠΘ6, ἀεϑίγου [μοι οὐ οὗ ἴῃ ψοτ]ά, 
ἴογ ΠΟΥ Βονν η0 Ρεηϊζοηςο. “ΝΥ Βδΐ {Ποη;᾽ 
δηβννογοα Οοά, “ν1}} Ὀεςοοπὶθ οὗ ἴῃ6 ,Ὧνν ν᾽ 
“1 ,ογτὰ οὗὨ [6 ννουγ]ὰ "’ σοπιηυρὰ ϑαίμση, “ Ὁ6 
οοηΐεηϊ νὰ ἴῃς ϑρίγίυδὶ θείῃ ρβ ;᾿ δηὰ Οσοά 
ἀεοϊαγοά Ηπ15ε} οοηΐοηϊ ἢ (6 Ργοροϑβαὶ. 
4 ννμδῖ 582}} 1 ἀο;,᾽ βαϊὰ Ηο, “ ἴο ἃ παιίίοῃ ἴοσ 
ποῖ 1 Πᾶνα στους 80 ΠΊΔΩΥ͂ δίρῃ5 δηὰ 
τνοηάογϑ δχαϊηϑσὶ {Ποῖσ οηση 68 [1 ν}}}} πιᾶκο 
[06 τοπιοιθγαηςς οὗ ἰμοπὶ ἴο οθᾶϑθ ἔγοπὶ 
διηοηρ τῇοη (Ὠευΐ, χχχὶ!. 216). Βγίηξς τὸ ἃ 
ΤΟΙ], Ης 5ι]ἱά ἴο ϑαῖδη, "ἰδδὶ 1 τΔῪ νυτὶϊε 
ἌΡΟΩ 1 ἴδε ἄδογεα οὗ {δεῖς ἀσδίπιςθοη.᾽ 
Το [6 Τογδῇ (6 1.2νν) ἀρροαγοά Ὀείογο 
Οοά ἴῃ νἱάονν ΒΒ γαγπγεηΐίβ, ἀπά ψνορίὶ Ὀδίοσγο 
Ηπι, 380 [παῖ [Π6 πγιηἰσδίοτίης Απροὶβ ννοτο 4150 
Τιουϑα ἴο ἴθασβ. “1οτὰ οὗ (ῃ6 νγου]ά "᾿ 5316 
ογοά, “1 τὴς 5γθ 65 ἀγὸ ἴο οχίϑί ΠΟ ΏΟΓῸ, 
ὙΠδᾶΐ ι.86 5}14}} νγοὸ (ἴῆς (Δοπιπηδπαάτηθηϊ8) ὃ6 
Ἷη [ῆς ννοσ]ά ᾽ (ᾳφυοίζίηρ ἴ54ι. χχχῆ. 7.) ΤΠΘ 
ϑὺυῃ δηὰ [86 Μοου αἷϑο πόδγά (ΠῸ Ἰδπηθηΐϊδ- 
τίοη, δηὰ {ΠΟῪ ἀγὲν ἰη τοῖν ᾿ἰχηϊ δηὰ σονεγοὰ 
ἘΠειηβοῖνοϑ ἴῃ 5δάηθβ5 (ορ. [5834]. ]. 3). ΤΒθη 

ΓΗΑΡΤῈΚ Χν. 

6 Σ-:ίλεν εο»ποίλ ἑμίο ἐδξ ἀίνηρ᾽: 2γερέμεθ. 7 2772 
ἑοοζείλ ἀμ, αμπαὶ “ἦέ χαϊμίείᾳ. 8. 714 
ἄτϊηρ ἀοίὰ ἑαξε ἀξ τ, αμαὶ εο»εγογέ ἀξ. 

ΕΘΤΗΒΡΆ. Χν. ἰν. 1. 

τῶι ΕἸ ἢ, οἵ Ὀ]658εά ν ἷπ διαείε ἴο 
ἴἢ6 Ῥαιγίατγοῖ :---ἰ Ηον Ἰοηρ σὲ γοῦ, ἔδί μεσ 
οἔὗ τὰς νογ]ὰ, βιηὶς ἰη ἄδορ 5ἰεορ, δηά ἴδκε 
Ὧο0 πους οὗ τῆς ἀδῆζεσ ἰη ψϑὶοῖ γοῦγ 
οἰ]! άγοη βηὰ τποπηθοῖνοβ ὍΠδ τηϊηϊϑίοσηρ 
βρ 18 (οὗ Οοά), (6 διη, [6 Μοου, ἴδε 
δίατγβ, Ἠβανεη δηὰ Εδτγίῃ ἂγὲ ψεερίηρ ὈΠΠΕΣΙΥ, 
δηὰ ἀο γε βἴδπα δίδγ οἱ δηὰ σεπιδιῇ ὑυῃοοῦ- 
σεγησα ὁ’ “ΨΥΒαῖ 15 ἴῃς πηδίζογ ὁ δϑκοά {Π6 
ἔλι!Ποσ. ΕἸ δη δηδνγεγοά, “Βοοδυϑὲ [86 
15γδθ 68 ραγίοοϊς οἵ [δες ἔεδϑὶ οὔ ΑΠδϑυοΓ5, 
1}5 δῖε 15 ππρεπάϊηρ οὐοῦ ἴμοπὶ : ΠΟῪ ἀγα ἴο 
Ὀς οχεγραϊοά οι οἵ ἴῃς ψοτ]ά, δηὰ {6 τὸ- 
ταοαῦγαηος οὗ ἴπεπὶ Ὀ]οϊϊεὰ ουΐ. “ΙΔ 
οὯη Μὸ ἀο ἔογ ἴῆοπὶ}᾽ δηϑινεγοά [πὸ ἔίΠοΓ5. 
Ἄν ετα Ψὰ ποῖ ρυηϊϑῃοά ἴον ἀϊϑοδεάϊεπος ἴο 
ἴῃς 12» οὗ Οοάν’ ΤὙπεὴ σεῖς ΕἸ }728 ἴο 
Μοβοβ. “Ο ἴδου ἴτυς 5ῃορδογα "᾽ Βς 511ἀ, 
“ἢονν οἤδηῃ ἀϊάξι ἴδοι περ ἴδε 5γδθ} 165 ἴῃ 
{{π|68 οὗ ττουδὶς, ἀπὰ ἀϊάϑι ἴυγτι 8514 6 μος 
ἀεπισυςίοη  (οΡ. 5. ονὶ. 22.) ναὶ βαγοβδὲ 
ἴδου ἰη {818 ἀἰπίγε55 ἡ (ςρ. 1535]. Χχχυϊ. 3.) 
Μοβϑεβ δεκοά, “15 ἴποῖο ἃ ροοά τῇδῃ διθοης 
{πο ̓ “Υο8,, νγὰβ ἴῃς δησνγοῦ, “δηὰ ἢἰς 
Ὠδῆιο ἰ5 Μογάθοδλι., “ σὁ ἴδεη, δηὰ [6}} ἢ 
ἴπαἱ δα τῃογὰ (45 1 Βεγθ) τιυβῖ γΕΓῸ ἴῃ 
ῬΓΔΥΟΓ ἴο Οοὐ παῖ Ης ν1}} ανα τΠΟΤΟΥ 
ὑροη (Η5 ρθορὶθ).᾽ “ Αἶδβα, Ο ἴγσυς ββερμεγά, 
δηβογοὰ ΕἸ], “ἴῃ ἄδογος ἕοσ ἴπῸ ἀδδίσιιο- 
[ἴοῃ οὗἉ [5γδοὶ 15 δἰγεδυ ἰβουθά.; “1 ἴ δὲ 
βοδϊοὰ ἢ οἷαγ,᾿ σοπηυδα Νοδβοβ, ΟΟΓ ῬΓΑΥΘΓ 
ἴο Οοάὐ οδη δὲ ποραγά ; δυῖ [ξ1| Ὀ6 8ραϊεὰ ἢ 
Ὀϊοοά, τ δὴ 15 σοηϊοηίβ τν}}} μο]Ϊὰ σοοὰ.᾽ “1 
15 βοδοὰ υυνἱἢ οἷαγ,᾽ τορ εὰ ΕἸ}. “ὙΤ Ἴδα σο, 
5414 Μοβοϑβ, "δηά οᾶυβὸ Μοσγάσςοδὶ ἴο ἱκηονν.᾽ ἢ 

ΝῺ υὑροη πὲ {πιγτὰ ἀδγ, ψῇεη 
8ῆε Πδά επάεά πε ρῥγάγεσγ, 5ἢε 

ἰλιἃ ἀνγΑΥ ἤδῦ πηουγηΐηρ ΡΑΓΠΊΕΠΌ, 
δηὰ ρυῖ οἡ ΒΕΓ ρἱογίοιιβ δρρᾶζγεὶ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΝ. 

. Τα “δάϑαϊοῃ " ςοηϊαϊηεα ἴῃ [ἢ]15 σῃαρίογ 
58 Ρἰαςοά Ὀγ [6 χὶχ. δ [6 σοτησηθησοιηθηΐ 
οὗ οἰ. ν. οὗ ἴῃς ςδηοηΐϊςαὶ Βοοῖκ οὗ Εϑβίβοσυ. 
1 15 ργεϊβεεὰ ἴῃ (ῃς ἽΡΕΗς Ὁ ἴδγεε γεβαβ, 
ψΠΟἢ ἅγῸ ἃ τοῆοχίοη οἵ Εβίμοσ ἱν. 13, 14: 
“ἘΠ πιδηάδν!ς οἱ (μδιιὰ ἀιυδίιπι αυΐη Θβϑεῖ 
Μαΐάοοδδυ5) υἱ ἱηρτεάογείυῦ δά σόροπι, οἱ 
Τορατεῖ ΡΙῸ ΡοΟρυΐο 5.1.0 εἴ ῬγῸ ραϊγία ϑιιᾶ. 
Μαπιογαγο, ἱπαιμ, ἀϊογαπλ πυμλ}} {15 ἴυδ, 
αυοτηοάο πι 8 515 ἰῃ Ὠιδὴ πη68, αἷᾶ ΑἸΏΔΏ, 
βοουηάι ἃ τερθ, ἰοσιῖυβ οϑῖ σοηΐγα ἢο05 1ἢ 
τοοτΐδῃ ; εἴ ἴὰ ἰηνοοδ ϑογηίηυπι, εἴ Ἰοαθετα 
τοὶ ργὸ ποῦ ἱβ, εἴ ᾿ἰὈογα ποῸ5 ἴῃ πηογῖς.". 

ΤὨε ““ «ἀϊπίοη " 15 εὐ] ἀ ΠΥ Δη διηρ]1ῆς8- 
τίοη οὗ ἰῃ6 Ὀτίεοῖ βἰδιοτηθηΐβ οἵ Εϑίῃεῦ Υ. 1, 2. 
ΎΤΒΕ ἱηϊγοάυςτίοη οὗ 5ιιοἷ ἀγαστηδίὶς ξεαΐξυγεβ 
845 ἴΠ6 στα οὗ ἴδε Κιηρ σμδηρεά ἰηΐο πη- 
Ὀουηάεά «αἰεςοη ψῃδη πο ννἱῖἴηοοβοα τῃ6 
δαϊητίηνς οὗ Ἐϑίμεοῦ (υ. 8) 15 α'5ο ἴο δε ἑουηὰ 

ἴῃ ἴδε παιταῖϊνε ξίνεη ΕΥ̓ [οβερῆυϑ (΄ ̓Απίᾳ. 
Τυά. χὶ. ςἢ. νἱ. δ 9), τῆς Μιάγαϑ}Ἐ (ΥΝ ὕπδοξο, 
Ρ. 6ς), δῃὰ [οβερῆυβ Ὁ. Ο. (΄ (πί. 5δογ. ἐπ 
Ὁ). 

1. ρου ἐδὲ ἐῤίγά 447] 866 Ἐβίμοσ ἵν. 1ό, 
γ.1. Κ΄ Νονον, 5αὰγ8 (6 Μιάγαϑῃ (ὟΝ Ὸ90ᾺΠ50Π6, 
Ρ. 67), “ ἀϊὰ (μ6 ἰ5Ξγδο 5 δηὰ {πειηβοῖνὸς ἴῃ 
ἰγουῦϊε ἸοΏΡΟΓ τὴ ἴὔγεα ἀαγ8.,)" δηάὰ ἴδε 
ΒΑΥΪΏΡ 15 1] ἰϑέγαϊεαὰ Ὁ τείεγεησα ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἴο 
1815 οᾶ56, δυῖϊ το [δαὶ οὗ Αρτάπαπὶ (σε. 
χχίϊ, 4), οὗ τὴ6 Ῥαίτίδγοἢβ (Οεη. ΧΙ, 17), οὗ 
]οηδὰ (1. 1), απὰ οὗ Η οβϑᾶ (νὶ. 2). ᾿ 

δὲ γ"πομγπίηρ σαγηιοη} 1 ΧΧ.. τὰ ἱμάτια 
τῆς θεραπείας, ΜΓ ψΟυ]ὰ γαῖ Υ τησδῃ “ (ἢ 6 
ξαττηθηῖβ οὗ ΠΟΙ βενςς." ἴῃ ἘβίθεΥ ἱϊ. 12, 
θ. ῖ5 ἴη6 ΟΚ. τοπάθγιηρ ἴοσ ἃ ννοσὰ ἰγαηϑίδιεα 
ΌΥ Α. Ρ. ““ρυγιβοεδίίοηβ." ὍΠα “ γαττηεηίβ οὗ 
ΤΌ ΓΣηΪΏρ; " πηεπίϊοηδα [ῃ ΧΙ. Σ ΑΓῈ ποῖ. τ᾿ θ., 
δυΐ ἱ. πένϑους. Δοοορίίης [Π6 56 η86 ““ Β6ΥΤΙ 6 ἢ 
ΟΥ ““πογϑῃρ," [086 ψογάὰβ ““" Ῥβδιτηθηΐβ οὗ 



ἘΒΊΤΗΒΕ. Χν. 

2 Απά Βεΐηρ᾽ ρ]ογίοιιβ Υ δάογπεά, 
αἴτεῦ 5886 Πδά ςδ]] 6. ὑὕροη (οά, ψο 

ν. 2----.] 398 

ςοιμηΐοηδηςα ννὰβ σδοοσγῆι δηά ἐν νόι Ι Οσ, α᾿ 

15. ἴῃ6 δαΠοΪάοΓ δηά βανίοιγ οἵ ]]} 
τῃϊη ρ5,) 886 ἴοοκ χο πιδι5 ἢ ΒΕΓ: 

3 Απά υὑροη [Πα οπα 886 ἰεδληδά, 23 

ΔΙΆΪΔ0]6 - δυῖ ΒΕΓ Πεᾶγέ νγᾶϑ᾽ 'ῃ δηρυ ἐδηδρίμαι 
ἕ δρεζίἐκ. ἴον ἔδαγ. 

6 ἼΓΒεη Βανίηρ ραβϑβεά τῆγουρῃ 8]} 
(ἢ ἀοοῖβ, 5816 βῖοοά δεΐογε δε Κίπρ, 

᾿ ΟΣ, ἀεὶ - ΠΑΥΓΥΙηρ Πεγβα] ᾿ἀδίμΠΠΥ ; ΜὙὴΟ 8841 Ὁροη [8 τογδὶ τῇγοηθ, δηά 
ΨΗ5: 4. Απά τς οἴδΕΓ ξἸϊοννεά, Βαδτηρ νγᾶβϑ οἰοι μῃεά ψ ἢ 411} ἢϊ8 τοῦεβ οὗ πηδ- 

ὉΡ Ποῦ ἐγαίη. 1ε5ῖγ, 411] ρ!τοσηρ ἢ ρο]ά δηά 
ἴον, το ς Αηά 586 ννᾶβ "γιά αν τῆγουρἢ τῃῈ Ργεοίοιιβ βἴοπεβ ; ἂπά ἢθ νγᾶβ ΕΓ 
[1 

᾿ ρεγίεοτίοη οὗ ἢεῦ δεδιῖν, δηὰ ἢῸΓ 

ΒΟΥ ΓΘ ἢ ψΟυ]ά τοΙοσ ΤΟΤΕ ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴο ἴπ6 
ΒΟΥ 6 ΟΥ̓́ΤΤΟΓΞὮΙΡ Ἐμοῦ Πα Ὀδοη γεηδοτην 
ἴο Οοἀἁ (ΕςεοἸυ5. χχχν. 1:6) [ΠΔῃ ἴο ἴΠ6 βογνῖςθ 
(νεῖ. 1,4ἴ. οῤεγαἱον!.) ΟΣ ἀυ 165 ἩΨΒΙΟΙ, τγοσς 
ἀϑοϊρηθα ἴο ΠΟΙ ροβι[οη ἰπ [6 Ὠάγετῃ οὗ [6 
κιηρ. Το  υΐϊρ. υετώπεηζα ογπαΐμς ῖ5 Του ρ 
ΌΥ ΕσιίΖθοβε ἴο δὲ 4 ϑτοηρ τεδαϊηρ [ῸΣ 
ΕΙΣ ΟΥαΣΩ. 

Ὡ. δεῖηρ σίογίομεῖν αὐογηε] 1,ΧΧ. γενη- 
θεῖσα ἐπιφανής ; Ἑ“Ρ. χὶν. τ. ΤῊς 5ρ᾽επάοιΓ 
οὗ ἴῃς ἀγεββ οὗ ἴῃς Ῥεγβίδῃ αιθθη 15 ἃ ννῈ}}"- 

ἴῃς ἀγεϑ5 οὗ [ἢ6 Ῥογβίδῃ Κίηρ δηά τήδη οδῇ δ6 
ΓΑ ΠΥ τεργοάδυῤοα ἔγομη Ἂχ ϊπρ ΤΩΟΠῈ- 
τηθηΐβ (τ. Ἐ5ΈΠΟΓ Υἱ]. 1.5), ΠῸ τεργοϑεηίδί! οῃ 
οὗ ἃ Ῥογϑίδῃ ἔδπιδὶς [85 γεῖ ὑεεὴ ἕουπά οἡ 
(6 βοιϊρίυτγοβ (αν! ηϑοη, ὁ Α. Μ., ἵν. 173, 
176). Οἱ ἴδε ἄγεβθ όοσῃ ὈΥ Ηεῦγον οσθθῃ 
866 5:..11Π8 “ Ὠϊςῖ. οὗ [6 ΒΙΌ]6,᾽ .. ν. ὨΓ͵ΕΒ5; 
δῃηδ ἈΪΘΠ πὶ “Η. Νν. Β. ἀ. Β. Α᾿ .. υ. 
ΚΙοίάον. 

ἕφυο »παϊ 1] Ιῃ ἘΞΙΊΠΟΓ ἷἰ. 9, 56 Υθὴ ἃ.6 
τιθηϊοηδαὰ 48 δϑϑίρηθδα (0 ΠΟΥ; δοσογάϊηρ ἴο 
[ῃὨ6 Τάγρυμπι, πο, ἴῸγ οδοἢ ἀδγ οὗ [6 νγϑεκ. 
ΤΗς Ταγϑυμπὶ 4150 ρῖνεβ {ΠΕΣ πᾶτλθ8. Τἢδβα 
τοδί ἄθηβ, ΒΥ ἴῃ6 Βδθδῖβ, γεσο ΤΟΙΊΔΥ ΚΑΌΪΘ 
ἔοσ τμεῖσ θεδΌ ΤΥ (οχρ αἰπίηρς ἴυ5 ΠῚ ΝΕ ἽἼΠ ἴῃ 
Ἐϑίδοσ 1ἰ. 9), δηά ἴο {ποτ Ἐϑίποῦ βάν ννῆδῖ- 
ΟΥ̓ΟΣ Ρογζίοῃ νν88 δϑϑϊρηβά ἴο Βεσ, ἰῇ οσάδγ ἴο 
8ῃονν [ἢδῖ 5η6 Πδὰ πο ἐδϑίγα ἔοσ δηγίηρ ἴῃ 
{6 Κίηρ᾽β ραίδοθ. (ρ. (δββεῖ, ΡΡ. 59, 264- 
ΒΟ Βουβε οὗ [86 νόογῆθῃ "ἢ οΥ Οὐπξοουπὶ 
ννᾶ5, δὶ ϑ0υ8ι, ἃ Ὀυ]άϊηρ βορασαϊθα τοστι ἰῃς 
Κιηρῖβ Ποιιδ6 ΕΥ̓͂ ἃ οουτέ (ΕΞΙΠΕΥ νυ. 1), δηά 
ςοηίδἰποά «αἱ ἰοραδῖ [ὔγοθ σδηροβ οὗἁ δραυπθηῖβ. 
ΎΠΕ Οὐδοη (Οοηβογί ἀρρθᾶγβ ἴο δᾶγε δὰ 
Ῥδγδιηοιπί ΡΟυΟΣ οὐο 8]] ἰῃς Ἰηπηαῖο8, ΒΘ ΠΟ Γ 
ΤΩΔΪῈ (Θυ πη }5) ΟΥ ἔσγηδὶθ, οὗ δοσ οἵνῃ δυϊΐε 
(Καν]ηβοη, (ΔΑ. Μ., ἵν. 17γ4. Τὸ νοσζά 
ἅβρα (ταλ!α) 8 οἵ ἀουδ] οτρίη (} ΠἼ2Π). 
ΒΟ τιοδηϊῆς “4 ἔδνουγιία βἷανε 18 ἀεσγίνοα 
ἔτοιι ἁβρός, “ βταςεξυϊ, “ ἀοἰοδίς." [ἴ νγὰ8 ἃ 
ἔγεαυθηΐ δριτπεῖ ἀιηοηρ Αϑἰδίῖςβ. ὙΠῸ ,αρημΐα 
“οὗ (πε ψυϊξ., αηὰ [6 θεράπαψα οὗ [ο5ΕΡἢ 5, 
δι Π Ἰ ΕῪ ᾿πάϊςδία 15 56 η56 ΠΕΙῸ. ' 

8.. α: εαγγγίης δεγαεΐ ἀαὶμε}}} Οτ, 8ο- 
οογάϊηρ ἴο ΟΚ. Β, “45 οπα ἀεοἰσαίοὶ Υ πιὙ- 
τυγεὰ : ορ. ἴῃ υ]ν. φωμασὲ ῥγς ἀεἰοϊδς εἰ 
ηὐριία ἱφηογ ἐπε ΠΟΡΡΏΣ σωξ ΚΕΓΤΕ 012 251,2" 

Τμ,, “ φἰγαιθηεα " (ἀπεστενωμένη) 

᾿Β6 ὈοΤΘ ΤΏΔΗΩΥ͂ ΡΟ] θη ΟΥ̓ΠΑΠπΊΘηΐ8. 

᾿ἀγελάξι!. 

πε. ὍὝὙΒΘ ΜΙάγαδῃ δηὰ [οϑορῆυβ Ὁ. Ο. 
866 ἴῃ ἴδο δυάς οὗ Ἐδίδοῦ, ἢοῖ νυθδῖκηθβς 
Ὀυῖ 4 δθη] 655. ΤῸ θη ὩΡοη οπθ δἰϊοπάδηϊξ, 
'δηά ἴο δᾶνε {86 “ ρο]4- εάἀεςκοὰ ᾿" {(ταἰη Βο 4 
ἔγοπλ ἴπθ στουηᾶ ΌΥ̓ δῃοίῃοσ, νγοῦα στρα κβ οὗ 
ΤΟΥ] αἰ δϑϑυπηθα Ὁγ [μ6 Ῥοχγϑίδηῃ 406 5 
ΜΏΘη ὑχαἸίηρ. 

δ. ὀμξ δέν ῥεαγὶ «αυὐᾶς ἐπ αηρισδ ὃν 7α»] 
ὉΠῚ ἴδασ. 

ΤΏδ ᾿ηςΘΠΒΥ οὗ [6 οοηίγαϑί 15 πκὸ [δαῖ αἰτ]- 
,Ὀυϊοά ἴο Ασδηρ685: 

αἰίεκίςὰ δεῖ; γεῖ 15 1 ηοϊοεννοσίῃγυ πὶ 116. “ς συ 5406 ᾿ΠΡΘΠΓΌιΙ5 ΞΕΡΘΥ 
ΘΡεῖ νυ] 5ἰταυϊαῖ, ρχεται δ᾽ ἴατη οοτάθ ἀοϊοσεπι. ἢ 

ΨΊΙΕΟ. “ἐπ. 1. 209. 

ΤΠ νυ]. Ἔχργεϑϑαβ αἰ ΓΘ Ή ΕΥ̓ [ἘΠ 5πηὸ ἔδςοῖ: 
57“ἱ5 αοὸ πίϊεηδέδως οεμι, ἐσισίοηι εεἰαδαὲ απ» 
771:721, οὐ π]Ώ110 ΣΙ ΊΟΓΦ ΓΟΜΙΓΩΟΣ 7. 

6. Το βουϊρίυγο ἴτομλ Ῥεσϑεροϊὶς (ρίνθη ἴῃ 
Βαν]ηβοη, “ Α. Μ.,᾽ ἵν. 153) 1]1πδίταϊο8 (15 
γΌΓθ6. ὉΠ Κίηρ 5:15 ρου 15 [ἤγοπς δοασης 
ὉΡΟΩ ἢΐ5 μοδά {δ6 ἀίάσγι,, ΟΥὁΎ [Π6 Ῥδου Αγ 5{{6} 
οΡ, ἴῃς ὕά56 οὗ ψὲς ἢ ννὰβ οπογοϊθα ὉΥ ἃ 
Ὀϊυ6 δηὰ να ἢ]]εῖ οὐ ἀϊδάοῃ. Τῆς τογαὶ 
τοῦο, τηδάθ. ἰοὴρ δηά βονίηρ ὃυΐ Ἑςοηβηρά 
τουηά τς νναῖϑδὲ τ ἃ εἰν θ, ἢ τάδ 
βίοονος δηά οἷἶοβο δὲ δροιΐ [86 πϑοῖ, ννὰβ οὔ 
Ῥυσρὶς οοἴουγ, βοιηθί πη65 εἰηδγοϊἀογεά ἢ 
Ροϊὰ δηὰ (ργοθ}γ) οὗ τσὶ 5:1}. τηδίοσίδὶ. 
[5 οοϑβιϊϊηθϑβ 15 ἰπάϊοαϊοά ΌΥ ἴΠ6 σοσηασῖ οὗ 
ΡΙυΐαγοι, ἴπδὲ 6 πο γα ἀγοβ5 οὗ ἃ Ῥεσγβίδη 
Κίηρ νν»88 ψΟσὮ 2,925,οοοὐ ΟἿ 5 Ρεγβοῃ 

ἴῃ ἢ15 δα Γ8 
ὙγΈ ΤῸ ροϊάδη βαγ-τῖηρβ οἴξῃ ἰη]δία νυν] ἢ 7ονν εἶσ, 
τουπά δἰ προ κ Ὦυηρ Ἰοοβα 84 βοϊάδη Ἷοἱδγ οὗ 
ἰνϊδιο ἡνοῦκ ΟΥ οἤαϊη, ἀηὰ ροϊάθη Ὀγαδςοὶοίβ 
ΜΙ ᾿νε] θὰ οεηίσεβ σεῦ ὑροὴ ἢ15 τυτβίβ. 
Αἰίδοβοὰ ἴο ἴδ6 ροϊάθη σίγαάϊς νγὰβ ἃ 5ῃοτί 
βίγαιρῃϊ συννογά, (Π6 ρ]δίηηθββ οὗ ψνῃϊοἢ τγᾶβ ἃ 
01] ἴο [Π6 τηλρῃίδοθηςε οὗ ἴῃς β8ῃρδίι, ἔγο- 
4ΘΠΕΥ ἔοστηθὰ οὗ ἃ βἰηρὶς αϑρεσ, ἀραῖθ, ΟΥΓ 
Ἰαρ19-ἰ42}}}} σίοηθ. Τα ἴῆγοης 1561 νγᾶδ 
1π|6 πιοτὸ δη ἃ δι ἢ -Ὀαςκεά, οἰοναϊθὰ 8θδῖ, 
ουϑηϊοηοά, Ὀὰὺῖ Ἡουϊ ἀγτβ; 1 νγα5 τπιδᾶς 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ οὗἩ νγοοΐ, ονετιαϊὰ νυ Ρ]αΐεβ οὗἉ 
ξοϊὰ ΟΥ̓ 5116. 50 85 ἴ0 ργθϑεηξ Δῃ Ἀρρθάγδῃσε 
ὍΝ 5ο]ϊὰ τηείδ]ὶ. [ἴ νγᾶβ Ξρσηει οπ ᾿ερ8 
Κοστηϊηδίίης ἱπ Ἰἰοηϑ᾽ ἔδεῖ, τ ῖ!]ς τὰς Ἰερ5 οὗ 
[ἴῆ6. παΟΟΒΘΑΣΥ ἰοοίβίοοὶ τεστηϊπδίθσα ἴῃ [86 



394 ΕΒΤΗΕΒΚ. ΧΥ. ᾿ [νι γπτῖι, 
)γη Τβεη Πππίπρ υρ ἢἰβ σουπΐδηδηςε ἱπ 8 ἀγπιβ, [1] 885 σδτηε ἴο Βειβεὶ 

[μλι βἴοπε ἢ πιλ᾽εϑίγ, ἢς ἰοοκεὰά δρδίπ, δηά ςοπιίογίεα ἢεῖ στ Ἰονίησς 
ὙΕΙ͂ Βασαν ὑροη Πεγ : πὰ τὴῆε τψογάβ, Δπὰ β8λἰά υὑπῖἴο Βεγ, 
4υδαῃ ἔα] ἀονγη, δηὰ νγᾶβ ραΐε, δὴΔἁὀ ο Ἐβίδει, ψῇηδῖ 15 τῆς πηδλιεγὶ 1] 

. Ἀϊπτεά, ἀπά δονγεά Βεγβεῖ ὕροη τἴῇ6 δὰ [ὮΥ ὑγοίδμεσγ, θὲ οὗ σΒΘΕΓ: 
τ, πα Ἠρλὰ οὗ πε πηαϊὰ τμδὲ ψεπὲ 'ϑείτε ιο ἼΒου 5Ξμδῖς ποῖ ἀϊε, ἐβουρῇ οἱ 
ὅσσ. ἢογ, ςοπιπηαπάπιεης δὲ ἰρεπεγαὶ : Ἴοπιῖε "να 

8 ὙἸ πε Οοὐ οδαπρεά τδς βρὶπε οὔὐὐυ)'. πᾶσ. δε νεῖ. 
ἀν δε απ τῆς Κίηρ ἱπῖο πῃ] άπ ε58, ΜΚ ΒῸ ἐΐῃ ἃ ἔξ 1:11 Απά8ο Βε μεϊά ὕρ μἰ5 ροίάεη 

ἰελρεά ἔτοπι ἢΐβ8 τἤγοπε, ἀπά τοοῖς Πεσ 8ςερίῖγε, δπά ἰδ! ά 1ξ ὕροπ Βεσ πεςῖ, 

ἔεεϊ οὗ ὃ01}15. “ὙΤὨυ5 [Π6 Ἰίοπ ἀπά ἴῃς Ὀ.1, ,μὴ] 4οαυη")] ἀρ. Ἐβίδβοσ τ}. 2. Το ἐσ- 
80 ἐγεασυςηΐ ἴῃ ἴῃ 5γυγαθο 5πὶ οἵ ἔπε Εδεῖ, ῥγεβϑίοῃ 18 ἴθοο βίζσοηρ ἔοσ ΟΚ. Β, ψ  ςἢ τεδάϑ, 
ΨΕΓῸ δογὸ δρλίη Ὀγουρῆξ ἰορεῖΠογ, δηὰ γσερτο- ““νγὰ8 (οττι πο. ΤὍὙδὰ Ψυΐϊχ. δηά οβεριυ5 
δβοηϊεα 25 Ξι ρρογίβ οὗ (δε ἴἤγοης (Ἀ διυν!ηθοη, ὃ. Ο. Ὀοῖι αἰΐον [Π6 ἰδοῖ τυοσγὰς οὗἉ [{]]}5 τεῦϑὲ 
Ῥ. 158. δες Αἀάϊθοηλ! Νοίε). ὍΤἘς Κίηρ--- ἰηΐο “56 Γεοβίεδ μοι ΕΔΣΥ πολ ὕροῦ δε 
[5 ἀτταγεά, Βοϊϊηρ ἴῃ 15 μδηὰ “ ἴπῸ ροϊάθεη διδηάπκεοία,7 

πν ΤΟ  ὐραρέρην Τὴν ΠΕΡΙ Ῥ. (5) ΟΡΘΏ5 

υγ οὗ κοϊά ἱπιαϊὰ πίέβ [818 γεῖϑε ἔμιιβ : “Οὐκ σα 58} ἔπε ἀδηρετ, 
πο Ἐὸ ἀπ Ὁ (ἐεττὶ- δὰ Ηδ μδὰ οοτηραϑϑίοῃ ὑροὴ Η!5 ρεορίε. 

ἀσολάωι ἤἮδξ ἰυπιεά ἀνγὰγ ἔπε βοῖτον οὗ ἴδε 
Τυά; χὶ «ἢ. νἱ. 9 9), ΨΠ|Ὸ0 δὰ {τυδίοα ἴῃ Ηἱἰπι, 50 ἰδδὲὶ 516 ἰουπὰ 

πίων μὲ παίει, ἕΆνουγ δείοτο [πὸ Κίηρ, δηᾶ Ηδ ἱποτγεαϑθὰ πεῖ 
Ὀεδυῖν δηὰ οχοο]θηςς." Τα 56 τπουριὶ 
ἷβ ΔΙ βοὰ ὈΥ [οβορῆι5 Ὁ. Ο. Τε Κίης, 
ἥεηρμα εἰ γιείμε (Υυἱρ.), Ἰεαροά ὕρ ἔτοπι δῖ3 
8βοδῖ δηὰ ἴδοη ἀοτῃ ΠῸΠπι ἢίβ ἔπγοης (ἀνεπή- 

ΩΣ δὰ ἃ σἰδῖυτε, ποτε δητθά ἰὸ δησεν ἀπὸ). ὍΤΕ βεαὶ οὗ ἴδε Ῥεγβίδη ἴβγοης 

ΡΟ59638 υϑλδδισιν Ὑεῖ νγᾶβ π6 ἃ ρτεαὶ οουγασὰ [43 ΤΕΤῪ ΒΙ5Β ἔγοτῃ πε στοιπά, δηά {86 Κίπρ 
(ςρ. Ηετοά. νἱϊϊ, 103). ἔεεϊ τοβίθα ου {δε 5ἴοοϊ (υ. 6, ποῖ). Ηεποὲ 

ΐ [ε Οτεοῖὶς ὄἜχργοββοβ ᾿Ι[ογα]ν [μ6 ὕτοὸ ταρίά 

ποτα τα βῶτ οΥ τὴς σουσς οεατα οὶ ἐς πγονοπισοῖα. τῆι. αμα Ῥεταῖωη Κορ ποιὰ 
Ρειτηϊ(εὰ ἴο ἀο 50 δηῃά ἱηίσοάιιοεαὰ ὈΥ τῆς ΠΒΥΘ ΕΟ ὙΔΔΕΕ ἸΟ ΤΑΝ ΕΞΙΒΕΙ: 
οουχί Ἑμδθουϊδίη (ορ. χὶν. 11, ποῖ) : δηά 9. 46) ὀγοίδεγ] ΑΨ ἴοττῃ οὗ οπάεαγηϊ 
Ρτοδβίγαιίοῃ ---ἰη ἴοκθη οὗ νόγβϑδὶρ οὗ 1Π6 (ςρ. δοηρ οὗ ϑοϊοσηοῃ υἱϊϊ. 1), δηὰ πρὶ γίης 
ἀεἰβεά τηδη---νσᾶβ γεσυϊγεά ἴγοπι δἱΪ (ςρ. χίΐ. ργοϊεςξίοῃ. 
12, πΠοῖ6). Τμα Μιάγαϑῃ δηά Ϊοϑερῆιβ ὃ. 
Ο. αἰιϊδυίε τῃῈ ἤετος ἰοοκβ οὔ ἐμὲ κίην ἴ[ὁ6 110. ἐδοωφϑ οἱπ' εογπαπάπιεπε δε φεπεγαῖ 
ἘΞιμοτ᾿ Β πορίεςϊ οἵ [δε ἕοππεσ ροϊηϊ οὗ εἰἰ- Υ]Ζ: [πε Τοοτηπιαηάπιεπὶ ν ϊο ἔοτυδά 8ρ- 

αυεῖίε. “ὝΠΒΕΓΕ νΜν 898 ἃ ἄξογθε ψίοι ογάδίηεά ΡΓΟΔΟΝ ἴο ἴδε Κίηρ' ἀπδυτηπιοπαοὰ (νυ. 7, ποίε). 
ἰδδὲ ἐδ ΔΠΥ ἀρρτγοδοβεά ἴδε Κίηγ, ποῖ μανίηρ [1 γ),ὰ8 ἴῃ παῖ [Ὲ ἀρρίϊεὰ ἴο 4! δυὺ- 
Ῥεθ βιπηπιοπεά, ΠΟΥ βῃουϊὰ ἀϊε. Νονν 6ςἴδ; δυῖΐ Ἐδπίπεγ (ςΡ. χνὶ 13) 88 α4υξε 
Εβῖβοῦ ῃ84 δηΐεγεά ἔπε τογαὰὶ ργθϑθῦοε ννδους ([95ἘΡδ115), 85. σὴξε ἀηὰ ἐπεηὰ (Μ|άΓα8), 
μανίης δϑεη ο8]16ἀ " (7Ὀϑερδυβ Ὁ. Ο.). 9ὅ86ὲ 48 υὑπαβεοϊςὰ ὈΥ ἴτ: Νοπ ἐπίῃ Κγὸ τε “4 ῥΓῸ 
δά ἕοπιο ἴο δίπι πῃ “ἴδε ρεγεοοη οὗ μοῦ ογεεέδωμε ὀκο ἐξα σορειμέα ἐπ. «ερεάρς ἰσμα, 

Ῥεδυῖγ " (τυ. ς, ἀκμῇ κάλλους) ; Βα ““Ἰοοκεά ἐξ ἐπε “οεῤίσισπ (υ.). ὙΠΣε ΟΚ. Β ῥινεβ 
Ὁροὴ Βοτ ἢ ἴῃ ἴδε ρετγίεοξίου οἵ 8 δῆγεῦ (ἀκμῇ 8. Οἰβέεγεης δηὰ 1688 πδίυγα! βεῆϑε : “᾿οὐγ δυδὶ- 
θυμοῦν; οτ 85 ΟΚ. Β ἐΧργεβ565 ἱξ, “ Ἰἴκε ἃ δ0}} 685 8 πιυζιιδὶ, ἀπά {πε {Ὠγεαίεηίηρς νγὰ8 ποῖ 
ἴῃ τῆς Πεϊρῆϊ οὗ ἢ15 ταρς," ἃ ἐκ αὐδὴν ἀμήν δἰος ἴοσ {8ε6. Βεδιοὶά {δε βοερίγε ἰβ ἴῃ [Ὴγ μιδπά. 
115 ᾿Ἰηΐογοϑὶ θη 1ἰ 18 Γζοιμοιη θοσγοα πον οἴθη . « : 
πῃ Ῥοεγβίδῃ ραΐδοθθ ἊἿοἱοβϑαὶ δυηδη-Πεδάθὰ τὶ τοὺ θέν, τ ύινν ὮΡ ἀρὴν πὶ Ἰμε Γ 

δ0}15 βδηκοά ἴῃς ρογίδἰβ οἵ με ργοργίσα ογ  ῃς ῃ] ψρογάς οἔ ᾧ. 12 που [θη ΤΥ, “ ὙΜᾺΥ 
ξαϊεναγϑβ Ἰεδάϊης ἴο [86 σ»τεαῖ τυ αῖηκα δηὰ “οξῖ του ποῖ Βρδδὶς ἴο τιθὶ 
[Ὠγοῃθ-σοοσὴ8 (566 ννοοάοσιξ ἴῃ ΒΔ] ΠΒΟη, ᾿ 
.Α. Μ.} ἵν. 267). “ὙΜΊ βδπιίης 6γε5,᾽ 5βὰ8γ39 18. Αςοογάϊΐης ἴο οβερδιβ (᾽ Απί. [υἀ.ν᾽ 
[δε Νυὶς., “Βε βεννβά (Βς ΠΙΣΥ ταρίης η΄ χὶ. οἢ.. νἱ. 8 9) ΕΙΠΕ δηβινεγεά, “" ΜΥ͂ ἰογά, 
ιἷ8 Ὀτγοαϑῖ; οὐ 85 [Ὀϑϑρῆυϑβ Ὁ. Ο. ρμυΐβ 11, “ἢ18 1 οδηηοῖ ΘΑ5γ 16}} (66 (δε οᾶυϑε ΜὮΥ (δὲ5 
6γ68 Βαγεά 45 ἢ ἴΠῸ ἤδπιθ οὗ ἴογομθθ, οῇ (δἰηΐη655) 30 βυθοῦ Βαρροηθά ἴο πιὸ; δα 
δοοουπί οὗ ἴῃ6 φγεαΐῖπεβϑβ οὗ ἴπ6 δῆρεσ ναοῦ ὑνβεῃ 1 5 πος, 50 στεαὶ δπὰ ρὶοσίουβ δῃὰ 
ἰμογεδβϑοά ποσὰ 3Πηἃ τΟΓα ἴῃ [15 Βοασί. [ΟΥΤΊΌ]6, ΠΥ Βεατὶ " ἄζο. 

ἔ 



12 Απάὰ εἰργαοεα ἢεσ, ἀπά 58ϊά, 
ϑρεᾶκ υπῖο της. 

13 ἼΓΒεη 8414 36 υηῖο Ἀϊη), 1 8ἂνν 
δες, ΠΥ ἰογά, 28 δη δηρεὶ οἔ Οοά, 
Δηἀ τὴν Πεαγί νγἂϑ (του δ] ον ἔξαγ οἵ 
ΤΥ τηΔ] 65[Υ. 

1 τααυ ἐδες... 45 απ αηρεί 9 Οο ΤΕΗς 
ΜΙιάγαϑῃ δηάὰ οόβορῃιβ (δοῖμ Π6 Βιδίοτίδη 
δηά ἴ. Β. Ο.) οπιῖξ [815 {π|6. ῬτοΌΔΟΙΥ {δε Ὺ 
ςοῃϑδιάογοαὰ [ἢ ὈΠΘΘΕΤΑΪ 45 δὰ ἴο ἃ 
δΒοδίῃοη Κίηρ. ΔΟΒΙβα, ἴῃς νοϊηδη οὗ Τ᾽ ΚΟΔΙ,, 
δηὰ Μορμθοβῃοῖῃ ρμανὸ ἴο αν ἀ ἴδ 54Πὶ6 
1116 θη {ΠοΥ ἰδ] ἃ ϑἴγεβ8 Ἐροη ἢΪ5 Ἔχοθ]]θῆςθ 
δηά νγίβάοιῃ (1 8581). χχῖχ 9; 2 88Π|. Χίυ. 17, 
20, Χίχ. 27). Ηδρτγε, 845 γ)1δῥβ πδίυσαδὶ, ἰἃ νγὰϑ5 
[86 ““ τη] 6517 οὗὨἨ Χεγχοβ Ὡς ἢ οἰϊοϊοἀ τῆς 
ἐχργοβϑίοη τῸΠπὶ οπα ἴδ πα ἶγ νὰ [ἢ 6 δθηῖ- 
ἀεϊβοκρίίοη ψηϊοἢ ἔδηςοὰ ἴῃ 4 Ῥογϑίδῃ Κιηρ. 
ἼΒε ΟΚ. Β 845 ἃ ουγίουβ ναγίδίϊοη : "" ΜΥ 
Βοατί ννὰβ τροϊ θὰ ΟΥ̓ ἴπ6 βΊΟΣΥ οὗ ΠΥ τάρο, 
ΤΩ ἰογὰ. Απά μεσ ἴβοες νγ58 Ἴογογοά ψ ἢ 
βυγεδὶ " (5ε6 ΕἸ ΖΘΟΒο᾽5 ποῖθ ἐπ ].ο). 

. Ε5ΤΗΒΆΕ. Χν. 

14 Εογ ψοπάδγἌι ἂἀγὲ ἴδοιι, ἰογά. 
Δηἀ (ΠΥ σουηζοηδηςα 15 {}} οὗ ργᾶςα. 

Ι1Ις Απά 248 8316 νγὰᾶϑ βρεᾶακίηρ. ᾽βῃε 
[6]1] ἀονγῃ ἕοσγ [δἰ ηΐπεββ. 

1Ι6 Το τῆς Κίηρ ννᾶ8 {γου δ εά, 
ἃπὰ 1] 5 βεγνδηΐβ σοπχίογίεἀ ΠεΓ. 

156. ῶῶν ,εἰκμὲπε }] πε ἐχαπίηισία εἰ 
(υϊ;».). “Ακαίη," 88γ8 [ἌἍδδορδιβ ὃ. Ο., “458 
56 5ρᾶκὸ τ 186 Κιηρ, 8ὴῆ6 θοννοὰ δεῖ ποδά 
ὉΡοη Ποὺ Βαηάτηδὶ ἃ του ἢ Ὑγθάκποβ8 (ῸΠ} 
ννδηΐ οἵ ἴοοά) δηά ϑοσζονν.0 ἀπά [δ6 Κίηρ, 
ἘΤΟΔΕΝΥ ἀϊςἰγεβϑοά, ψερῖ θείογε Ουεθη Εἰ βίου. 
ὙΒογοίοσε ἀϊὰ 411 [86 βογνδηΐβ οἵ 16 Κίηρ 
ῬΓΔΥῪ ἴῃδ 4φιυδθη ἴο βροαῖὶς ἔο Ποὺ ἰογά {πὲ Κίηρ, 
δῃὰ εἴ αἱ τοϑὲ ἴπε τηϊηά οὗ πὶπὶ μοπὶ ΠΟΥ 
ΒΔ ἴο ὃ 50 δΔηχίοιιβ. ὙΒθη ὥυεεῖ Ἐμοῦ 
βαϊὰ ἴο [6 κίηρ, 1 1 ρίοαϑε [6 Κίην, 1 ψ|}} 
ΤΏ ΚΟ ἔοτ Εἰπὶ ἃ ὑδησυεῖ το-τόγτονν, δπὰ ποτα 
ὙΠ τ6}} Ὠΐπὶ ἔοσ πδὲ σβ056 1 σὭ6 ἰηΐο 15 
Ῥγόϑεηςθ υῃϑυχηπιοηρα." Ο(ρ. [6 δοςουηΐ ἴῃ 
ἘΞΙΠΟΥ ν. 3, 4. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ Τὸ ΝΕΚΒΕ 6. 

Θ. 2δὲ γογα! ἐῤγομθ] ΝΟΥ ΜΜΟΠΟΓΙ͂ΙΪ (Ὠἰηρ8 
τε ἰο]ά ἴῃ [6 ΤΑΓριπι5 οὐ ἘϑίΠοΥ 1, 2, 
ἴῃ ἴῆ6 Ταχζυπι 5Π6ηὶ Θϑρϑςοῖδ!  Υ (ςΡ. (8895εὶ], 
ῬΡ. 244 ἄτςς.), δῦουϊ [818 [Βγοηθ, 115 ζλϑῃίοῃ, 
δηά [18 νἱοἰβϑιυ465.. “11 ννγᾶ8 {πὸ τσγοῦθ οὗ 
δοϊοσηοῃ, τῃϊοῦ Ηἰἴγαμι, (Ὡς βοὴ οὗ ἃ νἱάον 
οὔ Τγτε, μδά οσοηϑοίγυςϊοεα, [ἴ νγᾶβ ουογϊαἱά 
τ (6 σοϊὰ οὗ ΟΡΒΙΓ δηὰ σεῖ ψὩ τηδγῦ]68 
δηὰ ρῥγοοίουβ βἴοῃμεβι ΝῸ Κίηράοιη δηά πὸ 
κίηρ οὔθ [ἴκ ἴξ (ορ. 1: Κίηρβ χ. 
18-20)., ΤΤὨς ρϑάσϑίδὶ ψουϊά βθοπὶ ἴο ἢανὸ 
Ὀδοη ποχδφοηδὶ, οδοῖ βυγίδοθ δάογῃηεὰ ἢ 
δἰϊεγηδαίς ἤρυγεβ οὗ 12 ]ἰοη8 δηὰ 1:2 δϑρ]68. 
5ΙΧ 5ἴερβ ἰοὰ τρ ἴο ἴμα ἴπγοηθ: οἡ ἴῃ ἤγϑβὶ 
δἴορ βαιδίίεαἀ ἃ ξοϊάθη 00}} δῃηὰ ἃ οϊἀθη]ᾶοπη ; 
Οὐ ἴδ β8ϑοοῃά, 4 φοϊἄθη ὕδασῦ δηὰ ἃ βοϊάθβῃ 
Ἰαπιῦ : οἡ {πῸ [Ὠἰγὰ, ἃ κοϊάξη δαρὶς [δοςοσγάϊης 
ἴο Ἀεῖδ8 (ΟΥ̓ 8 “" Μοῃδίβοη τι, 1881, Ὁ. 
474),Ἡ.84 ἄξτεββ. Ηο σοδαάϑβ ἐξ 2) Βογο, δηά δὴ 
οαρὶς, ἐξ), ἴῃ τ[ἢ6 ποχί 11η6] αηὰ 4 ροϊάθδη 
οὟἹ; οἡ ἴῃς ἔουτί οἴορ, 4 ροϊάθῃ δδρὶἊε 
δῃηὰ ἃ ροϊάθη ροᾶςοςξκ; οὐ [δες ΗΒ}, ἃ Ἐκε Δὲ 
οδῖ δηά ἃ ροϊάθη σςοςϊκ; οἡ ἴϊε βἰχίῃ, ἃ ροϊ θη 
ΑΚ δηὰ 4 ροϊάθρῃ ἄογὲ ... θη πὸ 
κίηρ (δοϊοπιοῃ) υυβϑῃθα ἴο Ρ858 ἴο ΔηΥ Ρἷδοθ, 
ἴῃς τγουθ τηουθὰ οὐ ψΠοεῖ8β. ὙΏοη [ῃ6 
Κίηρ ρυΐ ἢΒ ἔοοῖ οἡ ἴδε ἤγϑι ἴορ, ἴδ 
ξοϊάδη 011} ταϊβοὰ μἰπὶ ἴο ἴῃ6 βεςοῃὰ ; ΠῸΤΣ 
ἴδε ϑεσοηά δὲ ραβϑϑεα ἴο [π6 [ἰγά, δηά 80 ου 
ΠΠ πὲ τϑδοῆοά {μὲ βἰχίῃ, βοὴ (ἢ6 οΔ5165 
τεςεϊνοα πἷπὶ δηὰ ϑοαῖςαὰ ᾿ἷπὶ οἡ ἴππ [ὨΓΟΠΘ. 
... Οποο ϑβοδῖθα ἴδπογο, {ΠπΠοσα οδπιθ ἃ στοδῖ 
οαρίο, ἴοοκ [Π6 σόῦδὶ σσοννῇ δηὰ δεῖ ἴὸ ὕροῃ 
ἢἷ8 Βεδὰ : [ἤθη ὉΥ ἃ τῃϑςομδηΐςδὶ ἀυσδηρειηθηῖ 
“(ἃ σιτοδῖ 9εσρεπῖ, ᾿οη8, Δη Θαρ]69 ΔΙΌδΟ δηὰ ΡΓῸ- 
-[οοίοά [πὰ Βοδὰ οὗ ἴῃ6 κίηρ ; ἃ σοϊάθῃ ἄουθ 

Αἰϊξμϊεα ἴτοηλ ἃ Ρ1]18Γ, ορεπεα ὑπὸ τίς, ἴοοῖὶς 
ουΐ {6 Βοοκ οὗ ἴδε [ανν, δηὰ ρανα ἴξ ἴο 86 
κίηρ ἴῃ δοςοσχάδησε ἢ [6 ννοσάβ8 οὗ Μοϑβεβ 
(θευϊ. χυι!. 18, 19). ΒΕ ἴδε Ηἰρἢ Ῥυϊοβὶ 
οᾶπι6 ἴο 1ῃ6 Εἰηρ, δῃὰ [ΠῸ δηςϊθηΐβ 
ςοἸ]οοϊεοὰ δηά 54ῖ οὐ ἴδε τίρῃιϊ δηὰ Ἰεῆδ οὗ τθ6 
[γοης ἴο δάπιχιηἰβίον ιιίϊςθ, δηα [ποτε οϑπγδ 
νυ ἴη65565 ΝΟ ᾿Ἀρὶ μομὴ ἴο εἶνε 186 νυνὶ 658, 
(θη (Π6 ψ 6619 πιονοά, ἴπ6 οχϑὴ δ6)]οννοά, 
{Π6 Ἰίοηβ8 τοαγεά, [ἢ Ὀθᾶσβ στον]οά, [δὲ Ἰδηλ5 
δ]οαϊοά, [6 οὐν]β Ὑποορεά, (Π6 οδἷβ τποινοώ, 
[ῦ6 Ῥοάᾶςοςκϑ οτὶεά, δηὰ ἴπ6 οοςΚ5 στγονοά :; 
δηὰ (6 Ὠοαγίβ οὗ [6 ἴδἰϑε υυνἱτηθθϑεβ ΜΟΙ 
80 δίγιοκ 11 ἴοστοσ [πὲ ΠΟῪ βδὰ ἴο {86 π|- 
86ῖνεβ, “  πιυϑῖ βρϑδῖ {ΠῚ ; οἴ οσννῖϑο [ἢ 6 
νον] ἃ τν}}} οοπης ἴο δὴ οπά. 

““Νον ΨΜΒθη (ἢ6 [5γ86}168 βἰηηοά, Νορθι- 
σἸμδάηοζΖασ ἴπὸ ἰγγδηΐ Κίηρ οὗ ΒαΌΥ]ΟΩ σάπια 
αρϑὶηϑι {Πποτῃ, δηὰ ρἰυηάετεά [δὲ ΟΥ̓ ἄο. Ης 
ὙΒηοα ἴο 8 ὑροη [815 [πγοηθ, Ὀυϊ 6 ἀϊά 
ποῖ Κπονν 15 πιο ἢ ΔΠΐ5π; ΘΟΠΒΟΘ]ΌΘΠΕΥ θη 
δ ρυῖϊ δῖ8 ἔοοϊῖ ἀροὴ ἴπ6 ἔγϑί οἵορ ἴῃς Ἰΐοη 
εἰαννοὰ ἢἴτιὶ Ἡν} 115 τρεῖς οἷανν δηὰ σχάνο ἷπὶ 
ἃ ψουηὰ οἡ δἰ58 ἰεῆ! ἴοοῖ, Ὡς Π6 οοττοά 
τ δἰπὶ ἴο [ΠῸ6 ἋΟΔΥ͂ οὐ εκ ἀεαῖδ, Αδον 
ΝουςδάηοζΖασ οᾶπὶὸ Αἰοχαηάοσγ, (6 Μδ8-» 
ςοὐοηίδη, ἀηά Ὀτγουχῃς Κίηρ, δοοπιοπ᾿ 5 [ΠΟΙ Θ 
ἴο Εςγρί. δ|3ιἷς (50), κίηρ οὗ Εξγρῖ, βὰνν (815 
Εἰοσίουβ [ὔγοηθ δηὰ ιϑμεὰ ἴο διῖ ὑροη ἴξ. 
Ἡς (κε ΝεδυςβδάποζΖζαγ) αἰά ποῖ Κπονν ἴῃς 
το ῃδηΐϊοδὶ ἀσνίος ὉΥ οἱ ἴο 85οοηά 86 
[γοηο, δηά Βα ἴοο τεςεϊνεα ἃ εἶδιν οὐ ἢ15 Ἰεῖ 
ἔοοϊ ἔτοτὰ ἴδὰ τἰριις ραν οὗ ἴῃ6 Ἰοη, ψ οἱ 
ξανο δἰπι ἴῃς πδῖηθ οὗ ἴῃ ᾿ἰπηρίην ῬΠΑΣΔΟΒ 
ἘΠῚ με ἀϊοά. 1,δἴοῦ οἡ Απέοοδιυβ ΕΡΙΡἤδΔη68 
ἄπο ἴο Εεγρί, ἰαϊὰ τνυαϑίθ ἴῃς ἰδπά, δπά 
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ΟΔΥΓΙο ἃ ΔΨΑΥ ἴτε [ἴγομθ οἢ ἃ 5ῃϊρ. Οπε οὗ 
τῆς ἔεεῖ οὗ ἴῃς ἴτοης νι 15 σοϊάθη Ἵδμδίῃ 
85 Ὀγόκοη, δηά ἴο [ῆϊ5 ἀδΔΥ πὸ φρο] ἀξιλῃ 
[88 αεὐϑῦ Ὀεθη δὺϊα ἴο σεϑίοσο ἱξ ἴο 115 ῥἷδςδθ. 
ννΏΘη {Πς Κἰηράοτῃ οὗ [5 Κίην οδπιὸ ἴο δῇ 
οηδ, Ογτυβ ἴΠ6 Ῥογβίδη ζο] οννεὰ ἢ πὰ ἴῃ τῃς 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΥΙ.. 
: 714 ιν 97 Αγίαχεγχεῖ, 1ὸ τυλεγείγε δέ 

Ταχοίὰάλ Ασιᾶη, 17 αμπα γευοζοίλ ἐλέ ἀκα 
2»γοεμγεά ὃν Ἅσιαρ ο ἀδείγον ἦέ ἥεῖυς, 22 
απο εονερεαα κί 444 ἀ(αγ)) οὗ ἐλεεῖν ἀεσεγαρεε 
2 δὲ ξερέ ἀοῖψ. 

1οβερᾷ. ΗΕ ργεδὲ Κίηρ Ασγίδχεγχθθ υηΐο Ἀπεᾳ. "5. : 
11. ΟΡ. 6. ἢ ῥγίηςεβ δηὰ ρόνεγηοῦβ οὗ 

Δῃ δυπάτεοα δηά ϑενεη δηά ἐννεηίῦ 
Ργονίηςεβ ἔγοπιὶ [πάϊΔ ὑπο Ετηϊορία, 

Δ οτ ακῖ ἀηὰ ἀπῖο 41} ἴουγ ἔμ }}] βδ]εςῖβ, 
ΟΝ» δἰ αέφ. δτοαῖίηρ. 

2 Μδηυ, τῆς πιοῖεὲ οἴδηῃ {ΠῈΥ ἃγα 
Βοποιγοά χὰ} τῆς ργεδῖ ὈθουητΥ οὗ 

Κιηράοπι! ; δηὰ ἴο διἴπη, Ὀεσδυϑὲ ὃς διά 
ἰογσυναγάθα τμ6 σευ ]!άϊηρς οὗ ἴῃς Ταπρίο, 
ννὰ5 δοοοσάδα (ἢς στοαὶ ποηουῦ, ἩΙΟΝ πὸ 
οἴδεγ Κίης οὐοσ δά, οὗ 5: {ἰηρ᾿ οἡ ἴδε ἴἄτοῦς 
οὗ Κκίπρ ϑοϊοιηοη." ἄρ. πιθοῦ Α. [εἰϊπεῖ, 
«“ Βεὶ Π4- ΜΙάγαϑῃ, ἰ. 833-6, ν. 34-9. 

ΠΒεῖγ ργδοίουβ ργίποαβ, [ἢ πΊοτα ργουά τας 
ΠΟΥ ἃγα τγάχβϑη, ὑπ. 

2. Απὰ επάεδνουγ ἴο ἢυτῖ ποῖ οὔ 
50] ες 8 οηἶγ, θυ ποῖ Ὀεΐπρ δ0]ε ἴὸ 
θεδγ δϑυπάδηποθ, ἀο ἴδκε ἴῃ δαπά ἴὋ 
ΡΓΔςῖΙ8ε 4130 δραίπϑδ ἴποϑε τῃδῖ ὅ0 
(Βεπὶ ροοά: 

4 Απά τᾶκε ποὲ οπὶγυ τῆδηκίιίπεθο 
ΑΥΨΆΥ͂ ἴτοπῃ ἀπιοηρ τηεη, δι 4150 ̓ ἰπεὰ 
Ὁρ ὙῈΒ τῇς ρ]οσουβ νγογάς οἵ "Ἰεννά Π 
ΡΕΓΒΟΠ5, ᾿τῆδῖ σγοῦε πανεσ ροοά, ΠΕΥ͂ (οι ἐκ 
ἘὨΪΠΚ το εβοᾶρα τῆς 1υ5τ|ςς οὗ τῆ! 
δῖ βεεῖῃ 411} τη ρβ, ἀπά μδίειῃ εὐἱ!. μηυσὰς 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΙ. 

ΤῊ18 “ δἀδϊξίοη " 5 μἰδοοὰ ἴῃ ἔπ ΧΧ. 
αἴον ἘΞΊΠΟΥ νὴ]. 11. [ἢ 118 ἀἰυ56 δηὰ βΒοχίὰ 
δῖ γ]6 845 νν6}} 85 1π 118 τῇοσαὶ Ἂἰβη υ 15: 1ο0η5, [ἢ Ϊ5 
ἄθοσεες αἰβοτβ ρον ἔτοπὶ οἵδε Ῥογϑξίδῃ 
ἄξεογοαβ οὐ ἰοϊζεγβ γεςοσγάρά ἴῃ ϑοτρίυσγε (ΕΖτγὰ 
ἷ. 2-4, ἰν. 17-22, Υἱ. 3--5) ΥἹΙ. 11--26) Δηά οἾ56- 
ψ Βοσα ((ρΡ. οἷ. ΧΙ, 866 4530 ϑαγοθβ" [25 - 
ἀυςϊίοη ἴο Ἐπίδον, ἅζε. Ρ. 231. Το ΟΚ. 
ἰοχὶ Β ἱπίγσγοάυςεβ ἰἃ ποσὸ ψὰ (Π6 ννυογάς, 
“« Απηὰ Πα ντοίο ἴδε βυδ]οϊηςὰ εὐϊςῖ. 

1. Ορ. χιϊΐ. τ, ποῖθ. ΤῈ ψογάβ “ δηά υπηΐο 
411 οὖσ ἔτ 11 5υδ]εςοί8, στοοίηρ," ἃ. ἃ ἔγθο 
Τοπάογίηνρ οὕ (8ὲ ΤΙ ΧΧ. τοῖς τὰ ἡμέτερα 
φρονοῦσι. ΤΉΪ5 ΤΑΥ͂ 4150 ΔΡΗΪΥ ἴο [δ ὈΓΠΟΕ5, 
85 ἴῃ ἴπΠ6 Ψυϊραῖο, φαΐ ποερίγας ἡμπεϊοπὶ οδεάῥεσξ, 
οΟΥ ἰῃ ΟΚ. Β, ““ψῆο τη οἷν 421γ.8. Τῇδ 
ἱπιγοἀυςξοη, Βονενοσ, ὈῪ ἴῃς Ε᾿. ΚΝ. δηὰ ΤἊγ- 
ξυμ οὗἉ [πὸ “ [ῃϊγὰ εϑίδίθ οἵ 1Π6 σϑᾶϊτῃ ἢ 15 ἴῃ 
δοςοτάδησε Ὁ} [Ππ γογαὶ Ἰπίθηςίοῃ 6χ 
ἱῃ ἘΞΙΠΟΥ Υἱῖ]. 9; δηά [Π6 οδαγαςίοσγιϑιὶς οὗ 
{πεῖν “ ΙΓ ΠΡ] Π688 ποίοα ἰ8 1μδὲ ΠΟῪ ἅτ 
ΤΕΔΑΥ ἴο ἴδε {με ΚΙῃρ᾿Β ρατί (ορ. 1: Μᾶςς. χ. 
20), ΟΥ ἴο Ὀ6 οὗ [ῃς 54π|6 πηιηα 88 ἢ6 ννγᾶ8. 
Το Ἰιπιῖξ τ86 [{|6 “ἘΠ ξ}}} 5 δ] 68 ἴο [εν 
8 ἰηαςςσυγαῖθ. ὅς6 Αὐἀάιπιίοηδὶ! Νοῖο. 

Ὡ. ἐδεὶγ σγασίοως ῥγίπο 1,1, “ θρηθ- 
ζλεῖοιβ " -ῷῪΒ “" (οϑὲὸ ἴπαὶ ἀο {μοῖὰ φοοὰ 
(εὐεργέταις, τ. 3; 6. ΧΙϊ, 4, ποΐε ; 81. [Κ6 
ΧχΙΙ, 25). Το {Π|6 Εὐυογροῖοβ νγὰ5 σίνθη ἴο 
ῬιοοΥ [Π|. (Β.Ο. 247) ὈὉγ ἴῃς Εργρὕδηβ, ἴῃ 
σταῖοξαϊ τεσορηϊίοη οὗ δ͵5 τεβίογαίίοη οὗ τπ6 
διδιε5 οὔτἢς Ὠδίϊοηδὶ ἀ οἰ [165 τυ ςἢ ΟΔΙΊΌΥ568 
δὰ σατο ἀνα  ἴο Ῥογβίδ (866 [ Δη16] χὶ. 9, 
τοῖο). [{ 15 αἷΞοὸ [πε {16 αίνθη ἴο ϑυϊοβθοῃ 
ἴῃς Οτεοῖκς δηά ἴο Ηϊςύξυβ [86 ΜιΙοβίδη 45 
“ θεηείδοϊοτβ᾽, ἴο αγίιβ Ηγείδβρίβ (Η Ἵσοά. 

11, 140, Υἷ. 30), δπά ἴο ῬΆΥ]ΔΚοϑβ, ϑοη οὗ ἢδ- 
{ἰξυ8, 45 ἃ ““ θεποίδοῖοσ " ἴο Χεγχεβ (Ἡετοί. 
Υἱ 1. ὃς, 99). ὙΠῸ Βρεοῖδὶ {πε δοβ σ δρδιποὶ 
“ Βρηρίβοίοβ," αδυάδοά ἴο ἴῃ συ. 2, 3) ΒΚ 
ον ἀοβηρά ἴῃ «. 12. 

8. ποὲ δε αδἰε ο δεαν αδωρμάαπες) κόρος, 
[π|. “αὐλεέα:, “ΞΔ ΕΙΥ, “ δυγέεϊς, [16 ᾿οπϑ6» 
αυεηςε οὗ ΜΨΏΙΟΝ 15 πβοϊθηςε (ὕβρις), νὰ μα 
ἰ 15 οἴξῃ Ἰοϊπεάά. Ορ. ἴδ ργουδιῦ τίκτει τοι 
κόρος ὕβριν. ὙΠΕ 56ῆϑε ἰηϊοπάδα ἰ5 ρίνε ὑ7 
[6 νυ]ρ. ἀσέαγε εἰδὲ σἰογίαγε ποη ζέγεπίε:. ΤῊΣ 
θεπεῆῖβ σοπίεττοά ὑροπ ϑυς} 85 Ηδπιδῃ ἀὺ 
δυΐ ἰπογοαϑο (Πεὶγ ὑγάθ, δῃὰ (45 υ. 4 ροιῃΐ 
οὐ) Ἔνθη ννόσβο-- -Ὦ ΙΓ ἱηρτδθτςαάο. 

4. Τὰς Μυΐζ. Ραταρῆγαβθβ, δίες εραίεὶὶ 
σωπὶ 5Τταλία: ποῦ ἄβέγο δεποβελὶς, εἰ ῥισπακηαῖμ 
ἐπ 6 ωγα υἱοίαγε, «εὐ ο. ΤὌὨε “ εἰοποῦβ 
νος οὗ Ἰενγὰ ρεγβοηϑβ᾿ ἅγὲ {Πεὶγ ναϊη- ΒΟ ποι 
οΥΓ θοαϑβίζιϊ νγογάβ (κόμποες). ὙΒΕΓΕ ἰ5 ποϊμιης 
ἴῃ ἴῃς Οτθεῖκ ἰοχίβ Οσ [οβερῆι5 οογγεβρουάν 
ἰηρ ἴο “Ἰονγὰ ρΡεγβοῃβ": ἴς ννογὰ υϑοά 
ἀπειράγαθοι, 1.Φ. Ῥεῖδοπ5Β ὙἱΒβουξ ἐχρεπεος 
οἵ βοοά, οὐ (α1) ψβο πᾶνε ἤξνεγ τερείγεά ἃ 
ἔλνουτγ, οὐ (85 Ε᾿. Ψ.) “τιδῖ νγοσα Ὡούεγ φοοῦ: 
ΤὮο ΟΚ. Β, “ υπυϑοὰ ἴο βυδετίην " (ἀπειρύκα» 
θοι), τεβεςῖβ (ἢ6 αἸἢ [Πδὲ ΒΓ βυ βο ΠΩ 15 
ἴδοτε νδὶΠ ]ΟΥΥ 18 ῃοΐ. 

4δε ἡωσεῖοο οὶ Οοά, ἐδαξ. .. δαϊε! εὐἱῇ ΔΘ 
ςοτάϊηρ ἴο [86 ΟΚ. “186 εὐ] βδθηνρ υδιῖος σἷ 
Οοά᾽ ἄς. ννεβουϊ ργοββίης ἴοο βίο πεῖν [δε 
ΟΡΙπΐοη ἴπδΐ [Π6ΓΟ 15 ἴῃ (15 δηὰ 5 ΓᾺ1Π]ᾺΓ γεγϑεθ 
ποῖ ΟἹΪΥ ἃ 53ἰδίεπχοηΐξ οὗ 16 ἔβεϊηρ οὗ ἴδε Οοὐ 
οὗ ἴῃς ᾿ξ Ὡσθρῶ δραίηβὶ ππϊοκοάησϑς, δυΐ 4150 
ἃ τοεβεχίοη οὗ [6 Ῥεγβίδῃ Ὀε]οῦ οὗἁἨ [8ε ἐ5ϑε1" 
1.4] δηϊδροηίϑηι Ὀεΐννθθη σοοά δηὰ εΥἹ], 1ἴ ΠΙΔΥ 
δ6 δάμη τοὰ (μδὲ ἴῃς ἴοῃς οὗὨ τδουρδῖ, [δε 
ΠΟΠΞΡίΓγαΟΥ ἀϑραίησι ἴῃς Κιηρς (υ. 3).--ἰδς ἱππῆς 



Υ, 5--Ὁ.} 

ς Οπεπιίπηεβ αἷϑο ἔδὶγ βρεεςὶ ἰοῦ 
ἴποβ6, ἴδ ὅγε ρυζ ἴῃ ἔγιβξ ἴο τηλῃπᾶρα 
τποῖν ἔΠεηἀς᾽ ΔΕ1γ5. Βδτῇ σδιιβεα πηληΥ 
[Πλὲ ὅγε 'π δυῖπουΥ ἴο δα ρδυζαε 5 
οὔ πποςεηξ δἰοοά, ἀΔηὰ δίῃ εηννγαρρεά 
6; ἴπ γε θ 1658 οδ δηλ} 168 : 

6 ΒερυπἊηρ ψχιἢ τῆς (Δ]Ξεμοοά δηά 
ἀεςεῖξ οὗ {πεῖν ἰεννά ἀϊδροβίοη δε 
ἱΠΠΟΟΘΠΟΥ͂ ἃηἀ ροοάηαβ5 οὗ ΡΙΠΠςα8. 
 Νοῖ γε ΠΙΔΥ 866 [ἢ]5, 85 νγγὲ ἢᾶνβ 

ἀεοϊαγεά, ποῖ 80 πῇς ΌΥ δηςσίεηϊ 

Τεργοϑεηίϊδενο οἵ [6 Οοοά Ῥεϊηςίρ[ε---δηὰ 
[6 ἀρεῖ υὑδοὰ ὈΥ Εδῖμεῦ ἴο ἀεβοσῖθθ δἷ5 
δηίϊλροηϊδί 45 “ ΗδπΊδῃ [δε ΕἾ], Δἢ δάάνοϑατυ 
δΔηὰ δὴ ΘΏΘΠΙΥ ἢ (ΕϑΊΠΟΥ υἱὶ, 6), ἃσὸ ἱπιδυρά 
ὙἹΒ ἸοςΔ] οοἸουτίηρ, δη ἃ ΔΡρΓΟρσιδίεὶ Υ Ἔχρτθϑ5 
Ῥεσβίδῃ ορὶπίοη (58ε6 (855εῖ, Ὁ. 211). 

ΤΠ8 δηὰ [6 ῥγονίουβ ψεῦϑα ϑρεςῖ [6 
κίης ἀπά ἢἷἰϑ βυδ᾽οςϊβ 45 (δ6 οὐ]εςῖ8 οὗ 
Ἡπλληβ ἢοβα]γ. Βεΐννθθοη [ἢ1]15 δηά (δῈ 
Ὠοχῖ γεσβα [6 Ψὰ]}ρ. ἸηςοΥΡοβοβ ψοσγάς πυῃῖςἢ 
Βρεοῖγ ᾿ηάινιάι415 ἀποηρϑί ἴῃς βυδ͵εςί5, νἱΖ. 
δυο 45 Μοσγάδοδι δηᾶὰ [ες εν δι Ρθορὶθ 
(τ. τσ. 13), “ὙὝΠΕΥ μάνα Ὀσόκθὴ ουΐϊ ἰηΐο 
80 οίεδῖ πηδύποϑϑ, {πε ΤΠΕΥ οηάθδνουγ ἴο 
υηάειτηῖης ὉΥ͂ 1165 (“ υἷξ. "πεν αείογερε σειν 
οἰ ξομ ΘΉΣΩ σδυογίεγε) ἰπο586 80 αἰ ΡΈΉΓΥ 
Ροποσγπὶ ἴθ6 ἀυζε5 οηἰγυβίοεα το ἴδδηι, δηά 
80 δάμη! ηϊδῖονῦ 4} (Π]ὴρ8 45 ἴο Ὀ6 ΌΤΙ οὔ 
Ὀπίγεγϑδὶ ρταὶβα. 

δ. ΠΟΓα “ ᾿δβομβοοά ἦ ογ ἴῃς ᾿γίηρ ὑγίπ- 
οἶρ]Ὲ [48 ἴῃυ8 ἴογ 4 {πιὸ βιιςςεθά θα, γιοῦ 8 
{Πουλβοῖνεβ ἄγ οἥδη δηὰ, ἰπ σοηβοαυθποα οὗ 
ἴῃς ἀεοορίοι ῥγδςιἰϑϑὰ προ ἴδσπι, [ἢ6 υπϊη- 
[οῃ 008] ταϊηἰβῖοσϑ οὗ ἰη]υϑῖῖςθο. Ὑμὸ Οἷκ. 
ἰεχὶ 15 ἀϊβῆςυ!ς (566 [Π6 ΡῬΑγαρῆγαβθθο οἵ [ο056- 
Ρμυ5), ψΏΠῸ 10 σοπίδίῃϑ βοῦγθ βσἰκίηρ οχ- 
ῬΓΟββϑίοῃβ. Ασρυπιοηΐ οουςποα ἴῃ Ρογϑυδϑῖνα 
ἰδησυδπο (παραμυθία 15 βοτηοῖπίην τοτα ἴῃδη 
“ {λὶγ βρεθςβ ᾿ἢ), πο δα γεββεα ἴο ἴοο Ἷοῦ- 
βάϊπρ Ργησεβ ΟΥ̓ υπϑοσυρυΐουβ στάθη, γῆ ο ἃγὸ 
ΔΏΧΙΟΙΙΒ ΟὨΪΥ ἴο ἔογυνασγά (δὲ ἰηϊογοϑίβ οὗ [Ποῦ 
ἔγιοη 5, ΤΩΔΥ Ργοάιςε ἵνο οἰεςίϑ :---(4) ἰξ τηΔΥ 
σᾶιι86 ἴῃοβο δἰγεδαγ ἴῃ δ ΠΟΥ Υ͂ ἴο 5πεα 'ηηο- 
ςεηΐ δ]οοά (ερ. ἔογ [Π6 Ρῆγαβα 1 ϑ8πι. ΧΧΥ. 26 ; 
2 ϑᾶ. χΥῖ. 7; ΕΖεκ. χχῖν, 6; 81. Μαῖϊ(. 
ΧΧΥΪ. 4); 4 ἀεεὰ νυν ηϊοι Ὀτίηρα υδηρθδησα ἴῃ 
1195 {γλῖη, δηὰ δῆνντδρϑ (περιβάλλειν) (86 ἀοοῦ 
48 ἴῃ ἃ ψατιηεηΐ Οὗ Ἰποῦγαδὶα (ἀνηκέστοις) 
ΟΔ ΔΙ 165 : (6) 1ἴ ΤΑΥ͂ Ὀ6 [86 ταϑδῃβ οὗ ταϊϑίης 
ἴο δυὐϊδοῦ Υ (5ο ΟΚ. Β) [δοβ6 ψῆο δᾶγδ σοι" 
τα εἀ συςὶ ἀεεάς οὗ Ὀἱοοά. 

Θ. Νοῖς ἴδ σοηίγΓαϑῖβΌ Οἡ [ἢ6 ομϑ ᾿ιδηά, 
“ [Δ]Ξεῃοοά (παραλογισμὸς ; ΠΡ. (Οἱ. 11. 4) ἀηὰ 
ἀεςεῖξ ; οἡ [Β6 οἰ εσ,, "ἸΏ ΠΟΟΘΠΟΥ͂ (ἀκέραιον ; 
ςΡ. 51. Μαῖϊ(. χ. τό, Κοπῃ. χυὶ. 16) δηά σοοὰ"- 
655 (εὐγνωμοσύνην, ἴΠ6 Ἄσδμαγαςῖοῦ οὗ [86 
εὐγνώμων, ἴῃς Κιηἀ-Πεοαγίεα δηᾶὰ ςοηδιάογαῖο 
ΖΔ). Τα ἔοιπτηεῦ 15 86 ὑγοάυςξ οὗ 4 μα 

ΕΘΤΗΡΆ. ΧΥΙ.. 

ΠΙΒΓΟΥΊ65, ἃ8 γα ΠΊΔΥ, 1 γα 5θδ τ ἢ ψν ῃδῖ 
δῖ θεεη ψ]οκαάϊγ ἀοης οὐ ἶἴδῖε 
τγουρ τἢ6 ρεβϑθϊεης δεμανίουγ οὗ 
Βα τη Δ΄6 πηννουΠ}} ρῥἰδοθά ἴῃ 
ΔΌ ΠΟΥ. 

ὃ Απὰά νγὰ πηιβῖ [Κα σάτα ἔοσ {ἢε 
τα ἴο σομλθ, [Πδξ ουγ Κίπρἄοπὶ ΠΠΔΥ͂ 
δὲ φυϊεῖ δηά ρϑδςεδθὶε ἔου 41] πηεη. 

9 Βοῖἢ ΒΥ Ἑμδηρίπηρ οὐγ ρυΐροβαϑ, 
Δηα αἰνγαγβ Ἰυάρίηρ τῆΐηρβ τῆλ ἃγῈ 
αν! άδης ννττῇ τόσα 6412] ργοςθαάϊηρ. 

ἀἰθροβί(ίοῃ (κακοήθεια), δηά, ἃ5 ἴδε Ψυϊρ. 
δά, 15 ἃ οἰαγδοίογϑιὶς οὗ ἴἴοϑο πο “ 651:}- 
τηδῖο οἴδμοσβ ΟΥ̓ [πεὶγ οὐσῃ παίυγο. 

7. ὃν σπεΐεηξ διεἰογ.] [1 Ῥεγβίδη, βιιςο ἢ 85 
Ψετε δ] υάοά ἴο ἰῃ ἘΞ(ΠΟΓ 11. 21, υἱ. 1. ΤΉ 686 
“ χροογά5,᾽ 1 ρεγρεζυδίίηρ [6 ἀδεοά8 οὗ θεπο- 
ἕαςῖουβ ([ΠῸ Ῥογβίδῃ Ογοόβδηρ ; ορΡ. Ἠετοά. 
γ11]. 8.5, 90), ργοβεσυϑά αδἷϑο {με δεῖβ οὗ γθῦ} θη 
ψςὰ οἴδη ονοϊκοὰ το (ορ. ἘϑῖθοΥ 1ἰ. 23). 
ΤῊ νν»δὰϑ αδἷϑο ἀοηθ ἴῃ ἴῃ [Ὡϑογὶρί ἢ 8 δἵἱ 
Βομισίάη δηὰ Να} Κ5-1-Ε υϑιάπι, ννῃϊςὰ 1115- 
τταῖς ἴῃς τε ]ἰοη δηὰ ἀσϑίγιυςτίοη οὗ Οὐοπγδῖεβ 
(Π6 Μαρίδῃ, [86 ρϑευάο- Βαγςβ (ΟΥ̓ ϑπιοσάϊ5, 
Ηετγοάοίυ8), δηὰ ἴδε Οἰν}} ννᾶγϑ υν εἰς ὈΥ͂ {Π 6 
μοῖρ οὗ Οττηδζὰ δ νυᾶ8 βιισοθβϑϑἕμ] ἴῃ υε Πρ. 

«υδαὲ ῥαΐδ᾽ δέεπ «αυἱεξεάϊν ἄοπε 97 ἰαἰ] Ορ. 
νυ. τΆ, 141 Ἐπῖδον 1. ἢν. ΤΠ6 ὄνρηΐς ἃγῸ 
ἰάϊοπηαιίο δ! ἀεϑοσί θεά ὉΥ τδῈ 1,ΧΧ. 45 
ὅσα ἐστὶ παρὰ πόδας : σΡ. [οΟϑερ᾿ι15, “ Ὀεΐογα 
ΟἿ Εγ 63, δηὰ οὐγ ονγῇ ἰάϊομι, “ δῖ ΟἿΣ ΥΕΣῪ 
ἀοοτῦβ." Το Νυΐϊρ. οχραπάβ ἴῃς οἰδυδό, ἐπ 
δὲς φως φεγμηΐωῦ φμολὶ δ, φμοριοάο φωμογρη 7 
“μρν εἰ οπίδια γεσιρη σἐμάϊα ἀοῤγαυεηξω. 

9. εδαηρσὶης οἱ βωῬο ἢ ΤῊΪΐβ 566 Π|8 50 
υπῖτιθ ἴο (ἢς ἀϊοεΐυπι (ει. Ώλδη. Υἱ. 8, 15) 
τδῖ [6 ἰὰνν οὗ [6 Μοάθβ δηὰ Ῥογβξίδηβ οποθ 
Ργοπιυϊγαϊε τννᾶ8 ἱστενογϑιῦ]θ, (δῖ ἔννο 5011.- 
τἰοὴ5 πᾶν δὴ ῥγοροβοᾶ: (1) ἴδε Ψυϊραῖς 
ΔΡοΪορίϑοβ [ὉΓ δϑυςΐ ϑεθηληρ ἱπΟΟΙΒΙΞίεΏΟΥ, 
ΜΝεορμίαγε ἀρφδείε, “ἱ ἀξυόγεα ἠωδεαάηη, εὐ απὶηιὶ 
ποιγὶ υεπίγε ἰευΐέαϊε, “ὦ ῥγοὸ φμαϊῥῥαΐε εἰ πεεε:- 
σἰδαΐε ἐοριβαγ αι, ὩΣ γεϊῤωδίες ῥουοὶλ μρ δας, 
γνε σεπέεηξίαγι. (2) Ἐτ᾿[ΖΒοΒα νου] σμδηρα 
ἴδε Οτεεὶς χρώμενοι ταῖς μεταβολαῖς ἱπῖο οὐ 

. το διαβολαῖς, “ποῖ υβίηξ, ΓΠΔ]υπλη165,᾿ Δλη 
Δ δελεῖοα ῬΑΙΕΥ βυρρογίοα Όγ [ῃ6 ἰδηρυᾶρο 
τοροσίοα ἴῃ οϑερῆυβ, “ ποῖ ρίνιηρ πεοά ἴο 

υγρηΐ65 (διαβολαῖς) δηά δοσυπαίίοη5." Βυϊ 
ΠΟΙΙΠΟΥ ΔΡΟΪΟΡΥ͂ ὩοΥ αἰζεγδίίοη οὗἁ [86 ἰοχὶ 15 
ποοάο, Τὸ ρονοῦ οὗ ἃ Ῥογβίδη Κἰηρ ἴο 
(ὁ ρῇδηρο ἢίβ ΡυγΡοβε ἢ δηὰ ϑιιρεῦβεάθ ἄθοῦεαβ 
5 Ὠἰοϊογιςαὶ. Οδπιῦγδεθβ, ἃ ρὑγεάθοεβθου οὗ 
ΧΌΥΧΕΚ, νυ ἸϑῃΘα ἴΟ ΤΩΔΙΤΥ͂ 5 8ἰϑίεσ. 15 νγὰ8 
ποῖ ουπίοπιατγ. ὙΠεγείοσγε ἴδ βυτμηηοποά [6 
ΤΟΥ͂Δ] ἰυάρεβ πὰ δϑεκεὰ ἴδεπὶ ἢ ΓΠΟγΘ ννᾶ8 
ΔΩΥ ἰᾶνν ρεγτηϊ της 500 ἃ. πλδυταρο. ΤΠΕΥ͂ 
δηϑνογοὰ (παΐ {ΠΕῪ σου] πηά πο ἰδὉ Ρεῦ- 
τοιϊρ 4: Ὀγοῖμβοσ ἴο ΠΛΑΙΤΎ 15 ϑἰϑίεσ, δυΐ 
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10 ογ Απιᾶδη, ἃ Μαςεδοπίδη, τῇς 
βοὴ οἵ Απιδάλῖῃδ, δεὶπρ ἱπάββὰ ἃ 
δίγαπροῦ ἴοι τῆς Ρεγϑίδη Ὀ]οοά, δπὰ 
ἔλυ ἀϊδίδπὶ ἔτοπὶ οἱγ ρσοοάης38, Δηα 43 
ἃ 5[ΓΔΠΡῈΓ Γεςεϊνεὰ οὗ ι.8.. 

11 Ηδὰ 80 ἔχ ἰογῃ οδίδιπεά τῆς 
ἔλνουγ τπῖ νγὲ 8Πδὺν ἴονγΑγά δ ΓΥ 
πδῖίοη, 285 ἴῃ ἢς νγᾶ8 Ἵδ᾽εὰ οὔγ 
ἔλτΒεγ, ἀπὰ νγᾶ8 σοη Δ} Βοπουγεά 
οὗ ἃ}} τππεη, 485 [6 πεχὶ ρβεΐβοη ὑπίο 
τῆς Κίηρ. 

ἘΒΊΗΒΡΒΆΕ. ΧΥΙ. [ν. 10---Ἰ 4. 

12 Βυὲ ἢς, ποῖ Ὀοατηρ δῖ5 ρτεδῖ 
ἀϊρηϊεγ, σγεηῖ ἀρουΐ ἴο ἀερῆνα 3 οἵ 
οὔὖγ Κιηράοπι Δηά 1 : 

123 Ηλνὶπρ ὈΥ πιδηϊο]ά δηά ουη- 
πίηρ; ἀεςεἰϊ5 δου ρῆς οὗ υβ Π6 ἀδδίγυς- 
τἴοη, 25. ψε]] οἵ Μάαγάοςδειιβ, γγῇο 
βᾶνεά οἱγ [1ἴπ, ἀπά σοηθ πηι] ῥγοὸ- 
οσὐυγεά οὐὖἦ ροοά, 45 4Ϊ5ο οἵ δ᾽ δηλε ε88 
ἘΞΈΠοτγ, ραγίδϊκεγ οἵ ουζσ Κίπράοπι, ἢ 
ΠΕ νγΠο]6 πδίϊοῃ. 

14 Ἐογ ὃγ ἴΠεβε πιεδῃβ ἢς βου, 

(Παῖ {ΠΟῪ πδὰ ἰουηὰ 4 αν τυμιίς ροιτη θα 
(86 Κίηζ οὗ Ρεγϑβὶδ ἴο ἄο ννῆδίευςγ ἢθ ρ]εδβϑά. 
Οδαιῦγϑεβ τλδιτιεαὰ 8 αἰϑῖογ (Ηογοά. 11}. 31. 
Ωρ. δῃη. Υἱ. 14, ποῖθ). ὙΠο Ῥογβίδηῃ ἰηρ ννὰ8 
ἴο 5 5υδ᾽]θςῖβ “ἴδ 8ο]6 ἔοιιηϊδίη οὗ ἰᾶνν δηάὰ 
τρδῖ, ᾿γτεβροηβίθὶς, ἱγτοδίϑι! 016" (Ἀδν)ηβοη, 
“Α. Μ.᾿ ᾿ν. 152). 127 νν85 ϑννδ ον ὑρ ἴῃ 
ἸΟΥΔΙΥ͂, ἴῃ βυϊδτηἰβϑίοη ἴο [πὸ γοζαὶ σαρτίὶος οὗ 
Πςοσητηδηΐ, δὲ)ς “οἷο, εἷς ἡμῦεο. 

ΧΟΙΧΟΘ νγᾶ5 βοιηθννῃδίῖ σίνθη ἴο οἰδηρίην 
15 Ῥῦγροβθ. Ορ. ἴδια υδο δίῃ νυν ϊςἢ πιατκοά 
ἢΐ5 σοπάυοϊς Ὀδεΐογε υπάοτγίλκιησς ἴδ Ἔχρο- 
ἀϊίομ ραϊησῖ Οτεοος (Ηογοά. 11. 121-19). 
Ηδετε ἴδς πιοῖϊνα ἴογ οὔδηρε 8 ἃ Ὠίρ ΒΟ οπα. 
[ς 15. ΚΙ δἀπικοὰ {μᾶῖ ἴπΠ6 οΥἹρΙηΑ] 
“ ΡΌΓΡΟΞΕ  ννὰ5 ὑδὰ, Απὰ δ Βογ, ἴοσ (86 
ἔαΐϊυγο, ἃ τόσα 51 ᾿ς οὗ οοπάᾳςϊ ἰ5 ὑγοπηκίβοά, 
ΥἱζΖ. “ἰννᾶὺβ ἴο Ἂἰβογπιϊπαῖο ἴδ τηδίϊεσβ 
Ὀγουκῃς υηάογ {πὸ ΤΟγα] ποῖίςα ΜῈ ΠΊΟΓΙΟ 
“6408]᾽ (ἐς. ἐφυ! δ ]ε, τλεγοῖξα!, ἐπιεικέστερον, 
8ἃ5 1η ΧΙΪ!. 3) Ῥγοςσθθϊηρ." 

10. ἴῃ ἴῃς Νυΐϊς. τἢ}18 νεῦβε 15 ἱηϊγοάδιυςοὰ 
ΌΥ ἴα ννοτάς3: ΕΖ, ὦ »ηαπι φμοά ἀἰοίπς 
ἐμμολ ρας ὅζς. 

“ἥπαη, α Μαεεδομέαμ) ϑὲς χίὶ, 6, ποία. 
ΎΤΒο  υΐὶρ. αὐ ά5 ἴο 1Π6 ἀδβογρίίοη “8 Μδοι- 
ἀοπίδη " ἴπδῖ Πα νγᾶ8 1015 σπῦσπο εἰ ρεπίξ : ΠΡ. 
ν. 14. ΤΒΟ δυπυοδδ, ΗἩδηηδηδ ἔποη 5, 0 
ςοηϑρίγεα δραίηβί ΧΈσΧοβ, σὲ βαϊ ΌΥ [υϑερυ5 
Ὀεη Οοποη ἴο ᾶγε Πδὰ (Βε ἰηϊοπέοη οὔ κίην 
[πε ποδὰ οὗ ἴῃς Ῥογβίδηῃ Κίηρ 85 ἃ ὑγοβθηΐ ἴο 
ἴῃς Κίηρ οὗ Οτεϑθοθ ΑἹ] 1}15 πιΔΥ Ὀς ἴδκθη 
845 80 ΣΊΌςΓἢ οχρίδηδίίΐΉοοη οὗ (δῈ Η 6] ]ΘηϊΖίηρ 
τοηάοηςϊο58 οὗ Ηδπιδη, ΟΥ 845 δὴ οῇοτίὶ ἴο 
Τοπῖοῦο ΠΌση Ῥογβδησῦοση τθη (Πα 5ιἰϊριηᾶ 
οὗ ΘΟὨΞΡΙΓΔΟΥ͂ ἀραίηβί [πεῖν Κίης. Ὑ6 ορίηΐοη 
τα (Π6 ἀοοισηδέίοη “4 ΜαἼοοράοηπίδη᾽ ννᾶ5, 
Ἰκα “Δῃ Αξαδρῖξζε,᾽ ΟὨΪΥ ἃ τηοάς οὗ ἐχργεβϑίῃρ 
ΒΟΒΌΪΗΥ οὗὨ ᾿ἱπἰεπίϊοη, 15 ποῖ θογπα οὐΐ ΟΥ̓ (6 
Ἰδληγσυᾶχε οὗ [818 νεῦϑε; Ποιὸ 15 ἴμβογὸ ΔΩΥ 
ΒΌΡΡοτΕ ΠῸπὶ Μϑ8. οὐ οἴβογννίϑε ἴθσ (ἢ σοη- 
Ἰεσΐζυγε [δαὶ πε οτψίηδὶ ἰοχὶ νγὰ8 “4 Μοάϊδη,᾽ 
ὙὮΙΟἢ 4 Οτεεῖ βοσῖδο δἰϊογοὰ ἰηΐο “4 Μδοε- 
ἀοηίδη." 

11. δὲ «αυα: εαἰοα ον ζα1δὲ6γ] ΤῊΪΒ 15 δά α!]- 
τἴοηδὶ ἴο ἴπ6 {Π|6 “ποχὶ υηΐο (δς Κίηρ ᾽" ρίτοη 
ἴο Βἰπι ποῖ ΟΠ]Υ ἴη (85 νεσβε, Ὀυΐ ἰῃ αἰβεγοηῖ 
ῬΟΓὰδ8. 1ῃ ΧΙ, 3 (ςΡ. Ἐϑῖδεν 111. 2 ἤγοη, 

ΧΧΥΪΙ, 7:} Ἐπάγας 1). 7). ΤΒΘ ἘῈ|6 τνὰβ 
οὔς οὗ γεϑροοῖ δίηοηρς Οσίθηϊδ]β (ΟΡ. 2 Κιηρϑ 
Υ. 11). 

12. ποὲ δεαγίπςφ δὲς στεαὲ ἐπὶ] γυϊξε. 
ἡ ἰαπμρη αγγοσαηπέμ πσπόγοπ σμδίαξις ἐξ ; Οἵ, 
88 [οβερῇυ8 ἀθβοσῖθε8 Πἰπι, “ ἢ ποῖΒοῦ Όογα 
8 ροοὰ ἑογίυπο, ποῦ υϑεὰ ψ6}} τς στοαῖ 
βοοὰ" (σῆς μαὰ οομλα ἴο ἷἰπ|}). Οη ἴδε 
οἴου δδηά, ἐπ ομαγαςῖοσ οὗ Μοσάθοδὶ 15 ἴμδῖ 
οὗ 4 ““βανίουγ δῃηά Ἴοπίίηυοιβ πβερδυ θοῇ 
(εὐεργέτην; 886 Ὁ. 2), ΟἿ οἷ: εἰ 
ἍΝ τροίρα (ψγυἱκ.); δηά Ἐπίδποσ, [ἢς ““ ραγ- 
ἴλκοῦ Ὀοῖὴ οὗ οὐγ 1 δηὰ Κίηράοχι " (705ὲ- 
Ῥι.5), ἰ5. “ δ]απιοὶθββ., ὍὙΒῈ Τάγρυπι δμεηὶ 
ΟΙΓΟΙΙΒΙγ, 1’ υπςοηβοϊοι 5 γ, ς4118. ΠΟΥ Ὁ]ΔΠ16- 
Ἰ6550688 10 4υδβίου ΟΥ̓ 59 ηρ [π4ῖ οης ουΐ 
οὗ ἴῆγος πιοῖΐνοβ ὑπο ἢ δὰ ἱπάυςσοα ἘπίθοΣ 
ἴο ἰηνλῖε Ηδηιδη ἔνίος ἴο ἃ δρεςῖ8] Ὀαπαμεῖ 
(ξβιμοσ νἱ. 4. 8) νγῶβ ΒΟ ἀεϑῖγε ἴο 1ηῆδπιθ 
ἴῃς Κίπρ ψἘ ᾿οδἸουϑΥ δηὰ ἱβάυςς ἴδε 5εἰξ- 
υοδιἰοπίηρ: “ΨΨῈΥ ἀοεβ Ἐδβῖμβοσ [ἰηνῖζε 
δίηδῃ δίοπο ουΐ οὗ 811] ΓᾺῪ δτεαῖ σηθῃ "ἢ 
ὝΠΟ Τοπερίγαοῦ οὗ Ἡδηιδῃ 15 [οὰ 

35 οὐπγυϊδλίίνο, ὈοΙᾺ ἴῃ Ροϊηΐ οὗ νἱοκοάῃεβς 
δηά 88 τεχζαγάβ ἴῃς ρμοβίἰίοη οὗ ἴδμοϑε ἴὶ αἰπηθὰ 
δῖ, νῖΖ. (1) {86 Κιίηρ, (1) Μογάροδι,, (3) Εβίμεῦ, 
(4) ἴδε ψβο]ε παῖϊου (ἐ.:. οὗ με [ε8)ὲ. ὙΠῸ 
5γδο 65, βὰγ5 ἴῃς Ταγφίτα 5Βοηΐ, ἰγἱδά ἴο 561} 
(πεῖν σΠ]άτγεη ἴο [πὸ ῬΕΓΞΙΔΠ5 ἰη ΟΥάογ ἴο ϑᾶνὲ 
ποπὶ ἔγοπι ἀθαῖῃ. ΤΈΘ Κἰπρβ ἀδογεε ἑογυδὰ 
ΔΩΥ͂ ϑΟἢ ρυγοθβδθα (86ε χὶϊὶ, 6, εηὰ οὗἨ Αὐἀάϊ- 
ὈοὨΔ] Νοῖο). 

14. Το οδ]εςϊ οὗ Ηδπιδη Β Θοῃϑρί ΓΑΟΥ͂ ΒΕΓΕ 
εἴνθη ἤπάς πὸ ϑυρροτί ἱπ ἴῃ Ἄσδποηΐολὶ Βοοῖ 
οὗ Εβίμεσ. ἀρ. ἴδε Ταΐργυπβ οὐ Ἐδίδεσ 
Υἱ!. 6. ϑυςῖ 8δῃ δἷπὶ ΤΏΔΥ ψγῈ}} μανε δεεῃ 
ἴῃ [6 πιϊπάβ οὗ σοηθρίγαΐοτβ ψ8ο κηενν τυ βλὶ 
γένεῖβοβ Βδὰ δε! θη ἴπε Ῥεγβίδῃβ ἴῃ ἴδς 
ὙΓΔΙ5 ἢ Οταεςο : δηὰ ᾿ξ 15 οοπεϊδίεηϊ νη 
διςἢ Κηον]εάχο [παΐ ἴῃ6 Ὡλστδῖνα Βοτα βῃουϊά 
Ῥγοβθηῖ Ηδιηδη 485 ἃ Μαοεάοῃίδη. [}π ἴδε 
ΠΔΠΟΠΪΟΔΙ Βοοκ, {πε πιοῦνε διδυϊεὰ ἴο 
Ηδτηδη 15 (μδὶ οἵ μβαϊγοά ἴο ἴπ6 [εν Μογάεθοδι 
ῬΟΙΒΟΏΔΙΪΥ, στον ηρ ἱπῖο ἃ ΒΟΟΓΏΪΩΙ ἱπίεπίοι 
οὗ ἀεκίτογίηρ 8 πδίίοῃ (Εβίδεσ ἢ. 5, 6; 1Χ, 
24. Ουρι μαὰ ἔυγίθεῦ δούς 5βᾶσε 
ἀεϊετγταϊηίηρ Η ἀπιδηβ δεϊίοῃβ (Εβίβεν [1]. τσ; 
υἱ!. 4). Βαϊ 85 τεξαγὰβ ἴδε κίηρ ἐπάν] Δ ]}Π[γ, 



Υ. 15---τϑ8. 

βηάϊπρ υ ἀεϑεξυζε οἔὗὨ ἔτη 45, το ἢᾶνα 
τγδηϑἰδιίεά {ῃε Κίηράοηι οὗ πε Ῥεγϑίδῃ8 
ἴο τῆς Μεαςεαοπίδῆβ. 

Ις Βυῖ νψεὲ πὰ {δὲ ἴπε ενν8, 
ὙγΠοπὶ {Π|8 νι Κεά ψγεῖσ ἢ μδίῃ ἀε- 
Ἰϊνεγεά ἴο υϊξεγ ἀεσβίγιυςτοη, ἅτε πο 
αν] άοειβ, δυῖ ᾿νε ὈῚῪ πιοβϑὲ [ιβῖ 
Ϊλννϑ: 

1Ι6 Απά τῆδὲ τον ὃδ6 ΤΠ] άγεη οὗ 
τῃς πγοβῖ ἈΙρἢ δηἀ πηοβῖ ΠΉΙΡΉΥ ἰἰν]ηρ; 

ρακί ἡῤαο (οὐ, πὸ Πδῖὴ "ογάεγεά ἐπε Κιηράοηι 

ἘΒΤΗΒΆΕ. ΧΥῚ. 

ὈοΙὴ υπΐο τ.5 Δη4 ἴο ΟἿΙΓ ῥγορθῃ το 5 
ἴῃ τς πηοϑὲ Ἔσο} ]θηϊ ΠΊΔΠΠΕΓ. 

17 ὉΝΒεγείογε γε 8}8}} ἀο νχε]] ποὲ 
ἴο Ρυξ ἢ ἐχεοιίοη ἴδε Ἰεξίεγβ βεηῖ υηῖο 
γου ὃν Δπιδη ἴῃ βοὴ οἔ Αιηδάδιδδ. 

18 Εογ δε. τῃδῖ νγᾶβ τ[π6 ψψοῦκεσ οὗ 
{Πε8ς ἘΠ Πρ8, ἰ5 παηρθά δὲ [Π6 ρδίεβϑ 
οὗ διι838 νυν τὶ 411 ἢ5 ἔλπιὶγ : Οοά, ννο 
τυ ]εῖ ἢ} 411} τὨϊηρ8, 5ρθθαγ τεπάεσγηρ 
νεηρέδηςς ἴο Πίηαι Δοσογάϊηρ ἴο ἢΪ5 
ἀεβογῖβ. 

ἴΠογα ἅἃζγὲ -- ἴδ δηυτηΐηρ --- Ἰηἀϊςατίοηβ [Παὶ 
Ἡτοδη ᾿δα πο 5ἰηϊβῖοσ ἱηζδηζίοηβ δρδιηϑῖ Ὠἰ ΠῚ, 
δυθῃ 1 δ υδοὰ πὶ 45 ἃ τυοδλὶς ἴοορὶ ἴοσ ἢἰ5 
οννῃ ἀν μρα (Εβεδον 1].. 7, υἱὶ. 4). Ἠδπιδη 
Βαά, 1ὴ ἴαςῖ, ποῖπίηρ ἴο ραίη, Ὀυζ ογ πᾷ 
ἴο ἰοβα ΟΥ̓ ΘΧΟΒβΔηρΡΊΩΡ 88 ροδίοη οἱ οδίοῖ 
ἕανουτίες (ΕΞΈΠΕΓ 11. 1, 2: ν. 11) ἔοσ [δὲ οἵ 
ΔΙῸ σοηϑρί γαΐοσ. 
ἐεεμε οι, ἰοη45] 1, ΧΧ. ἐρήμους. ΤῊΘ 

ψυϊρ. ἐχραηάς ἴῃς τπουρμς υπάοτὶγίηρ [8 
νογὰ, ἐς (ἐς. Μοτάθοδι δηὰ Ἐϑίῃογ) ἐρμήεγο- 
“ες, ἐπεϊάἰαγείτ ποσῖγὶ σοϊδιάῥηει, 

156. 2 ίς «υἱοξεά «υγείοῦ}] 1.11. ““(ἢγῖςο- 
οἰκο (ὁ τρισαλιτήριος). ὙἘα ορ (Ποῖ 5 4190 
ΔρρΙοὰ ἴο ΝΊΤΟΔΠΟΓ ἃ Μᾷδος. νἹἱ]ῖ, 34; χν. 2); 
Β Ιηδῆ 858 δαίοίι! ἴο ἴῃς [ἐν 85 Ηδιηδῃ. 
ΤΠε ΜιΙάγαβῃ (ΥΥ ὑπβεοῆα, Ρ. 4) Ἔχργοβϑοβ ἴῃ 6 
τοϊδίοηβ Ὀεΐννθαεῃ ἰβγϑθὶ δηὰ Ηδιιδη ὉΥ͂ 
υοϊίηρς ἴδε ἰεχῖ, “ Βα (ἐε. [8γ86]) Ἰεδηρά ἢΐ5 
Ὠαπὰ οἡ ἴδε νν]}}, δηὰ ἃ βεγρεηῖ (Ηδπιδη) 
δ1: Βπὶ" (ΑἸ)ο8 ν. 109). 

16. Τα ςοηςερίίΐοη οὗἩ ἴῃς οδαγδοῖοσ οὗ 
186 [οὐνῖδὲ παίίοη δηὰ οὗ ἴῃς 1, ογὰ Οοά οἵ 
πε [εννϑ εἴνεπ ἴῃ τι8 νεγβεὲ 158 [εὐνῖβῃ (ορ. 
δἰ πλῖ]δγ Ἰδηριαρε ἴῃ Π 8ῃ, ΥἹ, 26; ΒΖΓᾺ ἱ. 3, Υἱῖ. 
21), ἅς.) γταῖμοσ [δὴ Ῥεγβίδῃ.ι ΤὍΤμἊῈ Ἐ1|6 
“ ΠΒΠ]Πάσγθη (5οη8) οὗ ἴῃς ᾿ἰνίης Οοάὔ ἰ5 ἃ 
Ὅ16 ἀρρ]εὰ ὈΥ Ηοβοδ (ἰ. 1ο) ἴο ἔπε ςδ]ἄγοη 
οὗ ες Ἀεκδιογσαίοη. ΟΡ. νν:86. 1. 18. 

«υδὸο ῥα ογάεγεά δε ἀἰηράουε ἀσ:.} 
Τατῖιβ Ηγϑίδϑρίβ, (6 ἔαῖμου οὗ Χοῦχοβ, νυδβ 
τνοηΐ ἴο δἰἐτρυΐο---ἰυάρίην ἔτοπιὶ ἴδε ᾿ηβοσίρ- 
[ΟῚ ΟΥ̓ΟΡ ]5 το] αἱ Νακϑβἢῃ- 1. δοίάῃ--- ]} 
ἴῃδὲ Ὠ6 Παὰ ἄοπε ἴο ἴδε ἕδνουγ οὗ Οτμδζά, 
ΟττπδΖα νγ88 [πε΄ “ στοδῖ σοὰ ψ8ο δὰ ετοδιοα 
θάνῃ δηά οδτίῃ, γο πηδάς τηδη,7 δηὰ διδὰ 
ταϊϑεὰ ΤΠ δτῖυβ ἴο Ὀ6 “Ἰκΐηρ, 5016 Κίηρ οὗὨ τυδην 
κἰηρβ ἄζο. “ΗὀἬε τηδάς τὴς Κίπρ," 5875 ἴΠ6 ἰη- 
δου ρίίοη, “ δηὰ 1 ἂπὶ Κίπρ. ΒΥ ἴῃς στγᾶςε οὗ 
Οτὐτηδζά, 1 μάνα σοβίογοα {π6 δαυτῖ. . .. ΑἹ] 
(δῖ 1 πᾶν ἄοπα ἴᾶνα 1 ἀοηθ {πγουρἢ ἴ86 
εδος οὗ Οττηδζά." ὍΠδ τιοηοϊδμοίβες βρισίς 
οἵ διιολ ἰδηριᾶρε Ἰεηΐ 1{561} τ δα] Υ το Δρρ]οδ- 
«ἴοη Βεῦα ἴο ἴπ6 “ ῥγορεηϊζοβ " οὗ Χοσχοβ, 
Πατῖυβ (οἔ ΕΖτὰ νἱ. 8 ἄτς.), δηᾶά αγγυβ 
(2 Οἤγοῃ. χχχυΐ. 23 ; ΕΥΤΆ 1. Δ. ΟΡ. αἷ5ο ἴδε 
ἰληξυᾶσε οὗ ΝεδυςβδάπεζΖζασ, [ 8η. ἵν. 34-7} 
Το [δὲ ψογάβ οὐ (1) εἴ) δεμεβεῖο εἰ βαϊγίδιε 

ποιγὶ: εἰ ποδὶ: γορπιρη ἐξ ἰγαάέέμηι, [6 Ψυϊξ. 
δαἀάς δὲ σφε ῥοάϊ!ε εἰσἐοά οι. 
- Ῥοιγβίδῃ ρορυΐαῦ ϑβγίηρθ δρργαίϑεο ἴμ6ϑ6 
Ῥτορθηϊοῦβ 845 ἔΌ]]Ον5 : “ [ Δγ115 νυν 88 ἃ [γδάογ, 
Οδιηῦγ5865 ἃ τηδϑβίοῦ, δη ΟΥ̓́Τ ἃ ἔαῖμογ. ΤὮ6 
ἢγϑί, Ὀδοδιιδ μΒῈ τηδάθ ὑσοδῆξ οὗ δυευυτηρ ; 
[06 βεοοηῃά, θδοδιιϑῈ πα νν8 5ενεσα δῃηὰ δἴ1Ὸ- 
δδηῖ; ἴῃ6 ἰλϑῖ, θεσδυδε Β6 ννὰ8 τά, δηὰ 
ΔΙννΑΥ8 αἰπηοά δὲ δάἀνδησίηρ ἴ!ε σοοά οἵ ἢ}8 
Ῥεορὶςε" (Πετοά. 1. 89 ; ςρ. 1Χ. 122). 

. 17. “ἐπέ ρο γο})] ὙὍὙ86 υἱξ. αὐ ἀ5 “1 Οὐ 
πάτο.) ΤὨ5 αυδιιβορίίἼοη «πὰ ἴπε6 Ὀεΐης 
βίρπθά τ [86 Κι᾽ 58 5681] τηλδὰς ἴῃε Ἰεῖτεσ 
ἰγσγονοόσαῦὶς (ΕΞΓΒΟΓ 11}. 12, ἵν, 8;  δῃ. Υἱ. 8, 
12, 15); ““ ΥΒετγεΐογο, Ἴοῃίπιιθ5 [6 ΝῸ]Ε.,) 
ἐμάψε (ἴΠε56 Ἰεζἴ6γ8) ἴο δε νοϊὰ " (οσ οὗ ποῃθ 
εἴἴεςῖ). [οϑερῆυβ ρίδοθϑ ἰη ἴῃς ΚΙηρ 8 σιουτῃ 
Ἰδηχυᾶχο ποῦς ἱππροσίδὶ δηὰ ἔοστῃδὶ : “ [--- 
δανηρ ἔουηὰ [δαὶ ἴδε [ἐν .... ἵνα 1η ἴδε 
ταοβί Ὄχοθ)]οηΐ τηδηηοῦ, δηὰ Βοϊὰ δοβί 68 ἴο 
[ὃς Οοὐ ννδο Βαῖ!ι ργοϑεγνεὰ [δε Κιηράοηι ἴο 
ὯϊιΘ . . «-τ ,ἫΣτ΄τ7τὦὺοοῷ] οἷἱγν αὔϑοϊνε ἴδδθπὶ ἔτοπλ ἴ 6 ΓΘ" 
νΘηροΪ ΡυπὶΞπηοηΐ (ἀδοτεθα) ἰη [Βα ἰεςοΥ5 
βδοῃηῖ ... . δ011 νυ ϊβὴ ἴο κρῖνε [πδηὶ 41} ΒοπουΣ, 
δΔηά 1 πᾶνε ἍἽσυσπεά πὶ 0 ἀενίδοά [8656 
τὨϊηρ8 ἀρϑὶπδὶ 16 πὶ" ὅζο. ὅ66 Ὑ΄. 9, ῃοῖς. 

18. δὲ ς δαηρεά. .. «υἱ αἱ] δὶς Κα» }] ΟΥ 
ἱτηραϊοὰ (ἐσταυρῶσθαι); 566 χὶϊ. 3, ποῖ. Α5ἃ 
τιδίϊοσ οὗ ἔδεϊ, ἔΠ6 ἔπ Ϊγ οὗ Ηδηλδη νγαβ ποῖ 
Ρυΐζ ἴο ἀφαῖῃ οἵ ἴΠ6 5ᾶπ)Ὲ {{π26 885 ΗΠ ἀιηδῃ ἢϊπ|- 
86} (Εϑίδεσ υ]}}. 7, ἰχ. το). ὙὍῊδ 50-οδ]]δὰ 
ΔηΔΟδ γοη ϑτη 18, Βοννενεῦ, οὗ 5, σης ᾿ππροσγίδηοθ 
θη ννεϊχοά δρδαίηϑδῖ [Π6 ΠΕΓΔΙΠΙΥ οὗ νδῖ 
ψου]ὰ οςοὺγ (ορ. δῆ. νἱ. 24). Ἐοἰδι οηβῃρ 
ἴο ἃ τοῦοεὶ ννᾶ8 ἃ ἀδαδίῃ-ννασσαηῖ. Ασςογαάϊΐηρ 
ἴο ἴ)6 Μιάγαβῃ οὐ Ἐϑβίπογ υἱῖ. 9 (ὟΝ ὕμβοβδε, 
Ῥ. 71), ἴῃς ρῥγορῆες ΕἸ) ἢ δβϑυτηθὰ ἴΠ6 ἔοστηῃ 
οὗ ““ Ηαγδοηδῖι, οης οὗ ἴ[Ππ6 “μα οΥ Δ᾽ 5, ἀπά 

ἰηϊοά ου ἴο ἴπ6 Κίηρ ἴπ6 μ4]Ποῦνβ ργεραγεά 
Ὁγ Ηδιηδη ἔογ Μογάεοδλὶ. Ηδηιδηβ ἀθδίῃ ἰη- 
δἰοδα οὗ [μαἱ οὗὨ Π[8 ἰηἰεηἀρά νἱοϊπι ἰ5 φυοϊοὰ 
Υ πε βάπιῈ δυιποσι γ 45 δὴ 1]ἰγδίίοη οὗ 
Ῥχτον. χὶ. 8, “""ἼΎὝΠΒε στ ῆίεου5 (Μοσάροδί) ἰ5 
ἀοϊϊνοτγοὰ οὐυὐζ οὗ ἰσουῦὶο, δηὰ ἴδε νἱοκοὰ 
(Ηαπιδι}) ςοπιθεῖμ ἰπῃ Ϊ5 βίοδα." δεὲ Αἀ- 
ἀϊθοηδι Νοῖς. 

ει δίς ἀεεγ}] ἸΟΧΧ. τὴν καταξίαν. ΨαΪν. 
φμοῦ τε. Ὁἱ ἴῃς (δουσπῖ [μα ἠοῖ πβη 
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10 ΤἸΒεγείογε γα 3141} ρυ 15} τῃς 
ΠΟΡΥ͂ οὗἉ τ}18 ἰδείεγ ἰπ 811] ρίδςιβ, τἢδῖ 
(ἰὸς [ενν8 πλᾶὺ ἔγεεϊυ ᾿ἷνε δίζεσγ {πεὶγ 
ΟΜ ἰδυ. 

20 Απά γε 53}4}} δά τῃεηὶ, παῖ 
ὄνεη ἴθ 8Δπ|6 ἄδγ, δεῖηρ τῃ6 {Π]γ- 
το ἀλΥ οὐ τΓῃ6 τε! ἢ πιοητῃ 
Αἀδλε, {ΠοΥ. πιὰ δε ἀνεηρεά οἡ {Πεπὶ, 
ΨὮὯοΟ ἴῃ ἴῃς {ἰπ|ὸ οὗ {μεὶγ 481]: ς ὔοη 
8}4]] βεῖ προ τΠπεπ]. 

21 Ἐογ ΑἸπιρμγ (ὐσοά παῖ τυγηεά 
ἴο ἸΟΥ υηΐο ἔπαπὶ τς ἀδγ, ἢ ετα- 
ἷἶῃη τῆς σβοβεη ρεορὶες 5βουϊά ἢδνε 
Ρετ5Πεα, 

22 Ὗε 584]] τΠεγείογε δπιοηρ γοὺγ 

Ὀυΐ Οὐοά ἴοοῖκ νεηρθᾶπος, 866 ευ. χχχίὶϊ. 35: 
Ῥ5. χοῖν 1. ΤὍΤδε Οἷς. Β γοδάϑ5, “" ἴῃογε μανίην 
Ὀδοη ραϊὰ ὕδδοῖ ἴο ἷπὶ {ἢ αυἱϊε ἀεθογνοά 
τες δυῦου οὗ [6 Τυἄρο, Νν ΒΟ αἰννδυ8 8665 ἴο 
(Πς Ὀοίίοπι οὗ 4}} (ἢ! 5.5.᾿ 

19. δξυε αὔεν δεῖν οαυπ ἰαφυ5] 1, 1ῖ, “' ρεῖ- 
τα ἴδ ἴο υβὲ {πεὶΓ οννῃ ἰδνγβ.7 (Ορ. (Π6 
Β' ΠῊΠΪΔΓ ἘΠΕῚ εἰνεη ΌΥ Ατίδχογχεβ, ἴῃς 
800 οὗ ΧοΥΙΧχοβ, ἴο ἔτ (11. 25, 266). Αηῖ!- 
οςδυ5 ἴῃς Οτοδῖ ρᾶνε ἴδε βᾶ1η6 ρεττη βϑίοη ἴο 
(δε [ἐνν8 0 τϑοεϊνθα Πἰπὶ 50 ΓΔ ΠΥ ( Ὀ5ΈΡἢ. 
“Αηξη.᾽ χὶϊ. 3), δῃὰ Οὔϑασ Αὐρυδβίυβ γὰνε 8 
5: λα ν 1] ἴο ἴ6 [ἐνγ8 δεϊἰεὰ ἴῃ Αϑίδ, 
1μῦγα, απ Ογτεης (ἐό. χνὶ. 6). 

40. εὐεέπ δὲ ταπῖς ἀα})] ΜΝ 2. (Π6 ἀδΔγ ἄχεοά 
ὃγ Ηαγηδη ἔον ἴδε ἀεβιγυςοη οὗ ἴΠ6 [ενν8 
(ϑυιος ἡ. 13; υὙἱ]. 11). ὙΠῸ [ονν8 οσα ἴο 
ἀγοηρε {ποηλβοῖνεθ οἡ ἴΠ056 φωὲ “6 σά πεζΕῊΣ 
ἐογι7 βαγαυεγαπὲ ΑΥ αἱς.). 

ΑἹ. 1δὲ ἐροιεη βεοῤἰ 1,ΧΧ. “ 1} εἷεςῖ : ἢ 
8 Ὑ76}1-Κηοννῃ ΠπᾶπΊο ἴογ τῆς [δνν8 (ε.,Κ. 1 Κίηρβ 
1}. 8. τ (ἤτοη. χΧΥΪ. 11; 58. ον. 6 ; [82]. χἸ !, 
20), δῖ ποῖ ἸΚΕΙ͂Υ ἴο πᾶνε δε υϑεὰ ΟΥ̓͂ ἃ 
Ῥεγβίδη Κίηρ. 

4. απ δὶ ἠ47] [ἴϊ. ἃ ποίδῦ]ο (ἐπίσημον) 
ἀδγ : “ ποίδυϊθ᾽᾽ ᾿ῃ τῆς βεῆβϑε ἀδϑοσ θὰ ἰη ἴῃς 
1,Χ Χ. ον. 23 (866 ΒροςῖΔ}} γΥ Οἷς. Β),“ τα πονν 
δορά Πουθαδοσ ἢ ΠΥ Ὀδ ἴο ἴῃς νν0]1-ἴος(οά 
Ῥογϑίδηβ ἃ τλοιηοσίδὶ οἵ ἀεσἸνογαηοθ, θὰξ ἴο 

Ε5ΤΗΒΕ. ΧΥΙ. [ν. 19--24. 

80] ετηη ἔδδϑῖβ Κεερ 1ἴ δὴ πίρῃ ἀδὺ ἢ 
4}1} [δδϑιῖηρ : 

2323 Τμδῖ ὈΟΙΝ. πον δηὰ Βογθδῆεγ 
(Ποῖα ΠιΑΥ δε 8Δε1Υ ἴο 8, Δηὰ τῆς 
ννε}}] δβεςςεά Ῥεογβίδῃβ  δυῖ ἴο τδοβα 
ΙΓ ἢ ἀο σοηβρίγα Δρδίηβϑε τ.ι8 ἃ π|6ὸ- 
ΓΛΟΓΙΔΪ] οὗ ἀεβεγυςτίοη. 

24. ἽΓπεγοίογε Ἔν  Υ οἰ δηά σουη- 
ΕΥ Ἡνμδίβοανοσ, νυ ῖς ἢ 51.8}} ποῖ ἀο 
Δοςογάϊηρ ἴο ἴἢε86 {πίηρ8, 3141} ὃς 
ἐπρεαις νου ΠΊΕ τ ἢγε 
Δηὰ βυνοτά, δηὰ 512} δε πιδάε ποῖ 
ΟΠΪΥ͂ ὈΠΡΑΒΒΔΌΪῈ ἔογ πιεη, δυὲ Ἂ͵30 
πιοβὲ μαῖοξι! το νυν]ὰ δελβίβ ἀπά ον ἶβ 
ἴου ἜδνϑΊ. 

1 ΨΜ8Ο ἰΑΥ ὑ]οΐβ ἃ τῃηϑιηογὶδὶ οἵ ἀσθίσυς- 
Ὠοη." ΤὍΤμὸ ΟΚ. Β τοηάουβ υὐ. 21, 22: “Ιἴ 
[48 Ὀϑθ ἀεοϊάοά ὉΥ ἴΐε [ἐν τὨτουςδουΐ 
156 Κιηράοπι ἴο Κοοὸρ ἴῃς ἔουγίεεη(ἢ ἀδν 
οὗ [πὸ πλοπίῇ, ἰπδῖ 15 Αὐδύ, δηὰ ἴο ςοϊοῦγαϊο 
ὉΥ 4 ἔδβιίναι [86 δέιθεηϊι, Ὀδοδιιϑ ἴῃ (πεπὶ 
[ες ΑἸαλ ΠΥ τους ἴοσ 16 πὶ ἐο] γογᾶηος 
δηὰ ογ.; 

48. Τῆς Νυΐϊζ. Ῥαγάρηγαβοβ: ὁ“ (εἰεῦγαῖς 
([δὲ ἀλγγ) νυ 411 σἰδάηεββ, (μδὲ ἴθ πλᾶῦ ὃς 
ΚΟ ἰῃ {{π|68 ἴο σοπὴθ τηδί 411 το δ: }}- 
ΠΥ ΟὟΕΥ͂ {πῸ Ῥεγβίδηβ σεζεῖνα ἴοῦ {μεσ 
ΒάοΙ ΠΥ ἃ ΟΣΓΊΌΥ τεναγά; θυΐ ἴμδῖ [67 Βο 
δεῖ ἰΓοΔΟΒΟΓΟΙΒΙΥ δραίηβι {μεῖγ Κἰησάοζῃ ΡΟΣ 5 ἢ 
ου δοοοιυηῖ οὗ {ΠπΕῚΣ τ ]οΚοάηεβ5.᾽ 
4. ευδίοῤ ῥα} ποὲ 4ο αεοογδπρ 1ο 1δὲ:ε 

ἐδὶπα ΟΥ,85 ἴπὸ Ψ υἱκ. ἜΧΡΙΔΙἢ5 : εἰυΐξας φμα 
ποίμερξ “οἱειηαῖ! δύ 546 βαγείοεβε. ὙΏ6 
ἴδη οὗ {δ Ἰδίϊον ραγὶ οἵ (ἢ 5 νεσϑο γεῆδοῖξ 
[μα οἱ 8υςἢ ρ45ϑαψ68 85 [εῦεπ)ι. χχχῖϊ. 43, 11]. 
3. ἘΖΕΙΚκ, χχυ. 13, χχχίϊ. 12. Ορ. «4δἷ5ο [δε 
ἰδῆσυᾶρε οὗ Νευδυςδδάποζζαν ( δῃ. 1}}. 29) 
δῃηὰ οὗ θατιίυ5 (ἰδ. νἱ. 26). Ὑὴδ σεᾶβοῃ [Ὁ 
Β0Γ ἢ οχιοετηϊηδίϊοῃ 15 δρρεηάεαὰ ὉΥ (6 ψυϊξς. 
3γὸ οχερρἷο εοπίεηεῤίμα εἰ ἱποδεάιοηϊς. Τὸ 
1815 γεσϑε (ἢ ΤΧΧ. (τ. [Ὀϑερδι5) δά ἀς ἴῃς 
ξο]οννίηρ βοηΐθηςε : “ Απά ἰεξ ἤεβα οορὶθβ 
Ὀ6 5εἴ ἔοσίἢ Ὀεΐοτε 411 ἐγεβ8. ἰσουρδουΐ (δ6 
ΜΠ0]6 Κίησάοπι, Δηὐ [πὶ {86 [εὐν8 ᾽ ἄζο. (οσῃ»" 
Πηυΐης 85 ἴῃ ἘϑίΠΟΥ Υ11}.. 13}. 

ΑΒΘ ΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΝΕΚΒΕΒ 1 ΑΝῸ 18. 

1. Το Τάγσυπι δῃεδηὶ (οη Εβίμον υἱϊῖ. 11; 
ςΡ. (ὐδϑϑεῖ, Ρ. 293) ξῖνεβ ἴῃ6 ἴθηοσ οὗἉ 115 
ϑεςοηά οἀϊςξ 45 ἔο]]οννϑ :--- 

“«ΤΠμ6 Κίηρ ΑΒδϑυσγιβ ἴο 411} ἴῃς ᾿ηΠ δι δηΐ8 
οἵ ἴῃ 15ἰαπά 5 δηά σοπεϊποηΐβ, ἴο 411} σονθγου 5 
οὗ ἴῃ6 Ργουῖηςεϑ, ἴο 411 της δηὰ ὙγδιτΊΟΥ 5 
οὗὨ 4}1 ἰδαηάβ, βοηάδί ργθοίίηρ. Ἐσοπὶ [15 
σπτὶης γου 5141} τιοϑῖ ἐἰϑ πο Εν υηάεογείδπα 
[δὲ 1, ΑἸ δουρη τοι σηϊηρ οὐοσ 4]1 ἐμ ἱπῃάδιῖ- 
δηῖ3 οὗ ἴῃ 5]η45 δηὰ [Πε6 σοηίηθηΐβ, ἅτ ποῖ 

Ργουά οὐ δοοοιηΐς οὗ ΠΥ ἀοπηϊηΐοη, Μαςῖὶ 
ταῖμον Ψ1}} 1 σοπΕ 0 }}} ννα]}ῖς ἴῃ (Π6 ΤΥ οὗ 
δ εΏ 6 π655 δηὰ Βυγ ΠΥ, ἀηὰ χεῖρ ΡΟΔΟΕΔΟΪΥ, 
80 85 ἴο 56ουΓ6 γοιῖ! ἃ ΤΌΣ ΒΔΡΡΥ Ὁ. Τὸ 
41} ψηοὸ 1ἴνθ ἴῃ ΤΥ Κίηράοῃι, δηά ἴο 411} ψῇο 
νυν] 5ἢ ἴο ττδάθ νἢ ῬΘΟΡ]65 δῃά τοπρ 685 οἰ Ποῦ 
'ῃ ἴδ ἰ5ἰδηάς οὐ οὐ [6 σοῃιπηρηΐδ, 1 4π| [ἢ 6 
ΒΔΙῚ6 ἔγοσι ΟὨΘ. εη οὗ ἴῃς ἰλπὰ ἴο ἴδ οἴδος, 
Ι[πνου]ά ροϊηῖ ουΐ 4150 ἴο γοι [Πδξ, ποῖ!" 
δίδηάϊηρς ἴῃς δ]απιοίαβϑηθβϑ δηά ἴδ 6 (ἘΠ δἤι]η6 55 



ἘΕΒΤΗΒΆΕ. ΧΥΙ.. 

οἵ [δὲ ρϑορῖθ νης ἰονθβ 411] Ῥθορίεβ δῖ, 
ΒΟΠΟΙΙΪΒ 411 Κίηρβ δ[ῖϊκθ, δπὰ ἀθα]5 ΠΟΠΘΒΕΥ 
ἰονναγὰς 411} [ΠΕΙΓ ΘΌΡΟΙΊΟΣΘ, ἴΠ6ΓῸ 416 50ΠΊ6 
ΡεΙβοηβ ΨὴΟ 5ίδηαἀ πραγ [ἢ6 Κίηρ, δηὰ ἴο 
νΒΟΠῚ σι]6 15 ἐπιίχικῖοα, νο παν ἀδοεῖνοα 
16 ἱκίηγ ὈΥ͂ 1πεὶγ ἱπίγίχυιοεα. δηά ἰηξοττηδίοη, 
πα αν ςδυδεά ἴο Ὀδ Ξϑδυεα τ7Ίηρϑ ΜΏΙΟΝ 
86 υπ͵υϑί θείογο σοά, νἱοκοά ἴῃ ἴπς εἰ ψῃξ οὗ 
ἴΏΘΏ, δηὰ ρτίενουϑ ἴο {πὸ Κίην. [ἢ δοσοζά- 
8Δῆὴσε ΜΠ 186 ρΡεῦτοη ἡ Ὡϊοἢ Ππ|686 ῬΟΓΒΟΏΒ 
ἤλνα ὑγοϑοηϊοά ἴο ἴῃς Κίηρ, ἃ τἱρῃίοθουβ Ρθορὶς 
5 ἴο δ6 Ὀτοίκοη ὕν, δηά τηυςῇ ἱπποοεηϊ δ]οοὰ 
βῃοά, ΥὙεῖ {8 ρϑορὶθ Ὧ858 ἄοης ὯΟ δΥ]] ΠΟΓ 
ἀεϑοσυοα ἀδθαῖῃ. Ὁσἢ ΤἸΠΟΥΘ δ΄ἴῈ [Π6Υ δη 
υρτρ ἢ ΡῬΘΟΡΪΘ, βιιο 45 Εβῖῆογ, Κποῦσῃ ἴου 8]]} 
ΟΡ νἱγίυοβ, δηὰ Μοχσγάδςδλὶ, 8Κ|}6ἀ ἴῃ 4]] 
Κηον]εάρθ. ὙΠετε '5 πὸ ἔδυ ἴο Ὀ6 ποῖϊοθά ἴῃ 
[θη ΟΥ̓ 1 [ΠΕΣ ἡδί!οη. 
4 Πουφδῖ μά οεά {πδῖ [δὲ ᾿ηἰοηοη (ᾶρονθ- 

ὨΔΙ]66) δά τεΐεγεηςθ ἴο δηοίδμοσγ παίϊοη, δηὰ 
Κηον ποῖ ἴπδῖ {πεῖν βρθθολβ τνγᾶβ δδουῖΐῖ (86 
[ἐνν8, ῆὴο ἅγὰ ἴτας οδιϊάτοη οὗ ἴδ 1,οτὰ οὗ 
186 που], Νν Πο 18 οδ δὰ τῆ6 Οτεδῖον οὔ βαυθη 
δηὰ οατἢ: ὙΠΟ, υηάοῦ αἰτουτηβίδηςο58 οὗ 
ξτεδίεσ δηά τα ρῃτοῦ ροπρ ἴΠΔη πΐπο, Ὠδῖῃ 
ἐὐοῦ συϊάοά (ποτὰ δηά ἐπ εῖν ζογοίΠ 615. 

“ Ἡδτιήδῃ 4150, [ἢ6 8οη οὗ Ηδηάδίδα οὗ 
[πάϊΔ, Δηὰ οἵ {86 ἔπ γ οὗ Απιδίοῖκ, πο νγὰ5 
ΜΓ 0.8, Δηὰ εηϊογοά αἵ Ουν ΠΔη45 στελῖ βοοά- 
Π658, Ποηοιιγ, δπὰ νοοῖ, το να οχϑ] θα 
δηά ςΑ]]οἀ “λίπον οὗ [6 κἴηρ,᾽ δηὰ ἢ 56 
δῇ [86 Κίηρ᾿5 τίσβς πδηά---οἡἀετβίοοα ποῖ 
ἴον ἴο ῬΑ  ΒΟΏΟΙ δηὰ ἴο ὀχεγοῖϑε δυ ΠΟΥ, 
Ὀυΐ Ρυγροβοά ἴο ἀδ5ἴγου [πε Κίηρ ἃπὰ ἀεδρσγίῖνε 
ἢϊπὶ οὗ 5 Κιηράοῃμ,. ὙὉΝ Βογοίοσγε Ββᾶνθ τὸ 
ςοηάεχηηοα [5 Ηδηῆδη, βοὴ οὗ Ηαηηάδία, 
ἴο Ὀ6 πδηροά ἴῃ οὌχριδοη οὗ μἷ8 ἀδεάϑβ; δηά 
186 ἀγοδῖοσ οὗ βδαυθῃ δηα δαγί δῖ τηδάθ 
Ἀϊπὶ δίοης ῸΓΣ ἢ18 1Πουρ 5. 

18. Το Ἀδϑθίηϊςδὶ τεβοθςοζίοηβ σοππεοῖεά 
ἢ τς Πδηρίηρ οὗ Ηδιθδηῃ οὐ ἴδε ρα] ον 
6 δά ογοςϊεὰ ἔοσ Μοσγάδοδὶ ἄγε ςβαγδοΐοσϑες 
δηά ϑβυρροϑίϊνο. 

(4) ΝῺΥ ἀϊά Ἡδίμδη οἤοοβα ἰδαΐ ἔοστῃ 
οὗ ἀεαῖ ἔοσ Μοζγάδορδὶ ἴῃ ργεΐθογσεησε ἴο ΔῃΥ͂ 
οἵπερ “Ηδπιδη," 5αγ8 ἴῃς Μιάγδβῃ (ςρ. 
νν ὕμχϑεδε, Ρ. 65), “ δαὰ 165 σου ηβο! ]ογ8, 88 
ΤΆΔΩΥ 85 ἴῃ ἀδγβ οὗ ἴῃε γεαῦ; ὈυᾳϊΪ ΠΟ οπῈ 
ξᾶανα πὶ ϑιοῦ ψοοά ςουη86] 85 ἢἰ5 ψηδ 
Ζετοβι (ορ. Εβίθεῦ ν᾿. το, 14). Ηδ [ἰοἱά Πογ 
βονν Μογάδοδι δεδβανβά ἴο πἷπὶ (ερ. Ἐβίμοῦ ν. 
9); δηὰ 5ἢς 5αἰά, "17 [Π158 τηδῃ ὃ6 4 ἰενν, γοὰ 
σάη ΟἿΪ σεῖ δὲ ἢϊτὰ ὈΥ̓͂ ΞΟΠΊ6 τ 68Π5 ὙὩ ΓΟ ἢ 
[28 ποῖ θδθη ρῥγδοίίϑεά ὩΡΟῺ ΔΠΥ͂ ρεῦβοη οὗ 
ἢ5 πδίίοη. [Ἐ γοιῖι ψεσα ἴο οδϑὶ ἢϊπὶ ἰηἴο ἃ 
ἔαγηδος οὗ γε, ουὔξ οὗ υδῖ δυςἢ Δη οης Ψοτα 
ΗἩδηδηϊδῆ δηὰ 15 σοϊηρδηΐοῃβ ἀεἰνογεὰ ; οὐ 
ἰηΐο ἃ ἄθη οὗ Ἰίοῃβ, ουἱ οὗ τπαΐ Τ.4π|6ὶ σᾶπὶθ 
ἔοττα ; οσ ἰηῖο ἃ ἀυηροοη, οὐἵ οὗ οῃς Ϊοβερὰ 
εβϑοδρεά. ὙΝν ουἹά γου ρίας ᾿ΐπὶ ονεῦ ἃ μϑαϊθὰ 
γΈ5561 οὗ σορρεγὴ γεῖ ἔτοπι {παὶ ἀθδίβ νγὰβ 
Μδηδ58565 βανϑά, ἰῃ σοηβοαιθηςε οὗ ἢ 8 ΡΓΑΥΕΓ 
ἴο Οοά. Μνουϊά γοιι Ὀαηϊϑ Ὠϊτι ἱηΐο ἴπ6 
Ὑ] ΘΓ 6 58 ἢ ἴῃ δυο ἀα ἢ]5 ζογε δ ΠΟ ΓΒ ἱπούθδϑςα 

“442οε.---- Κγοί, 1. 

ἴῃ τοδί υ πὶ δΔηα βιιγνίνοα ἰοτηρίδίί οηϑ. 
Ὑνου!ά γοῦ δἰϊηά Βἴπι} γεῖ ἴπ ἢιἶ8 Ὀ]ΠΙπάπεϑϑ 
ΘΑΠΊΒΟΏ δία. ΤΠΔΗΥ ΡῊ ἢ ΠἸ5ί1π68. Οτυς ῦ Πίηλ! 
ἴογ νὰ δηὰ πο τεοοσγά οὗ δηγ οὗ ἢἷἰβ ρβεορὶθς 
μανίην ἴο τηϑεῖ {παῖ ϑοτέ οἵ ἀθαῖῃ.᾽" ὙὍδὸ 
δάνιςθ ρμἰθδαϑεά Ηδιθδη, δηὰ ἢς πιδάς {Π6 
ξΆ11ονν8." (ἀρ. αἷβξο τῆς Ταγζυπδ οἡ Εϑί Ποῦ 
ν. 14; (ὐδϑβοὶ, ρρ. 282, 288. 

(ὁ) Βυϊῖ οὗ ννδᾶὲ κηὰ οὗ τννοοὰ ἀϊά δ τηλκο 
[π6 μδ]ονοὶ “Αἱ [6 τηοπιθηῖ," 560 (ἢ 6 
ἈΔΌΡΙ5, “παῖ Ηδπιδη Ρυγροθοὰ ργοραγίηρ ἴῃ 
ξαϊοννβ, Οοά βρακε ἴο ἴῃ ἴγϑϑβ, " ΨΥ δἰ οἷ οὗ 
γοῦ νν}}} ρῖνε γουγβο} [π41 Ηαλδη [Π6 ψνἱοκοὰ 
ΤΩΔΥ͂ ἤδῃρ ὕροη γοι ῦ᾽ ὙὉὍπα νατίοιιϑ ἰγδὺ8 
Ρἰεδάθα οὔθ δῇϊεγ δηοῖπορ ἴο Ὀ6 ὀχοπιρίθα, οὐ 
[Π6 στουηὰ (ργποίρα! ]γ) {πᾶς τῆς 5γδοὶ ἴο8 
ὙΟΓΘ ἴῃ δοσίρίυγο οοπμραγεά ἢ Πρ, Τἢυ5.. 
σφυρὰ ἴῃς ἢρ-ἴγος (Ηο5. ἴχ, το), ἴδε νἱῆβ 
(5. ἰχχχ. 9), ἴδε ροπηθρτδηδΐα (δοηρ οὗ ϑοηρϑ8 
ἶν. 3). [86 πυϊ-ῖγεε (ϑοηρ οὗ ϑοηρϑ νἱ. 11), 6 
ΤΥΤΊ]ς (ΖεςΆ. 1. 8), ἴῃ οἸνϑοῖγες ([6ζ- χὶ. 6), 
[86 ΔρΡ]6-ἴτος (ϑοηρ οὗ ϑοῃᾳβ 11. 2), (ἢ6 ἀδἴο- 
ἴγθα (ϑοὴρ οὗ ϑοηρϑ Υἱῖ. 8), δπά {86 ψίον- 
ἴγθο (ἰ5ἱ]. χ]ῖν. 4). Ὑ86 δολοίδ δπὰ ΗἹ {γδ65 
γαγθὰ ἴο Ὀ6 οχοιβοά, κἰηςε ἤοση [Πποπὶ {πῃ 6 
όκαν οὗ 18. ΤἸΑθεγηδοϊς δηὰ ἴπς Ὑεπῖρὶο 
δὰ δε τδάθ; [6 σϑάδσ δηὰ ραϊπὶ ἴσγθο, ου 
1τπ6 στουηά δῖ [ΠΟΥ ψογε (ἢ 6 τοργοβοηϊδενοϑ 
οὗ [86 υρείρδι (Ρ5. χοῖϊ. 13). Αἵ ᾿αϑῖ [6 βόσῃ 
σᾶτῃο ἔογννατά. “Ἰογὰ οὗ ἴπε ψουά 1 μαννα 
ποιδίηρ πἢϊοῖ ἀδροηάς οἡ πο. ἴ ΟΥ̓͂ΘΥ τὴγ- 
861 [πὲ 1}18 Ὁποία Τηδη ΤΑΥ͂ ΠΔΠΡ ΟἹ ΠΊΘ. 
Ιδὴὶ οδΙ δα 4 ἰἤοση, δηὰ ἢ6 15 ἃ (βοσῃ ψ ο ἢ 
νου Ὀτηρ ΘΟΙΤῸΝ ἴο 5γαοὶ. [ ἰ9 αἰτίης 
τΠδῖ 4 ἴδοττι ἤδπρ Ὡροη 4 ἴοση. Ετοπηὶ [ἢ 6 
[ποῦ ψγα8 ἴἢ6 τοοὰ ἰδκοη δηὰ {πὸ ραϊϊοννβ 
πιδάθ. ἍΜ Ώεη (ΠΟΥ Ὀγουρμῖ ἰ ἰο Ηδηηδη, μ6 
Τελγοά 1 δεῖοτο τῆς ἀοοσ οὗ 8 δοιιδα δηὰ 
ϑῃοννοὰ ἢ5 βεγνυδηΐβ ἴον {ποὺ ψεσα ἴο ἤδηρ 
Μογάδοδλὶ ὕροὴ ἰϊ. Αηὰ ἃ συοΐοβθ Ἵδ] θὰ ἴο 
τὰ ουξ οὗ πράνθη, “Τὶ ὑνοοὰ 15 ΘΧΔΟΙΪΥ͂ 
ϑυϊεα ἴον ἴπδ6 : βίησε ἴΠπῸ βἰχ ἀδγβ οὗ γεαζίοη 
ἰξ Βα8 δε 50 ἀοίετιηιπο ᾽ ᾿ (4 π5ἰαϊοῃιοπξ 
νης τῃ6 ἈΔΌΡΙ5 ϑβυρρογέ ΌΥ ἤηάϊπηρ [6 
Ὠδη6 Ηδπιδη ἴῃ ἴδ 0) 12 οὗ Οεηῃ. 111. χ1). 
(ῶ Νν»βο Βαηροά ΗἩδηδη (5366 Εβίβοσ νἱῖ. 

9, 1ο)) “Ὅε [κϊηρ᾽, 5Ξ4γ5 ἴε ΤἌΑγριπὶ 5ῃθηὶ, 
“ ροτηπηδηδεοα Μοσάθοδί ἴο ἀο {{|5 : δηὰ 1118 
ἴῃ Μοτσγάβδοδλί νγὰ5 1 8]||οἀ Ῥχον. χυὶ. 7. “Οὐ; 
δα (ἢς [ἰκείηρ, “ἴαἀκ6 Ηδηηδη, 6 δηΟΥ δηά 
ΟΡΡΓΘ5ΘΟΣ οὗ ἴδ6 [ενν8, ἀηα ἤδηρ τ οἡ [ἢ 6 
ξαϊϊοννβ μοι ΒῈ παῖ ργεραγοὰ ἔοσ Ἀἰπηϑο ἢ, 
Τοτγίυγε Βίπη, δηὰ ἀθαὶ Ὲ ἢ ἰπὶ δοσογάϊηρ ἴο 
Του ρ᾽οάϑυγο. Το Μογάδθοδι επί ΠΌΠῚ 
ἴῃ ῥγέϑδεποθ οὗ ἴδε Κίηρ, ἴοοῖς Ηδιηδη, δηὰ 
81] ἃ ἴο δῖπι, “ σοπλς ἢ πιο, Ηδπδη, ἰδοὺ 
ΘΩΘΙΏΥ, δδίοσ δῃά Ἠὀρργβϑοῦ οὗ ἴῃς [ονν8, τας 
Ι ΠΙΔΥ δῆς ἴπ66 οἡ (ῃ6 βδίϊοννβ ὑνῃῖς ἢ ἴδοι 
μϑί εγεοῖθα ἴὺγ (ἢγ56}Ὁ᾿ Απηάὰ Ηδηπιδη [Πα 
ἰγτδηῖ βαἱά ἴο Μογάθοδὶ {πὸ ᾿ι8ῖἴ : " Βείοσε 1α 
ἅτ Ὀτουρῃξ ἴο ἴῃ 6 γσδιοννβ, 1 ὈΓΑΥ͂ [δε ὑτίης 
Ι0Ώ6 ποῖ ἴο ἴπε ρμαϊϊοννα οὐ ΜΈΝ σομητηοη 
οὐἸπλ 419 ἀγα δυηρ. [8πὶ ἃ τηδὴ ΨΏὯΟ δᾶνθ 
τπουρσὰϊ δοοσῃ οἵ νγ}61}1-Κποῃ Βογοσβ, δηάὰ 

2 Ὦ 

4οι 
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βανο δά υηάοῦ πιο [πὸ ῥγίησοβ οἵ Ὀγονίῃποϑβ. 
ΤΒγουρῃ ΙΔ νοσὰβ δάσο ἃ τηδάθ Κίηρπ 
(γε 16, δηά ἃ βρθεςὶ οὗ της [48 δεῖ ἰδληἀ 8 
ἴῃ ἃ δίλϊς οὗ ἔδαγσ. ὶςἊ- κίην νγᾶβ Τὰ Ἐς, 
δά 1 πᾶνε Ὀδεη δ] εὰ “ ἔδῖπεσ οὗ (μ6 Κίηρ," 
ΜῚΊ ἀεβῖγε 5 τμδὲ τοὺ 5δουϊάοβε ἀθδὶ στἢ 
6 851 δὰ [ξ ἴῃ ΤΥ πιά ἴο ἀοδὶ ἢ ἴΠος. 
ΟἿ! δρᾶσε ΠΛΥ͂ Βοποῦσ. 20 ῃοῖ ΚΙ πις, ἀο 
Ὡοῖ ΠΟῪ Π|6 [ἢ Ρίθςοβ 8 πος ΤΩΥ̓ Δηςοϑίοῦ 
Αγᾶρ νὰ8 ἤόνγῃ 1ἢ Ρίοοεδβ. Βς ψοοὰ ἴο της, 
Μογάθοδι,, δηά ἐο Ὡοΐ δεῖ ἰονγαγὰβ πὶῈ ἃ5 ἃ 
ΤΩ ΣΟΓΟΙ, ΤῸΓ δῆοης γοὺ ὅτε Ὠοῆδ διςἢ. 
ΟἿ! στοηθαδοῦ ηοΐ ἀραϊηβί τη6 (ἢς μαίγοα οὗ 
Ακᾶς δῃὰ ἴδε νδηροδῆζο οὗ Ατηδλίεκ. Ἐδυεξηρε 
ποῖ Τὔγβοϊῇ Οὔ τὴς 88 ὩΡΟῺ 8ῃ ΘῃΕΏΥ, δηὰ 
ἀεδοεῖνο τῆς ηοΐ 48 ΤΥ ΤΌτ Δί Ποῦ ἔπαυ ἀδοείνεοά. 

. . 1 δηλ ἴοο δῇῃδπιοίδοοά ἴο Ἰοοῖκ ὕροὴ τῇ 
ςουπίεηδηςς, δηὰ 1 ςᾶπηοῖ ΟΡΘΏ ΤΥ τῆοι 
Ὀείοτο ἴἰδθς, θοςδυδο 1 ΠΟ] ονσεὰ [Π6 δάνίος οὗ 
Ῥῇ νυν δηα ἔπε ἀδουΐ ἴ866. [ΡΓΔῪ ἴδε, 

ΟΓάδοδΙ, ΠΥ τρδϑίοῦ, Βράσγε ΤῊῪ Ἰἰἶδ, δηὰ ἀο 
Ὠοΐ ἀοΒίΓΟΥ͂ ΤΥ ΠᾶΠ6 50 ΠΑ5ΕΠΠΥ 45 [πδῖ οὗ ΤΥ 
ΔησοϑῖΟΓ γ δ Ὁ Ηδης ποῖ ΤΩ ξ5τῈγ μοδὰ 
ου ἴδε σναϊϊοννβ. [1 που τηυδὲ σϑιιδὲ πι6 ἴο 
ἄϊο, θοποδα τὴς ἢ ἴΠ6 τογαὶ βοτὰ τυ ῇογο- 
νὰ 41} τῆς ποῦ]ε5 οὗ κιηγάοῃι ἄγε 
δεβεδάεά. Ὑπεδη Ὀεξδη Ηδηιδη ἴο ΟἿΥ δηὰ 
ἴο ψοορ; θυῖϊ Μογάεοδὶ ραϊά ηο δἴτοπεοη ἴο 
πὶ. Απά ἤθη Ηδηδῃ 88} (818, ἢ6 γδιϑοὰ 
ἃ Διο η 20 ]6 ΟΥῪ ἴῃ [Π6 τηϊάϑε οὗ 186 ρΡαΐδος 
βατάθρη δηὰ βαϊά: " Ηδθᾶγῦ τῇρ, γὰ [665 δηάὰ 
ἜΒΡΩΣ νἰοδ 1 νἰδηίοὰ πῆεη ἷ, ἴδ6 δοὴ οὗ 

διηάδίῃα, Ἰουγπεγεάὰ ἔτοπι Αἰεχαηάσια ἴο 
Βαι-Ραπίμβεσα. Οὐδῖμον γοιυγβμβεῖνοβ τορθίθοῦ 
δηὰ ἴαἶκα σοιηϑ6ὶ, ἕοσς Ηαπιδη 8ῃ2]} Ὀ6 "δη 
οὐ ἢ ϑοονοσ οὗ γου 15 5ο οὐδ118 Βὶρῇ ᾿ (ςΡ. 
ἘΞΙΠΕΥ ν. 14). “1 δηλ ἴοο βδοσί, βαϊὰ (δς 
νίηθ, “δηὰ δ τηυϑὲ ηοΐ Ὀ6 δηροά οἡ πιο, 
Ὀόοσδυϑβο τηθη σεῖ ἔζοπι πὸ ψἱης ἔον [6 ἀσηκ- 
οἤεσίηρ. ὙὍμὲε ἤρεῖγος βαϊὰ, " Ηδ σδηποῖ ὃὈἊ 
Βδηρεὰ οἢ πηθ, θδοδβε πο ῥ᾽ τοὶ ἔγοπὶ τὴς 
[6 βγϑιί-ἔγυ 5, Δηἀ ἔγομι τὴς Αὐδηλ δηὰ Εν 
Παὰ {πεῖς εἰοϊπίπρ.᾽ ὙΤῆδ οἰϊνο-γο βαϊὰ, 
“Νοῖ οΟυ πῖ6, Ὀδοδιυβο ΠΤ ῸΠὶ πιὸ 8 οδίαϊηοὰ 
τῃ6 ΟἹ] ἔογ {πε ἰαπιρ8 οὗ [86 Τοηρὶς᾽ ὅζο. ὅζο. 
“Οἔ τῆς, 5α]ά [6 Ἄοδάδγ, " πλᾶῖζα [6 φαϊϊοννβ, 
δηὰ παηρ ὕροη 1 [6 Ὀαγθαγουβ Ἡδηγδη δηὰ 
Ὠϊ5 ἴδῃ βοβ.᾽ 80 ἴδεῪ δηρεὰ Ηδηδη οἡ ἴΠ6 
ξαϊϊοννβ ψῃϊο μῈ μδὰ ργεραγεὰ ἴοσ Μοσγάςοδὶ, 
δηά [ῃς δῆροῦ οὗ Οοὰ ννΔ8 516,7 

ΕΘΤΗΒΆ. ΧΥΙ. 

(4) Το δοηβ οὗ Ηδπιδη. ΤῈ Τάγεξυπι3 
(οη Ἐϑβίδον ἰχ. τὸ ἄζς.; ΞΡ (δ85εῖ, Ρ. 295) 
εἰνς τ8εῖγ πδπλο5 (10 ψ πο ἢ δοῦλα Ἀ935: 5 Δῃ 
οἰγιοϊοχίςδὶ οἰοεηδης Ὀεδγίης προη ἴῃς Ηγο- 
ψΟΥΒΏΙΡ οὗ ἴῃς Ῥογβίδηβ;; ορ. (δϑβϑβεῖ, Ὁ. 226). 
[τ ὶἰ5 ἐΠυδίγαῖινε οὗ (ΒὨ6 μαϊγοὰ τ Ὡς ἢ [Π6 
ἰαῖοεν [εννϑ τοχαγάοα Ἡδπηιδη δηὰ ἢ 5 ἔπ} [Πδὲ 
ΠΟΥ τοργεβεηῖ [με ἰδ δοῃ8 ἃ8 πδηρεὰ οἡ ἴδε 
δΆΠ6 χα] ον 25 (μοῖγ ἔδίΠοσ ; ἃ βρᾶος οὗ ἴγος 
οὐδιῖ5 θείην δβδίσηοά ἴο οδοῖ ὑὈοαγ, ἢ δ 
ἰηἰογνεηίης δρᾶος οὗ οὔὰ οὐδ θεϊνο η ΔΗΥ͂ 
ἔνο Ὀοίΐο5, ἀπά [δε ἴορ οὗ 4]} θεΐῃς οςςυρίεά 
Ὀγ μος Ὀοὰγ οἵ Ηδλιδη. Ευτίδεν, Μογάθοδὶ 18 

85 οομηίηρ ἴο ἰδ δροῖ ποτὰ (ἢ 6 
οἰσνθη Ὀοαΐθ5 οτος πδηρίης, ἀπὰ ἴΠ}5 δά ἀγο55- 
ἴῃς Ἡαδη: “ Του ἢ ιδάϑὶ ἴο ἀο 
ον ἴο [86 [5:26}165: Ὀυΐ ἐπε Δ 1.1) ΠΡΟΤΕΙΣ 
41} (ἰηγϑ, ορδῆ οὐ δεοσεῖ, ρειτηϊ 6 
ΕΥἹ] ἴο πρση της οσὴ μοδά, ὙὍΒου αἰάΚςι 
ἰηἰοηὰ ἴο [κ1}} υ8 δΔηά ἀδρεῖνα υβ οὗ (!ς Ῥγοΐθο- 
το οὗ ΟΣ δᾶνεη!υ Εδῖδοσ, δυῖ πονν μάν νὰ 
τους ΟἿΣ Ὑ1}} ὑροὴ ἴποε δηά [ὨΥ 50ῃ8, 
δηά Βᾶνε μβδηρεοὰ ἴπεε δηὰ ἔμετι ὑπάετ [Βίης 
ον (ρσοίθοϊηρ) νης." Τῆς Βοάϊοβ ετε 
ἸΙεδ πδηρίηρ ΤΏΔΩΥ ἀλγ8: δηά ψβθη ἰξΐ ννᾶβ 
Ῥοϊηϊοάὰ ουὧἱ ἴο Εϑίδοῦ τπδὲ [8 νν8β8 ἃ Ὀγεδςῇ 
οὔ σομηπιδηὰ (Ὠ εὐ. χχὶ. 23), 586 δηβννεγοά, 
41} [ἢς 5οῃβ οὗ ϑδι] σεπιδλϊηεαὰ πδησίης ἴὉΓ 
εἰχ τηοπίβ (ἰῃ ἐχρίδίίοη οὗὨ 8418 (γοαϊπηθηΐ 
οὔ {86 ΟἸδοοηϊ65 : 8εὲ6 2 88πι. Χχὶ. 1-10), 
Βον τυ ο Ἰοησοῦ οὐχῶϊ Ηδπιδη δηὰ ἢ 5 Θ0ὴ8 
ἴο ὕδηρ, γῆο υἱϑηθὰ ἴο ἀεβίγου 411 [5γδεὶ "" 
1, ,251}γ, 1 18 βἰδίοἀ (( 8596], ὑ. 230) (δῖ ἐνθῃ 
ἴηὴ ἴ!6 ρῥγόβοηῖ οδὺ θη 186 ἴδῃ ΠὩΔΠ168 δὲ 
σελ ἴη [86 δυῃδζορθθβ ἴβ6Υ γε γοδα ἴῃ οὔθ 
Ὀτοδίῃι, 45 ἃ σοιηθργδηος πὶ (ἢς 80ι}5 οὗ 
411 τ86 ἴδῃ ρδβϑδθὰ ΔΎΑΥ 85 'ἰπ οὔς ὑγοδίδ, ἴῃ 
οχρίδιου οὗ ἴ[δ6 σσίηηα Ὁ τ ἰςὶ [ΠΟΥ͂ Ρυγροδοὰ 
ἀεβίγογίηρ [8τδο] Ἰὴ οὔς ἀδΥ. 

[ἡ [ες φἔι σεπυΓΥ δηὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ δλ]εῦ τῆς 
7ενβ, ψθδη Τεἰευγαϊίίησ πῃ Ῥυγιπὶ θϑαναὶ, 
Τοργοβοηϊοὰ Ἡδιηδη ἃ5 ογιυςβοά ; δυϊ ὈΥ ἴἴ 
ΠΟΥ Ιηϊεπάεα 4150 ἴο τοςκ ἴΠ6 οτυςδεὰ 
Ομγίϑι: “ [υάξοβ «ᾳυοάδηι! ἐεβνιδι15 5υ8 
δβοϊθηηὶ Απιδη δὰ ραπξ αυοπάδπι τεοογάδ- 
τίοποιη ἱποδηάσγο, εἴ βδηςΐϊῶ Ἵσυς!5 8551Π|1- 
Ἰαῖδπι βροοίθπι ἰπ σοηϊεπκιπὶ ΟΠ τ ςιίδης ἀεὶ 
βδοῦορα τηοηῖο Ἔχύγοσε." Ηδηοσε ΤΠπεοαοβίυϑ 
ἴη 4.Ὁ. 408 ογυαὰ [μ6 ρῥγδοίϊοα. ἄρ. (ᾶ55εῖ, 
Ῥ. 205. 
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Ν ἂς Μιάάϊε Αγζϑϑβ ἴῃς Ἰἰῃς 

“Ουΐκ, υϊά, υοῇ, φυϊθυβ δυχὶ 8, σαγ, 
ααοτηοῦο, ᾳφυδηάο,᾽" 

γγὰ5 δοοορίεα 45 ἃ σοιρῇ οὐ π6 οὗ [ἢ ς 
50) οἴ8 τ ΒΙΟΩ βθου]ὰ Ὀ6 Θχρδϊηθὰ 1ἢ 
ἴη6 Ιηϊἰτοἀυςτοη ἴο ἃ 5δοσθὰ Ὀοοκ, [Ι͂ῃ 
ἴῃ)6 οὯ86 οὗ ὈοοΚβ οὗ νῆϊοὴ [86 δυῖῃοσ 18 
ἘΠΚΏΟΩ, [6 Τοσα Ὡδίυγαὶ ΟΥΘΣ 15 ἴο 
Ὀαρσ σὰ “φιΐά3᾽ Ἃς ΜῈ] τῃοσζοίοσα 
αἀδοοῖθα τὴ6 οἤαγδοῖοσ οὗὐ τῇς ΒοοΟΚ 
οὗ νιϑάομῃ Ὀδίοσα ψὰ δηΐοσ οἱ ΟἿΟΣ 
ἸΠΑΟΌΪΤΙΘ68. 

διιαϊητηθῆϊ οὗὨ τ]βάοσῃ 15 ΟὨΪΥ Ῥοβϑὶῦ]α ἴο 
ἴῃοϑ6 ψῶο ᾿ἷνα ρυτα δηά σηοσα]ὶ ᾿ἰνεϑ. 
ἩΝιβάοτῃη 15 116 δηὰ ἱπητηοσίδ! ῦ ; 5ἰη 
Ιςδαϑ ἴο Ρυμ]βημηθηΐ δηὰ ἀδαῖῃ (οὮΔρ. 1.). 
Ιῃ ἴμ6 ποχί οἤδρῖοσ ἢδ 5εῖβ ἐοσίῃ ἴῃ6 
ΒΟΘΡΙΟΔΙ ἀδδραῖγ, ἴ6 βθηβυδὶ Ἐρίςσι- 
ΤΟΔΏΪΞΙΩ, δηα [86 τηδ] ρηδηΐ νἱοΐθηςς οὗ 
ΒΟΟΙΏΘΙΒ Δηἀ ἀροΞίαϊε8 (11.). ἮΙ [Π656 
ἢδ6 οοπίταβία ἴῆὩ6 Ὠορδβ δῃά δ] βϑίηρβ 
οὗ ἴδ) τιρῃΐθουβ δηά οἵ (ἢδ]γ οἤβρηίηρ, 
βῃσνίησ ταὶ ἀνθ 4 βῇογ δηᾶ Ἂμ ]ἀ- 
655 ΠΠΠ6 15 Ὀαιίου ἴπδῃ ἃ ροά]δθβ5 οἱὰ 
ἂζε δῃά πυϊηοζοῦς Οββρυίηρ, 51:ὴ06 186 

᾿ τιρῃϊδοιβ, ὑπο γ ἴῃ6 ῥχοίδοϊην σᾶ οὗ 
1. ΟΗΑΒΑΟΤΕΚ ΟΥ ΤΗῈ ΒΟΟΚ, (΄ Οὐτοῦ᾽ 

ΤὮΘ ῬΟΟΚ [8115 ἱπῖο ἔγο τηδῖπ αϊνὶ- 
5]0η5---ἰῃς ἔχϑὶ (1.) φεῆθγαὶ δηᾶ Ὠοσίδ- 
[ΟΙΥ (1.--ἰΧ.); [6 βεοοπά (11.} τ δῖ ηΥ σοη- 
δἰϑίϊηρ οὗ Ὠϊδίοσις 1] υ5᾽τα !οἢ5 (χ.--ΧΊΧ,). 
ΤῊ6 ἔἢσχϑδε αἰνϑίοη σοῃϑὶϑίβ οὗ ἔνγο 560- 
[ἰοΩ5 : (4.) Οοτηχηθηδιίίοῃ οἵ ἸΙβάομῃ 
8ἃ5 ἴῃ6 σιϊάξς ἴο 8 Ὀ]ε55εα ἱτωτηοσίδ 
(..-ν.); (Β.) Θοτηπηθηἀδίοιῃ οὗ ΝΥ βάοσῃ 
858 ἴπ6 βοῦυσζοθ οὗ 41} τηοσὰὶ δηά 1η(ε]- 
Ἰεοίιδὶ Ὀ]Θβϑίηρδ (ν].--1Χ,). 

ΕἸἼΒΘΥ ΘΕΟΤΙΟΝ. Α. ΟΗΑΡΤΕᾺΞ].-ν.-- Ἡράονε 
2)ε Ομ ἐο ἤηριογίαγ. 

γνυηιηρς ἴῃ ἴῃς ρδύβοῃ οἵ Κιίῃρ 90]10- 
ἸΏΟΏ, ἴῃ6 αὐἴῇοσ ὈδρΊη5 ΟΥ̓ δὴ ΔΡΡ6ΔΑ] ἴο 
ΤΌΪΟΥ5 ἴο ἴον τρῃϊθουβηθ55, Ὀδοδυ56 [ἢ 6 

Οοά, «αἰϊαΐῃ ἴο ἃ Ὀ]εββεα Στηοσίδ γ, 
ΨΏεΙοα5 ΗΘ ἃπὴ8 Η]π)561{ δραϊηδὶ ἴῃς 
σιοκοὰ (11].--ν.). 

Β. ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Ὗ].-ἸΧ,-- Ἡράονε ἐρ ἰο δε σοφὰ 
ας 4Ὺ)ε «δρεγες οὗ αὐ ὀξεσείρερε. 

Ηδνίηρ τἴλυ5 ἀείδηἀοα [86 οαυ56 οὗ 
ὙΝΙβάοτα ἀραϊηβδὶ ὈΠΡΟΟΪΥ ΒΟΟΣΏΘΙΒ, ἢ6 
ΔΡΡΘΔ158 Οὔσ6 ΤΟΙ ἴο 8]] βφασίη]γ ροΐξη- 
ἰΔῖα5 ἴο ΤΕΙΘΙΏΡΟΙ [ΠΕΡ ΓΟΘΡΟΙΒΙΘΙΠΥ͂ 
Δ ἴο 866 δηὰ ὈΓ͵ΑΥ͂ ἔοσ νἱβάομι.: Ὑ)}15- 

1 Ἑνα]ὰ ῥγείεσβ ἴο Ἰοΐῃ οἷ. νἱ. ἴἰο ἴῃς ἄγει 
βοοϊοη, ἐπ ὙΠΟ Ὧ6 βδαγ5 ἴα “ἴῃς ἔχπάδ- 
τοθηίδὶ ἰδουρδῖ, οοτρ]εῖς ἰῃ 1496], 15 Ἔνθ ουἵ- 
ὙΆΓΪΥ Ὀτγοῦρδὶ ἴο ἃ οἶοβε.᾽" (ογίαϊγ αὔον [19 
βεοϊΐοῃ ἴβεσε ἰβ 8 ρεγοεριῖδ]ς οβδηρα οὗ ταοϊβοά, 
δηὰ “4186 ατὶ δλονσπι ἰὼ ἴδ. 6 ῥτεοθάϊωρ ροσίίοι ἰ5 
ἰπ δθεγδηος. 

2} 2 
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ἄοτῃ 8 ἴπ6 ἴπ|6 βεογεῖ οἵ ροόονοσ, 16 
δτεαϊεϑβι οἵ 411 βαγίθ]!Υ Ὁ] βϑίηρβ, πὰ ἴῃ 68 
σΪοῆουβ ϑουτοα οὗ 411] ἴῃδῖὶ 15 ΙΏΟΓΔΪΙΥ 
ΟΥ ᾿ητε]]Θοΐια!}}ν ἴο Ὀ6 ἀδεοισεαὰ. Δ }- 
οὔϊ γιβάομι τλδῃ ἰ8 ἱρμογδηῖ, {66 ]6, 
Β6ΏΒΟ115, ὉΠ5ΡΙΓΙΌΔ] ; Ὧ6 σοΔη ὃς βαγεὰ 
Ὀγ Μιβάοτῃ δ οῃδ. 

ΘΕΟΟΝῸ ΘΕΟΤΙΟΝ, ΟΗΑΡΤΕΒΒ Χ.-ΧΙΧ,.--- ὦὁὦ- 
ἑογίεαί αείγαλορς. 

Αἴοσ ἰπδϑ6 ἰσῇ εὐυἱορίος5 οὗ ἩΠΒάοτι 
83 [6 5οῦυζοθ Οὗ ̓ τητ τ ΠΥ ἀπ οἵ ΘΎΕΙ 
ὈΪ]Οδϑίην, ἴὩ6 Ὑτιῖοσ ἀενοῖοβ ἴῃ6 τοδὶ οὗ 
ἴδ6 ῬοΟΙ ἴο 1]υβιγα ΠΟ 5 οὗ Ἡβάοπι 85 ἃ 
ῬΟΝΘΓ ἴῃ υήδη Ὠἰϑίοσυ. ὍῊ6 ἤοσοαβ οὗ 
νβάομι ἂζὰ [ἢ6 ἢετοθβ οὗ δι, )5- 
ἄοτωῃ ργεβεσνθβ ἴῃ ͵υ5ῖ Δηα Ρυη 5ῆ65 [6 
νι οἰκεά, ΒΟ ἱπάϊνΙάυΔ}}γ ἀπ δ] μΔ]]γΥ.ἢ 
516 ργεβεσνοὰ Αἄδῃ, δηὰ ρυηϊσῃθα (αίη 
δΔηά [15 ρΌΠΕ σας ; 586 Ῥταϑοσνοα ΑΡγὰ- 
δὰ δηὰ [1,οἵ, Ὀυΐ 'Ῥυπίθπεὰ [ὴ6 ΡΘΟΡΙ6 
οὗ ϑοάοιῃ; 886 Ῥγεβοσνθα ἴδοοῦ δμπὰ 
7Τοβερῃ, δῃὰ 86 ἀεϊνογθα 15γ46] ΌΥ [Π6 
Ἰηϑισυτι Δ} 7 οὗ Μοβεβ (χ.). τΤῇμε 
ΤΟΙ δι ΟὨδρίσοιβ ΣῈ ΟὨΙ ΘΗ οοουριεὰ 
ἢ ἃ σοηαςκὶ δεῦσθοη ἴδ6 ΡυΠ]ϑητηθηϊ 
οἔὗ Εργρί δῃὰ [τἢς ἐδίμοσι ῥσονϊάθῃος 
ὙΉΏΙΟΒ ρτοίθοϊοα [βτ86]. 1 15 δβϑβϑυτηδὰ 
ττουρδουϊ τὲ ἴπ6 ἀϊβόγοηος δαῖγεθῃ 
[86 ἴνγο πδίοῃβ οοηβιϑίθα 1 ἴδ ρο5565- 
βδίοῃ οὗ Μιβάοιμῃη ὉΥ ἴῃ6 ϑγδε ἴο5, δηά 
[6 περίεοϊ οὗ 1 ὉΥ ἴ!ς Εργρίδηβ. ΤὮς 
τοῦ Πποτείοσα ἴδκοβ ἴῃῇ6 ΟΡΡοτίΌΠΠΥ 
[9 Ροϊηῖ ου ἴμ6 τοϊδοῃ Ὀεϊνθθη 51} 
δηα ρυμιβῃτηδηΐ, δηἀ---ἸΏΟΥ6 σΘἝΏΘΓΑΙ]Υ.--- 
τΠ6 ἰᾶτνα τ ὨΙοὴ ἀοσιοιτηῖηα [ἢ6 παίυσο δηά 
᾿τ1ϊ85 οὗὐἠἨ ἀϊνίὶπε τε θυῦοη. [Ι͂Ιη ἴῃς 
τ21ἢ ΤΠαρῖοσ ἢς βῆσνβ, ὈΥ ἴῃ6 ολ856 οὗ 
1η6 Οδῃδδηιϊῖδβ, δὶ 5 ΠΏΘΙΒ Δ’Ο ΠΘΥΘῚ 
ἀεϑίτογεα Ὀγ βυάάδῃ δηά ονεγνοὶγαϊηρ; 
ΤΌ Ὁ2111 (ΠΟΥ πᾶνα ἄσβί Ὀδοὴ ψαγηθα 
ὈΥ ῬΓΕΙΙΠΔΙΎ ΟὨδβ βειηθηῖβ ἰηϊεηἀδα 
ἴο ἰεδὰ [θὰ ἴο τοροηΐϊδησςθ. Ηδ ἴθ 
ἰηϊτοάυοεβ ἃ ἀϊρτεββϑίοη (ΧἹ].--χν.) ἴο 
1Πυδίταῖς τῆς πδῖυτο, ἴῃΏ6 οπρίη, τς 
[ΟΠγ, δηὰ [μ6 ταϊβομίεῖ οὐ Ἰάο]δίῖτυ, το- 
βονὶηρ ἢ15 βσἰογηδϑδὶ ἀθηυῃ οἸ Δ Ο}8 οῸΣ [6 
ἹΟΓΙΒΕΙΡ οὗὨ ΟἰΑΥ͂ ἱπιᾶρεβ δηά οἵ δῃϊη14]5---- 
ἔοσπιβ οἵ ἸάοἰδιτΥ ψμῖ ἢ γεῦε 8ρΕΟΙΔ}}γ 
Ρτθαἀογμδης ἰὰ Ἐργρι2 ὙΤβτζουρμουΐ 

1 1 (δἰ βεςϊίου ϑοϊοπιοι 15 ὩῸ ἰοηρεῖ ταίειτεα 
ἴο, δῃὰ δῆεοσ οἷ. χὶ. ἴ86 σῥεαΐ τεοίδγοεμποθθ ἴο 
ΔΝ ἰκάοτα Θμ τσοὶ ἀἰβαρρθᾶσ. 

3 ὙΒ6 7ἐν θα δαῖμον τβοθα ροεπὶ γγὰ5 δι {ΓΙ- 
Ῥυϊεά ἴο ῬΠΟΟΥ 65 18 τόσο ἰοϊεγαπΐὶ ἰὰ 15 
ἴοπε. Ης τδϊηκς ἴμαὶ Ῥοϊγιίμεϊδι5 ταῖρης 581] 
Οὔ ἴδε “111 οἵ ἀοα, 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴῃς ἴουγ ᾿ἰαβῖ οπρίετα ἢε ἀδνεῖορβ ἃ 
8665 οὗ οἰαδογαία ρᾶσδ οῖὶς Ὀδίνγθοη 
[6 ἰοτίυηθβ οὗ ἴῃς Ἐργρῦδῃβ δᾶ [ὃς 
15τθ] 165, ἰουπἀδαἃ οὐ ἴδ παιγαῦνς οὗ 
[86 Ρίασιιοβ δῃὰ οὗ ἴῆες Εχοάυβ. Ἐς 
ἄνν 6115 Ἔβρεοίδ!ν οἡ ἴῃ6 ᾿πββοῖ ρίασιιδβ, 
δηᾷ [ῃ6 ὅτε δηὰ [41], ἃ5 οοηϊταςίθὰ τ ἢ 
1ὴ6 σῆς οἵ α0.81}5 Δηὰ οὗ τηδῆπᾶ (χν1.); 

ΚΟὨ ἴδδ ρΐασις οὗ ἀδγκηθθος οοηῃίταςίοα 
ἢ τῆς ΠΡ Θπ)ογεᾶ ὈΥ ἴῃε Ι5γδθ]} 1165 
ἴῃ Οοβἤθῃ (χν]..); ου ἴδε ρίαρυῃςε οὗὨ τῃς 
δτβίθοσῃ (χν]}}.) ; δηὰ οἡ ἴΠ6 ραβϑασὸ οὗ 
ἴῃς Ἐδὰ ὅεα (χὶχ.). Εδ επάς βοιμονῆδῖ 
5. ἀἀΘ ΠΥ τ} 4 τῆ δΔη ἢ] τεσορση οι οὗ 
Οοὐΐδβ ἴονε δῃᾶ τΏΘΤΟΥ ἴο Ηἰ5 ρεορῖς 
(χῖχ. 22). 

ΤΓαΑνΝοῦΑΟΕ.--Τῆς. ᾿ἰδηριασο οὗὐ (86 
Ὀοοϊκ ἰ5 τγαγκοα ὉΥ ἃ Ὁγοίο!α ὑρθου τ. 
(1.) ΟὨ (ἢὩ6 ομο παηά 11 δρουῃάς ἰὴ 
Ἡδῦτον Οχρσθϑϑοηβ, ΏΙΟΝ ρτοόνα ἴδαῖ 
(86 δυΐθῃου ἢᾶ5 Ὀδθθὰ ἱἰγαϊηθὰ διηοῃσ 
76 ινίβῃ δββοοϊδοῃ8; (2.) ου ἴῃς οἴβεσ, 
τ 5ῃ6 5 ἃ 51 ρ1}}Δ Τηδϑίειυ οὗ (ἢ 6 ὅτεεκ 
Ϊδηρυᾶρα ἴῃ [15 ἰδίου. Ἔροοῖ οὗ τηϊησὶοὰ 
ἀδοδάθηςς δηᾶ ἀδνοϊορσηθηῖ. 

(1.) Τῆς Ηδοῦταὶς οοἰουπηρ 15 ἀπ ἴο 
[ὴ6 56 οὗ ΟἹὰ Τεκίδιηθηϊ ρῃγαθος δὰ 
σοΠΟΘΡΕΟὨΒ, οὗ νὨΙΟὮ ΤΩΔΗΥ͂ τα ἀοπινοὰ 
ἔἴτοιῃ ἴῃς 1ΧΧ. ὙΠαθ6 ψοο ἢ. ἀοπὸς 
δαορίοα ὉΥ [06 ὙΠΟ ῬΑ Ὀδοδυβε 
ἢδ ννὰ8 ἃ εν, διὰ ψν5 δυο δῦ ψαῖ Ἐπ6 
Οτσοοκ νουϑίου οὗ ἴἢ6 ϑοηρίυτεβ, δηὰ 
νὰ8 Δάἀταβθὶηρ 15 ΟὟΤῚ ΘΟυΠΙΤΥΤΩΘΕ ; 
Ὀυϊ ΡΑΓΟΪγ 4130 ἴγομὶ ἃ ᾿ἰοσα συ ἀδϑῖσα ἴο 
ὙΠ ἴῃ δοοοσύδηοα τ Ὠὶς αϑϑυτηθα 
Πδαγδοίοσ οὗ Κίηρ ϑοϊοιιοη, δηὰ ἴδμόσο- 
ἔογσγε ἴο 8551: 1116 15 ϑίγίε, αἵ ἰδαϑὶ ἴο 
ΒΟΙΏ6 5] 1σῃς εχίθηϊ, ἴο ἴῃαΐ οὗ ἴῃς οἱάδτ 
ϑαρΊ ΘΠ [14] θΟΟΚ8. Ατηοηρ [6 Ηθθγαῖς 
ΡὮγαβεβ 6 ΤΑΥ͂ ΑΘ ΠῚ ἁπλότης καρδίας, 

τ; μερίς, κλῆρος, ἴ. 9; τρίβοι, . το ; 
λογίζεσθαι εἴς τι; Ἰ, τό ; πληροῦν χρόνον, 
ἶν. 13; ὅσιοι τοῦ θεοῦ, 1 ἵν 1 ς; εὑρίσκεσθαι, 
ἴῃ [Π6 56η86 “20 δὲ γερυργιξεεα ἄς, υἱῖ. 29, 
Μ}], τὰ ; εὐθύτης ψυχῆς, ἰχ. 3; ἄριστον ἐν 
ὀφθαλμοῖς τινος, ἴχ. 9; ἐν χειρί σιψος, ΧΙ Σ; 
ἐξ ὅλης καρδίας, ΙΔ, 21 ; υἱοὶ ἀνθρώπων, 
νἹ, 6; αἰὼν ἴῃ τἢ6 56η56 οἱ “τυογζα;᾽ 
ΧΙ, 9; πλήττειν ἀορασίᾳ, χὶχ. 17. Το 
ἴῃ656 ΠΥ Ὀ6 δά ἀδα Θχργαβϑ 8 αἰ γος 
Ὀοττονεα ἔγομλ ἴμ6 ΓΧΧ,,, συοἢ 85 ἐνωτέ- 
ζεσθαι, ὀρθρίζειν ἐπί τι, ἃς Εὐυσίδοι 
ἴδῃ 1158, ἴη6 5ιτπιοίυτε οὗ ἴῃς Ὑτίτοσ 8 
ΡῬετοάβ 15 Ηδῦσαϊςο. Ηλΐπ υδ65 Ὀπῖ ἔενπ 

1 ὅεο σῖδον Οεσωσι, “ ΕἸη].᾿ ς. 
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σοπῃθοην ΡᾶΓΈΟΙεβ, δηὦ τἢο56 ἴῃς 
5 Ρ]6 5 (5 ἢ 85 καὶ, δέ, γάρ, δίο, ὅτι, 
διὰ τοῦτο), [ῃΠουρἢ 6 ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ 5,6 8, 
ΌΥ βοηὴς ἔδυ 655} οἰδθοσαίε ϑθηΐεηος 
(45 ἴῃ χὶϊ. 27), [παῖ ἢς οουά 645}}}7 ἢᾶνβ 
δΔαορίεα ἃ τλοτα Οτϑεῖ κα βεπισίυγα ΤῸΓ 
ἢϊς ρεποάβ 1[ ἢ6 ᾿ιδὰ ἔδϊξ ᾿πο]ηςα ἴο ἀο 
80. [Ι͂ῃ [Π6 Ἰαΐδσ ομδρίεσβ 6 δραηᾶοῃβ 
[6 “5 ρ θη 1141 βδίγὶθ, δηὰ ἰδυηοἢ 68 ἰηἴο 
ὉΩΓΟΒίγαϊηοα τῃρίοσιο, Ηδησα νὰ 'μ6Γ 
ἴῃαὶ [86 τοῖα Ηδῦσγαῖς ἔοσῃῃ οὗ ἴῃ6 
ΘΑΙΠΟΙ ΟΠδρίουβ τηιδὲ Ὀ6 ρα Ϊγ ἀπ ἴο 
Ὁ ἀδδίσγα ἴο ΔΤ Οὐ 15 ᾿ϑουἀΟΥΤΩΙΥ͂ 
ἸΏ ΔῈ ΔΙ 1511ς ΤΩΔΏΠοΣ, δηά ἴμδῖ 6 δῦδη- 
ἀοηθδά [5 ῥίδῃ δἱ ἃ ἰδίεσ βίαρε οὗ ἢϊ5 
ΨΟΣΚ Ὀδοάυβα δα ἰουῃᾷ 1 ι.561655, δηά 
Ὀδοάυβθα 1 Βαιηρογεὰ τἢ6 ἔγεα ῥ]δὺ οὗ 
ἢ15 σεηΐυ58. Αἴ ΔΩΥ͂ ταία τῇς Ηδρτγαὶς 
ῬᾶΓΔ 6] 15 15 ΟΠ ΘΗ ΟὈβογνδ θα ἴῃ ἴῃ 6 
ΘΑΓΠΘΓ Ομαρίετβ. 

(2.) Τα ντίϊεσ υ865 βυιςοἢ 1ποσουρὮ]Υ 
οἰαϑβϑίσδὶ ρῆγαβθβ ἃ5 ἀγῶνα νικᾶν (ϊν. 2) 
δῃὰ διεβίβασεν αὐτοὺς θάλασσαν ἐρνθράν 
(Χ. 15), δῃὰ νὰ8 δνυἹ ἀθηγ ἃ τηλϑῖοσ οἵ 
Οτοοῖκ νοσδῦυϊαιγ. Ηδθ ὄνθὴ ΚηΘῪ 
Οτθοὶς 6 }1] δμουρῃ ἴο Ὀ6 80᾽]6 ἴο ἀθα] 
ἢ [1 δυϊοοσγδίϊοα!ν δηά ἱῃ δὴ ἱπάθ- 
ρΡοηράδηϊ ᾿ζδῆπεσ. Ηδς 15 ἴοῃά οἵ οοηι- 
Ρουμαὰ μοσγάς, βύο ἢ 88 κακόμοχθος, χν. 
8; ὁμοιοπαθής, ν]. 2: γγγενής, ΥἹ!, τὶ 
πολυχρόνιος, ᾿, το; ὀλιγοχρόνιος, Ἶχ, 5; 
πετροβόλος, ν. 22; παντεπίσκοπος, ΥἹὶ, 
23; φιλάνθρωπος, 1. 6 ; κακότεχνος, .,. 4; 
δυσδιήγητος, ΧΥΪ ΟΣ ; γενεσιουργός, χὶϊ!, Ὁ, 
δο. ΗἜδ ι.ι536ε5 δοηῈ Ψψοσγὰβ ΏΟἢ ΔῈ 
ΑἸπηοϑῖ ΟΣ Θῃ ΙΓΟΙΎ ῬΘουΣ ἴο ἈἰπΊ5Ε1, 
δ. 85 ἀκηλίδωτος, ἵν. 9; νηπιοκτόνος, 
ΧΙ, 7; τεκνοφόνος, χὶν. 23; γενεσιάρχης, 

ΧΙ, 3) ραχυτελής, Χχν. 9; εὐδράνεια, 
ΧΙ, το ; μετακιρνᾶσθαι, χνὶ. 21; εἰδέχθεια, 
χΧΥ]. 3. ΟΥὨ βοϊὴδ νοσάϑ, βυοἢ 89 πρωτό- 
πλαστος, ἀῃὰ [ἢ8 ρονοσῆιὶ υυΐϊ -σἴτδῆρα 
ψΟΤά ῥεμβασμός, ἵν. 12, ἢς νγᾶ5 ῬΤΟΌΔΌΙΥ 
[86 ἱπνθηΐοσ. ϑοῃια οὗ ἢ18 ΘΧΡυεβϑι ΟΏ8, 
δυο ἂ5 “ὦ ἀοῤε τω οἱ ἐριριογίαζιν" 
(11. 4), δηὰ “ Ο Ζογά, λοι Ζουσ' ΦΥ͂ τοις " 
(κι. 26), ᾶἃῖὲ 30 ΒΔΡΡΥ͂ δηά βυρρεβῦνα 
ἴῃαὶ (ΠΟΥ ἤᾶνα ραϑβθα [ηἴοὸ ἴῃ6 οὐχτοηΐ 
Το ρίουβ ἰδησύαρα οὗ [π6 ποσὶ ά, 

ΘΤΥ,Ε.---τι. ΤῈ 800]. οὗ ἴῃ6 τυῖοσ 
5,6 "5 ἰῃαϊ ἢ6 νψᾶ5 ἡδίυγα! ἢν οὗ 8, ροβες 
[οι ροσδηιθηῖ, δηὰ ταὶς μα Παά Ὀδδῃ ἃ 
δπιάθηϊ οἵ ατεεῖς ἱγτίο δηὰ ἰταρῖς ροθῦγ. 

α. Το [ἢϊ5 ψγὲ οὐ βύςἢ ἜΧΡΓΘΘΒΙΟῚ5 88 
ἀδελφοκτόνοις συναπώλετο θυμοῖς, χ. 3; 
λυθρῶδες αἷμα, χὶ, 6; ἀμβροσία τροφή, 
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ΧΙΧ, 21; ἀπότομος (ν. 20, 22; νἱ. 5, 
τι; ΧΙ, το; ΧΙ! 9; ΧΥΠΙ. 15); αὐώδαλα, 
χὶ, 1, τό; ; ἄβατος, χὶ,. 2. 566. 68ρ6- 
οἶδ! τμ6 ᾿γτῖς ουουτδίθ ἰῃ 11, 7-ιτ; 
Υ. 9-13; ΧΙ, 8-ὸο; ΧΙ. Ι7-|0; ΧΥΙ͂Ϊ. 
17--21. 

β. Ἠς ἰ5 ἴδτααγ τι ϑυοῇ Οτϑοὶ 
Ουδίοῃηβ 845 ἱπ᾽ ΠΔ!Οη ἰπῖο [(ἢ6 τηγϑίθυβϑβ 
ὙΊ], 4), ἴπΠ6 αδὲ οἵ ραι]δηάϑ5 δ Ῥαπαιοῖβ 
1, 8), οἵ ψτεδῖῃβ ἴο οσονπ ἴῃς νἱοΐοτβ ἴῃ 

ξαϊη65 (᾽ν. 2), οὗ π|||6 βηθ5 (αεϊέεμἶαε) 
ἴοσ ἀοτμθϑῦς ἀ6 65 (ΧΙ. 15), δῃὰ οἵ (ἢς 
ἰγηᾶρα5 οὗ ρτοίδοϊίηρ ροάϑς δ [ἢ6 ὈῬΓΟῪ ΟΥὮ 
βίετσῃ οὗ νϑββ86]5 (χίν. 1). ΗὄἜδ υ8685 50ἢ 
55 11:.}} τεεῖς [ΘΓ 85 στεφανηφορεῖν, ἼΡε; 
ἤν ς πρυτάνεις, πομπεύειν, ἄθλα, ἀγών, 
ὅζο. 

γ. Αροηρ Οτδοκ ἤρυτεαβ οὗ βρεθοῖῦ ἢ6 
Θο ΞΔ :ΕΥ Θρυρίογβ Οὐξαρημδ, ἃ τλθδῃ5 
οἵ ρινίηρ ΕἸ ρἢ4515 ἴο σψογὰβ ΌΥ Ἰῃητονοῖ- 
Βῖοη οὗ ροβίἴοη, οἵὗἨ νη ον πα μάνα δὴ 
ἸὨϑίδῃοα ἴῃ ἴἢε ἢγϑβί νεῖϑε (5ε6 ῃοΐθ), δῃὰ 
ἴῃ δἰπγοϑὲὶ Ἔν ΕΥΥ ομδρίου. 

δι ΙΏ ΟὨΘ ρῥᾶβϑδαρε ἢ6 βῇσνβ [δὲ ἢδ 
Ὑγὰ 5 ΤΆΓΩΙΠΑΓ 1 (6 ϑογίζες οὗἩ ἴῃς Ἰορί- 
οἰΔῃ8. 66 ποῖξϑ8 Οἢ ΥἹ, 17--20. 

«.« ἴῃ βοὴ Οτϑεκ ροεσίβ (65 ρΘΟΙΔΠΥ ἴῃ 
ΖΕ ΞΟὮ 105) νὰ βηᾶ δὴ σωρρεραπος οὗ 
εὐίἠλείς ἴο ἃ 5ϊηρὶε βυρβίαπενε (πύργωσις 
ἐπιθετῶν). ῬΉΪΪο, δηᾶ οἴμοὺ ντιῖοῖβ οὗ 
ἴῃς ΑἸοχαπάτίδῃ δηὰ ἰδίογ Ἔροοἕ 8, δᾶνῈ 
ἱταἐϊδιοα τ[ἢ15 ῥθου αν. Α Ξρεοϊπμθῃ 
οὗ 1815 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Υἱῦ, 22, 23, ὙΏΘΙΕ ἴῆστα 
816 [νδηγ-Οη6 ΘρΙὨοῖς ἴο ἴῃ νοτὰ γ)15. 
ἄοτω. Βαϊ [86 πωριδδ' οἵ ἴῃς Ἔριμεῖ5 
(3 Χ7γ) 5 ἀδοϊάφα Ὀγ Καρρθαϊβιὶς οου- 
5 ἀΘΥΔΈΏΟΙΒ. 

ζ. Αμη εὶς 16 οὗ αιὐὐΐε ᾿μοοβοδηΐ οο- 
οὔποθ. Ῥουῆαρβ ἴῃπε τηοβὶ βἰπκίηρ 
ἰῃηϑΔΏ06 15 ἰῃ ΧΙ, 18, 10. 

ἡ. “4Σ5ο, ΩΣ ἅτ [τεαυηΐ. Ι͂ὰ [6 
ὙΘΙΥ Βιβῖ νϑῖθα ψ͵Ὸ ἢᾶνε ἀγαπήσατε... 
φρονήσατε... ζητήσατε; ἐν ἀγαθότητι... 
ἐν ἁπλότητι. Οιἴδαγ ἰηβίδῃσθβ ἅτε : ἀδό. 
λως . . . ἀφθόνως, νἱὶ. ᾿3; ; οὖς... θροῦς, 
., το; ; ἀσεβοῦς. . χνοῦς, Υ. τς; εὐμα- 
θῶς.... εὐπρεπῶς, χίΐ, τα; ; ποθοῦσιν. 
ἀπελθοῦσαν, 1 ἷν. 2. Τῆς ντίῖοσ ον] ἀθηο}γ 
ἀεἰρῃιοα 1 τς τὨγιμηῖοαὶ σΟἸ]οοΔΏΟΙ 
οὗ νοσάβ. 

θ. Αι σαϊοη.β Ἰμοαϑϑδηῖ, 48 ἴῃ βέλους 
βληθῶτος, Υ. 12; πανοπλίαν. . . ὅπλο- 
ποίησει, ν. τᾶ; ἰδίας ἰδιϑέητὸε; 1, 23; 
δίκαιος . ἐν δικαίως καταδικάσει, χὶϊ. τς ; 
ὁσώς. . ὁσιωθήσονται, Υἱ. 11. 

. ς: τῳ ἢπά 5βυοὴ παατκοὰ 2αγαμο- 
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"πασί4ς ἃ5 ποταμοὶ... ἀποτόμως, ν. 23; 
ἄτραπον. . .. τρόπιος, ν, 1ο ; στενοχωρίαν 
«ὦ... στενάζοντες, Υ, 3 } μύσους μύστας, 
ΧΙ; 6 ; π᾿ . προσδοκία, χΥ]!. 12 ; 
ἔργα. .. χὶν. συ. 
ἐ ΤΗΝ κὴν οἶδυ868 δηᾶ 8535: 1] διθα 
δηϊηρβ (παρίσωσις, παρομοίωσις, Ατίϑῖ, 
“ἘΒοΌ᾽ 11. 9) ΟΟΟΌΣ ἴῃ δἰπιοδῖ δυοσν 
Ομαρίθῦ : 848 παροδεύσω . . . συνοδεύσω, 
Υἱ, 22; εὐώδωσε. . . διώδευσαν, χὶ, 11 ; 
παισὶν... ἐμπαιγμὸν . .. παιγνίοις, Χὶϊ. 
25, ὅζα. 

4. εῖ υἱ 4}} τ[ἢ19 ΕΠ Ο]ΙΘεὶς οὐἱυτγα, 
τὴϊ95 Κηονϊεάρε οὗ ἴ86 ψοα] ἢ οὗ στοοκ 
νοσδθυ δι, δῃὰ [15 ρόντοσ οὗ ρυϊθηρ ἰἴ5 
ΡἰΔϑ ον ἴο 6 ἴδϑὲ ΟΥ̓͂ [6 ἱηνοηοῃ οὗ 
ΠΟ ἀοηνδνοβ, ᾿ξ 15 ἀουδιι] ἩΒΘΙΠοΣ [ῃ 6 
ἩΓΠΟΙ ἀο65 ῃοὶ [41] 1Ἰηἴο δοῖι18] σοῦ Κ6 8 
ἃ58 ἴο ἴῃ6 τηδαπίηρ οὗ νογάβ. [{15, ἴῸΓ 
ἰηϑίδηςσ, αἰτηοϑὶ οοσίδιῃ τῃδὶ ἢδ τρδῖκο5 
ἃ ἭΤΟΩΣ 136 ΟἹ μεταλλεύω. ΤΏ νοτὺ 
ΤΊΘΔΠ5 “10 τηϊηδ᾽ (15 ἰῃ Ὠεαΐ, νἹῖϊ, 9, 
1,ΧΧ)), δυῖ [6 ὙτΙοΣ ὑσῖοα ονὲσ (ἸΥ. 12 ; 
ΧΥΪ, 25) υ865 1 1ῃ ἴῃ6 56η536 οὗ “6χ- 
οὔδηρεο᾽ (νυϊ. φαμευοηδ), 85. Ἰῃουρῇ 
6 οοῃδιδοά 1 ψ| μεταλλοιόω, ΘΙ τη1- 
ἸΑΥΥ Ὧ6 865 ἴη6 ψοτὰά φιλόψυχος ἴπ ἴῃς 
Β6Ώ85 Οὗ “ἴονεσ οὗ δοὺς ᾿ (χὶ. 26), 
Ψ ΏΟΓΟαΒ ἴῃ οἰἶδϑϑὶς Οτεοῖς 1 μᾶ5. ΠῸ 
ΟἴδοΣ 56η86 ἴδῃ ἴπδὶ οὗ “ σονάγαϊγ ᾽ 
(' οϊηρίηρ ἴο 116). 

4. Τῆς γἀγεδπε οὗ ἴ[ῃ6 τεσ 15. ΘΙ 
Ρδου αι. Τθς Ὀαϊδποοα δῦ ίῃο565 οὗ 
ὙὨΊΟἢ  ἤᾶνα βροίθη 5ῇον, ἴο ἃ τητκοα 
δχῖθηϊ, [6 ἱπῆιδηοο οὗ ΗΘΌΣΘΟΝ ῥᾶζαὶ- 
16] ϑπι (45 ἱπ 1. 1; 1, 1-Ὸ; Υἱῖ, 17--2ι ; 
Χὶ, 9) 10, ὅτε.) ; δηᾶ γεῖ ἴῃ τγιἢμαϊο 
οἰδυβ65 ΘΟΠΒΙΔΏΕΥ ΤΕ. 8}} ἴῃς Οτεεῖκ Ἰδτ- 
Ὁϊς δηᾶ Παχδῃμεῖου, 45 ΜῈ]] 85 [ἢ 6 5ΊΣΟΡ ἢ 65 
Δα Δ 5 ΟΡ 65, δηα [6 ἔτεα δϑγηδτιίοῖα 
Τηοίτο5 οὗ ἴ6 Οτοοκ οδογιδοβ. Τῆι5 
6 Πηά 5υοῇ εηαϊΐηρβ δη ὈΘρΊΒΗΪΏρΒ 85 
συναπώλετο θυμοῖς (Χ. 3); αὐτὴν ἐκ πόνων 
ἐῤῥύσατο (χ. 9); ἔθηκε τρανὰς (χ. 21); 
αἰῶνι αι (ΧΥ. 4), ὅς. Ὦε δὲ 
ΟΧΡΓΘΞΒΙΥ το]4 ὉΥ ΕΡΙΡΒδαι5 ἴπαὶ [δ 6 
Ὀοοϊκ νὰβ8 σι 5] ΟΠΟΤ ΘΙ ΠΊΟΔΙΥ (ς Ὀς 
Μεῃβ. οἱ Ῥοῃάᾶ, [ν.), ἔοσγ ἢ6 ο08}]5 " 8 
στιχήρης βίβλος. ΝΙΊΟΘΡΒΟΙΙΒ 58 γ5 ἰῃαϊ 
ϊ υλυμυρτβα ΙΙΟΟ στίχοι. Ιη ἴΠ6 ΑἸ6χ- 
δηάσίδῃ Μϑ. [Πδσα 416 ΟἿΪΥ τορᾶ; ὑυϊ 
ἰϊ 185 Ρσόθδῦϊο, σοῦχ ἴμ6 δἀαϊοηβ ἔουπά 
ἰὰ τῇς Ψυϊγαῖς, τὶ ΟὔΘ ΟΥ ΕὟῸ ΙΠΔΥ͂ 
ἢανα δοοϊἀθηῖδι!ν ἀτορρεά ουΐϊ; 85, ἴοτ 
ἰμϑίδῃσθ, ἰῇ 1, 15. Ἦε ΙΩΔῪ 547 ἴἢ 
οίσγαὶ (παῖ ἴθ6 51}]6 18 ΠΟΙΠΟΙ ᾿ΥΌ56 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὍΟΥ ῬΟΘΌΥ, δυῖ τῃ6 ΒΙΡὮΪΝ ἀτιῆς!αὶ τῆε- 
ἴοσῖς οὗ ἃ ἀδοδάθηϊξ ρεποά, ψὨ]ΟὮ 15 μὰ 
ἰηῖο [6 τουτὶ οἵἁ 81] πη οτ]οσυςοτβ ΑἰΚο. 
ΟἘΝΈΒΑΙ, ΟΒΗΑΒΑΟΤΕΕ.---Ἰ. ΤὮΘ τοι δοῦ 

οὗ ττοδϊτηθηῖ ψΠΙΟΝ 15 δἀορίοα (Ὠτουρῇ- 
ουΐ 5ηθ:νν5 (δὶ [Π6 δυΐῃογ οὗ [6 Βοοκ οἵ 
γι ϑάοια 15 ἴδηοῖδιϊ γαῖῃοσ (40 ἱπηλρίηλ- 
ἔνα. Ηἴἥε ΘηΌΓΕΙΪΥ 405 τπαἱ διβίηρ " σπ- 
2 αοῆν" ῬΟΝΘΙ οὗ πηδρι δου πο 
ΘΏΔ 165 στοαὶ ττιίοσβ, ᾿κὸ Μιοη δηά 
Πδῃῖο, ἴο σοιργοθθ 8ὴ ἱπηδρα ἰηίο ἃ 
βίησίὶο ποσὰ οσ 'π6. Η5 εβεοῖβ ἅτ 
Ρτοάυςεάᾶ, ποῖ ὈΥ οὔθ ρΡονοσίῃϊ ἀε η6- 
δου, Ὀυϊ ὉΥ ἴῃς δοουτηυϊδίοῃ οἐ ρατῖ- 

ΗΙ5 οδι.541] σΟΠΒΘΧΊΟΏ5 (65ρ6- 
οἰαΙγ 6 ᾿ῃοοβϑδηΐ γάρ) ᾶτα οΟΗ ἢ ΙΟΟ56. 
ΗΙς ,ηγέξ 15 Ῥοθῖςδὶ ἀΘϑΟ  ΡΌΟΩ ἔὰγ τηοτε 
[Δη 5ιι5ἰδἰηθα τοδϑοηηρ. ΜΉΝ ρτοᾶὶ 
ΤὨοίοτοδ] ΡΟΣ ἢδ ΓΓΘαυΘΠΕΥ ὈΘΟΟΙΏ65 
ἰλυϊαβῖς, δῃὰ ϑβοιῃθίτϊηθβ δἰτηοβὶ ζ1Ὸ- 
ἴδβαιιο, Δ δ15 σοι δίίοης δηὰ ἀθϑοπΡ- 
ομ8. Ηδ ρμᾶ5565 ΠΥ ουὐοσ ἀἰῖου 
[165 ; ΣηΔηΐρυϊαῖο5 ὨἰΞΊΟΥΥ ὈΥ ἃ Ρυζεὶγ 
5] ον τος 6585 ; δηα ἰοᾶνοϑ ΤΩΔΗΥ͂ δῦ" 
ὈΒοΙΏϊο5. ἢοΐ ΟὨΪΥ υῃϑοϊνθα, δυῖ ογδῃ 
ππηοϊοδα, [Ἃἢ βιυάγίηρ ἴἢ6 Ὀοοκ ἰξ ἰ5 
ἱπῃροβϑὶῦ]6 ἰο Ιαϑιϑὶ ἃ ἀουδὲ [πᾶὶ ἴδε 
τυὐταυυουβ νοσθίαρα ϑομηθτηθϑ βῃγουάϑ 
1ηἀοδπιῖοη 655 οὗ οοῃοαροη, ΤὨ6 ὙΤΟΙ 
15 ΒΙΓΟΙΡΟΙ 85 ἃ 51}]151 ἴδῃ 845 ἃ Ἰορίοῖδῃ. 
Ηδ 15 δ8ῃ δοϊοοῖς ψιῇουϊζ οἶθασ ΤοΏςοΡ- 
ἴοῃ οὐ ἀδβηϊῖα βγβίθσα ΤὨτγουρβουϊ 
ἴδ Ηἰκίοτίοδὶ βθοοῃ οὗ μἷ5 ῬοΟΚ ἢ ἴ5 αἱ 
ἢ15 διεδῖ 845 στερασάβ [ἢ ἔοσοθς οἵ ἢ18 ἐχ- 
ῬΓΟΒΒΙΟἢ8 δηά ἴῃ ΘηΟΥΡῪ οὗ ἢ15 ἴΒῃῸΥ, 
Ὀυϊ δ 5 ψοσβὶ 845 σεραγὰς ἸΨΘΔΓΞΟΠῚ6 
ἀειαὶϊ, ἰαϑῖε 685 Ἔχαρογδ 0.5, μαρδά!ϑῦς 
οὐρά γ, δηὰ ἤδστοῦν ρατιςυ]ατῖστη. ΤΙΣ 
γᾶσυθ ΟὐὈΞΟΌΠΥ͂ ΟΥὗὨ ΤΏΔΩΥ ραβϑαϑεθ 
Ὡοΐ ἄυς ἴο ἀεδοϊδηξ Ῥούγοῦβ οὗ δχρῦοδ- 
βίου, Ῥυΐϊ ἴο (ἢς τψαῃῖ οὗ ῥτθοϊ βίοι ἴῃ ἴδε 
ττϊϊου 5 ἰπμουρῃῖ5. ΤῊΘ ἰδοκ οὗ 5ἰπιρὶ» 
οἰ δειταγεά ὈγῪ ἴδε οχαρσρογδίοης οἱ 
[86 51}]6---ἰἰ58. οσοαβίοῃαὶ ῬΟΙΏΡΟΒΙΥ͂ δηὰ 
115 διιβοίαὶ οἰαθογαΐθῃθε5--ἰβ ἑουμπα 4150 
ἴῃ ἴα τηοϊδοὰ οὗ τεαϊηθηῖ, ὙΤὍΤὨΕ δοοῖ 
8 ἴΏ ΤΩΔΩΥ Τεβρθοῖβ (ῃ6 τοὶ νυ δ Ὁ ]6 οἱ 
[6 Δροουρθδὶ πτϊηρβ. Ὑῆδ δυῖποῦ 
ΜΔ8 ΔΌΪΟΙ, τοτὲ δἰοαυδηῖ, δηᾶ πιοῖξ 

1 44Π|ιτ:οὐοῆς ἃ ἰουΐ, “ τς ἀέγεϊορρε παι. 
14 ϑαρίεπος ἄς ϑαϊοιῦοῃ τ αῆεοϊς Ρὰ5 165 
4Ἰ]πγεβ ἀὍπο ἀἰϊΞουδείου ταϊφοπηός εἴ 5Ξςἰεπίβαῦε. 
ἘΠ16 4165 φυδὶ τέ εἰ ]ες ἀέίαπιΞ ἀς ος αὐὐλνέξανέλην 
γλδιογίφμς αὶ εϑὶ 1Ὲ οαγδοίδτε ὑσορσε ἐς 
1ἰέταϊυτε Ροοορείφας ἂες Οτθοὶ ἀ65 εἰδοῖος ἀὲ 
1α ἀέοςδάεπος.᾽ (Ἐδυ55.) 
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Ῥζοίουμα ἴῃδῃ ἴδ6 ϑοη οἵ ϑίσδοῦ ; δηά 
ἢϊς 5ίγ]θ, σι 411 115 ἔδυ 5, 15 ΒΌΡΟΙΙΟΣ 
ἴο ἴῃαϊ οὗ ἴπΠ6 2η4, 42τὦ, δὰ 418 Βοοϊκβ 
οὗ Μαοοςοδῦδοβ, νη ἢ ἢδνα ϑοσῃοιῃίηρ οὗ 
6 5βατὴῆς οἤδσδοῖοσ, 5111 [6 Βοοῖς 
οὗ ΝΊΒαοΙΩ ἰ5, ἃ5 ἃ ὙὮΟΪΘ, (ΔΓ ΠΙΘΤΊΟΣ ἴο 
ἴη6 Βυπ]6οιὶ οὗ [6 σδῃοηῖοδὶ τ ΠΏ ρ5. 
τ ΤΕΒΟΙΌ]65 ἰῇ ΤῊΔΗΥ Ῥατ οι ας [6 
ΕρΙ5116 ἰο ἴὰς Ηδθῦγονβ, Ὀυῖ τπαἴ ἘΡΊ51|6 
5 ἸΠΟΟΙΏΡΔΙΔΌΪΝ τῇοστα ΙἸΟρΊοΔὶ, ΤΟΥ 
αὐτῇ], ποτὰ οτἱρίηδὶ, δηἃ τόσα τ]οἢ 
ἴῃ ἀϊνίηθ ᾿ηβισνε 6855 Δ (ἢ6 Ὀσϑῖ 
οἰοτὶϑ οἵ ἴῃ 6 -᾿Ῥβουάο-ϑοϊοζηοῃ. 

2. Βυϊ τδουρῇ [ῃ6 τεσ 15 ΠΟΙ ΠΕΣ 
ἴλυ 1655 ὩΟΙ ἱηΒρΙτ , ἢ6 845 ἱρὰ οἷαἰ 5 
ΟἹ ΟἿἿΓ τοϑρεοῖ δηᾶ ρταιίτὰἀθ6, δηα ἢ] 
ὍοΟΚ ἰ5 [86 τηοϑὲ ὈδαιΈξι] δηὰ ᾿τηροσίδῃϊ 
ποῦκ οὗ [5 ΑἸΟΧΑΠἀΠΠΔΏ15Π1 : ΤῸ 

1, Ης σοῦ ῖη68 ἢϊ5 Η6]]θηῖς ἰταϊηϊηρ 
ἢ ΗδΡταὶς {Δ} 611} 655. 

α. δε δὰ ον! ἀρ }γ Ὀδδη 4 βιυάοθηϊ οὗ 
τοῖς ΡΒΠΟΞΟΡὮΥ, Θβρθο δ! γ οὗ Ρδίο δηᾶ 
ἴῃ ϑίοΙ 8, ΤῊ]5 15 ὑχγονθϑαὰ ὈΥ β0ο ἢ ΟΧΡΤΘ5- 
ΒΙΟΏ5 8439 Πρόνοια, χὶν. 3, χν]!, 2; πνεῦμα 
νοερόν Δ) λεπτόν, μονογενές, εὐκίνητον, 
πολυμερές, νἱϊ. 22 ; διήκειν καὶ χωρεῖν διὰ 
πάντων, ΝἹ], 24; ὕλη ἄμορφος, Χὶ, 1ῇ; 
διοικεῖν, ΥἹΔ, 1, ὅζο,:ἱ. Τὸ ἴῃ656 νὰ ΤὨΔΥ͂ 
δαὰ ἴΠ6 τηδηῦοῃ οὗ ἴῃ6 ἴουγ οδγαϊηδὶ 
γιγίι65 : σωφροσύνη, φρόνησις, δικαιοσύνη, 
ἀνδρεία, νἱῖϊ. 7 ;32 ἴῃ6 ΡΙ]αίοηϊς ἀοοίΠῃ 6 
οἵ (ἢ6 Ρῥτε-οχιβίθηοα οἵ 5οὺ]8 (ν]}. 1; 
νἹ1, Σ9, 20); ἴῃς ἀδϑοτρέοῃ οὗ [6 Ὀοὰγ 
8ἃ5 ἴῃ6 ἰΔὈογηδοὶς (σκῆνος) οὗ [ἴῃς 500] 
(1χ. 15);8 ἴ[ῃ6 ποϊζομῃ. ἰῃδὲ ἴῃ6 ὈΟΑΥ 15 
[Π6 βουτοα οἵ 5ἷη (1. 4; νἱῖϊ. 20) ; δῃᾷ [6 
οοβιηοροηῖς νεῖν ἱπαϊοαίθἃ ὉΥ βο ἢ 
ἩΟΓΩβ 48 στοιχεῖα Δηά σύστασις κόσμου 
(νι. 17). ὙΠ σομοςΡΈΟΙΒ {παξ [Π6͵Θ 15 
ἃ; 800] οὗ ἴα νψου]ά (1. 7 ; νἱῖ. 24 ; νἹῖ}, 1); 

1 866 ἴῃς ηοῖ658 ΟἹ ἴπ656 ᾿πρημθν 
8 ΤΏεξα αἵ δ]5ο ἰουπα ἴῃ ῬμΐΪο, “Ϊκρ. 

ΑἸ]ερρ.᾽ ἴ. 19, δῃὰ ἴῃ 4 Μδος. ὶ. 18, ν. 22, χυ. 7, 
ὝΏοτε εὐσέβεια ΞἰΔπ 5 ίος φρόνησις. ὃ66 ΕγΑ]ὰ, ν, 

ς. 
8 φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψνχήν, καὶ βρίθει 

τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφροντίδα, ἴχ. 15, Ϊ 
ὶς ἃ ΟΙδδΓ σου πίβϑοεπος οὗ ῬΒδβοάο, Ρῥ. 81, ο. : 
ἐμβριθὲς δέ γε τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ 
καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν" ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη 
νι} βαρύνεται. ΤὍμα οἰλϊεῖ «διένίς οἰοιηθηῖβ ἃτα 
16 οοηςορἄοης οὗ “ Ρτονίάδηςς᾽ (χὶν. 3 ; χνὶϊ. 
2); ἰδὲ 50} οὗ ἴῃς νοσὶὰ (νἱϊ. 24), δηὰ (6 
ἱπμογεηῖ αἰρσηῖ ν οὗ τηδηβοοά (χὶϊ. 8. ΤΠα 
οδίοῦ Σίαξορξς οοποερτίομβ ατὸ ἴῃοβς οὗ “τηδίϊεσ᾽ 
(χὶ, 17) ; Ῥγε-οχίβίθῃος (ν]}, 20) ; (88 “ Ὀσβοῦ- 
Ὠοῦβθς οὗ ἴῃς Ὀοάγ᾽ (ἴχ. 16), ἀπὰ [18 παίυγαὶ 
δἰπίυ ]η 655 (ἰ, 4 ; νἱϊϊ. 20). 
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ἴμαι αοά “8458 οτάοτοα 1] (ἢ ρ5 ἴῃ τλθᾶ- 
ΒΘ, δῃηὰ πυθοσ, δηὰ ποῖρῃς᾽" (χὶ. 20); 
δηῃηᾶ (ἢδὶ σοά 15 τοῦ κάλλους γενεσιάρχης 
(111. 4), ἀγα ἀογινθὰ ποσὰ Οτεοὶς δηὰ 
Ὡοῖ του] ΗΘΌΣΟΥ ϑουγοοθ, Ὁ ϑοσιῖεβ 
ΪΏ νἱ, 177-20 56) »5 8 δοαυδίπίδῃηςς ψ| ἢ 
τοῖς ἴοπης οὗ Ἰορίς, δηά ἴῃς 56] δοῖοα 
οὗ δρ ποῖα ἴῃ [6 οδασδοίθηβαίίοη οὗ 
Ὑνιβάοχαι (νἹ]. 22--26) 158 ῬγοῦΔὈΪγ ἐουπά ἃ 
ΟὨ ϑίῖοϊς στῃοάϑσ[β8. 

β. Ὑεῖ, ἰπουρὰ ἰδυ5 Ξαϊυγαίεἃὰ σὑ|ἢ 
Οτεοῖκ εὐἰυγα, [ἢ6 ἩΤΟΣ Ιοιηδίηβ ἃ 
τί σια]γ οἱ μβοάοχ εν. “ΤΏ 5.8 15 51}}} 
ΗἩοῦτεν, Ὀυϊ 5ῃοῖ, 8ἃ5 1 πόσο, νὰ ἢυ65 
τοβοσοηρ ἴμ6 Ἰιρᾷξ οὗ ΥΥ ἐβίθσῃ βρθου]ᾶ- 
ἴση," Ἐνδῃ ψθδη ἢς δάορίβ [ἢς ἰΔη- 
ζυλσα οὗ Οτϑοῖ ΡΠΠ]ΟΒΟΡὮΥ, ἢδ6 18 ποῖ 
δεϊταγοά ᾿ηἴο ἀδηροσουβ οἴτοσβ, δυῖ σοη- 
68 ὨΙΠ,561{ τ] 1 1] π}}15 ἴῃ ὨΟἢ 6 
οδῃ οἰδίπι, δὲ ἰοαϑὶ ΌῪ δὶς ᾿μίθσεηςο, [ἢ 6 
ΒΌΡΡοτς οὗ ΟἹὰ Τεβιδιηθηΐ τονοϊδίοη, 
Ης 8665 ἴῃδι ῬὨΙΠΟΒΟΡὮΥ οουἹὰ ποῖ ἰξδοὴ 
ἴῃς ἰᾶάδα οὗ ἴπΠ6 τις Οοά (ΧΙ, 9). ῬΏὮΣ]ο 
δΔἃ 7οβαρῆυβ πεῖ ΑἸ1Κ6 δηχίοιιϑ ἴο 
Ῥγοβοηΐ 700 415 ἴο [86 Οτεοῖ ποτ] ὰ 
ΪΏῺ 8Δδὴ δἰἰταοῖνο ἴοττα, 8485 δὴ [1πη|6}}}- 
ϑοηΐ δηὰ ῥῃ]Οϑορϊς τα ρίοηθ. 7056- 
Ρἢι5, ἴΏ 18 “ΑΠΠαυ 165, Ρογρδευδ ν 
δηάδανουτβ ἴο οο]οῦγ δηά ἴο ϑβιβοοίῃ 
ἄονγῃ δνοσγτ πη τ] οἢ νου ἤανα ῬΘΘα 
Βῃοοκίηρ ἴο τεδηδα ῥχαιάϊοθ8, δηὰ τῆι 
Ὧδ6 455 Γ1]1δῖ68 [6 που ϊοβ, τ[ἢ6 :η511- 
ταοη5, πὰ (ἢ6 ἰδίου οὗ Τυάαίϑιη ἴο 
Οτοοκ δηὰ Ἐοιηδῃ τηοασδἶβ, 850 (ὯΓ 85 
1Π15 νὰϑ δὲ 4}1 ροβϑβ:ῦ]156. ῬΏ]]ο, ὉΥ τῃ6 
δα οὗ δὴ δ]]εροσίοδὶ βεγβίθιω, ψὩϊοἢ ἢδ 
ῬΟΓΡΟΓΙΔΗΥ 16}}5 5 ἴπαὶ ἢς ἀϊὰ ποῖ 1η- 
νοηΐ,3 Ὀυῖϊ νοῦ δὰ αἰγεδάγ Ὀδθη υεά 
ΟΥ̓͂ Ατδίοῦυϊι5, δηὰ ὙὨΟΝ ννᾶ5, 8580 ἴο 
Βρθδϊς, ἴῃ [6 αἱἷζ, τηδᾶβ Μοβθβ [ἢ6 ῥχγθ- 
ουϑοσ οὗ ΡΪαῖο. ΤῈ ττιῖεσ οὗ ἴῃ6 Βοοϊς 
οἵ νγιβάοπι, 80 Δ. ἴομπι βμθηῦ ΔΗ͂ 
ΒΌΟἢ, δηχίθῖυ, βρεακβ οὗ [ἢ6 νεῖν δηά 
Ῥιδοῦοοβς οὗ ἴῃ 6. σῇο]Ὲ ποαίδθηῃ ποσὰ 
ψ1ἢ 4 βοοῖ δηὰ ἱπαϊρηδίίοη 8458 86 υ ῖα 
85 ἴῃδί οὗ ἴδ6 5Ξἰεγηθϑὶ Αροϑβί]ε6ϑ8. 

1: Οχ [ἢϊ5 ]αβὲ Ρδέταξο 866 Οἰτότοσ, " ΡΒΠο, Σΐ, 
212: “Εἴη βομβῦπες Β᾽]ὰ ἀδϑ βοβοῃ ζὶσ 5Ξ|ς.ἢ 
Δ|1οἷη, οὟπθ δπάοσο Βοννεῖβο {ὖγ εοἰποὴ Ἐ6]]Θη]- 
ΒΈΒΟΒο Μογίδβδοσ ηβοτοβ Βυο65 Ξρζθοῃοθη 
νὔγας ; ἄδηη ἴῃ Κεαίποῃ ᾿ἀἀἰθοθδη ΘοΒΠ τυϊτὰ 
ἴδ ας ἀἷα ϑομιδηδοεὶξ ἱπὶ συθοδίβομθη ϑ'ηπα 
ξερείεβεω δηάεοη.᾽" 

“Ὧς ϑερίεῃ.,᾽ 18, 19, “6 ΝΊϊ. οοηΐοιαρϊ.᾽ 
᾿ (ϑεε. ΠΙΔΩΥ͂ ΟἾΠΒΟΙ ρβεβᾶροβ τείειτοὰ ἴο ὉΚ 
Ποῖ “ ῬὨὮΪ1οβ.᾽ 11}, 225 ; ϑιερίτιε, “ῬὨΣο,᾽ 

26.) 
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ἱ, Ηἰ5 Τυάδιδπλ 15 βρθο πολιν ΑἸδχ- 
δηάτδη, δηὰ δα τονοβ ψΠΠῚῺὴ ἴῃ 6 5:6 
οἴτοὶα οὗ σοποθρίοῃβ 85 ἢϊ5 σοτῃραίτιοϊ 
ῬΏο. Βαϊ τπουσῃ ἢ6 δχαρρογαῖθϑ [ἢ 6 
Ἠϊβίοσιο πασσλῦνο οὗ Μοβϑϑ, ἢς ἀοδβ ποῖ 
ΔΙ Ιαροσίϑε ἰδ ΑΥΤΑΥ ὉΠῚ] ποιῖῃίηρ ΠΠτ6Γ8] 15 
είς, 45 νγὰβ [26 ἸΏΔΏηΘΥ οὗ ΡΏ1ο.Ϊ [{ 15 
ΟΙδασ (δὶ ἢδ ΔΡΡΙΌΔΟΙΟ8 ΤΏΟΤΟ ὩΘΑΙΙΥ 
(δη ῬΏΙο ἴο τῆς Ομ βιδη υϑυ65, δηὰ 
ἀδρατίβ 1655 ΕἸ ἴοὰ [86 {πιῇ 
γ ὨΙΟἢ 6 δα ᾿οαγηΐ ἔσο [ἴῃς ϑοηρίιγες 
οὗ ἢϊ5 [Δ Π 618. 

Ἷ, Ηδ δᾶ58 υβεά ᾿ΘΧργδβϑίοβ ὙὮΙΟῚ 
ΔΙ 50 ΠῚ] οὗ ναΐυς ἴπδὶ {ΠΟΥ Δ’6 γεν 
δαορίοα, ψθεῖμοῦ ἔτοὰ πὶ ΟΥ Ϊμάε- 
Ῥοηάθηιγ, ὈΥ ἴἢ6 ντίῖοῖβ οὗ ἴ6 Νεν 
᾿οιδηθηῖ, 6 πα ἴῃ ἢϊπὶ βοῇ πογαϑ 
ἃ5 πίστις, ἐλπίς, ἀγαπᾶν. Ἐΐξ σΟΠΘΙΔΗΥ 
ΤΟΟΟΖ 8565 [6 ἘΑΙΠοτηοοά οὗ ἀοα. ὅ8ι, 
7ομὴ ἢ45, ἴῃ σοῃηοη 1 (ἢ6 δυῖθου, 
σημεῖα καὶ τέρατα (]οὔμ ἵν. 48; Υγ15α. 
ν}], 8); εἰς τὸν αἰῶνα (1 Το; ἰϊ. 17; 
ΝΙ5ά, ν. 15); ἄξιοι γάρ εἶσι (εν. 1]. 4; 
ςοΙΡ. 156. 111. 5). ὅ8ι:. Ῥεῖεσ ι.565 ἐν 
ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς (1 Ῥεῖ. 1. 12; ΟΟΠΊΡ. 
154, 11. 7). 810 Ῥϑὺὰ δάορῖβ 86 Ὀδδυ- 
ΌὨ[] σοι δ ΔΏΟη χάρις καὶ ἔλεος (τ ΤΊΠΙ. 
1, 2; ΝΙ5ά. 11}, 9, ἷν. 15). ΤῊ ποσὰ 
πανοπλία, ὙΠῸ [τἢ6 ρεησγαὶ ἀδβοσρίίοῃ 
ΨΠΙΟΣ Ιἴ δυρροβίς (γ)} 54. ν. τ7-23); ἴδ 6 
ΔΙΙυϑίοπ ἴο 1ῃ6 Ροίίεσ δηᾶ [ἢ8 ΟἹαΥ ἴῃ 
ν1βα, χν. 7; ἴῃς σϑηλαῖῖ ἴῃδϊ [ῃ6 ν᾽: 016 
ταν δ]ς ἴΠ6 Ἰῃν]510 16 (154, ΧΙ). 5); διά 
τῆς ἀδοοπρίοη οὗ ([Π6 τυϊηοιβ οἤδοῖβ οὗ 
Ἰἀοἰδῖγ (154, χιν.), ὈΘΑΓ βοῖὴς σϑϑεηι- 
Ὀδῆοα ἴο τῇοτα [δὴ ΟἿ ρῥᾶβδβϑᾶρε οὗ 
δῖ. Ρδὰ] (Ξεε Ἐρῆῇ. νἱ. 13-7; οι, ἱ, 
20, ΙΧ. 2ο-23, Δηᾶ 1, 24--27), τουρὶα 
6 σαηηοῖ (σι ΝΙΓΖΒΟΏ) ρῸ 80 ΔῚ 85 
ἴο 54Υ ἴμαὶ [ΠΟΥ μᾶνα βιρρεοϑίθα (Ὠδι,. 
ἼΠΟΙΘ 416 βούθσαὶ [ἸΣῚ5 οὗ Ἔχργαϑϑίοῃ [ἢ 
τὴς ἘΡΙ51|6 οὗ ὅ:. ]ἀτὴε5. τῆι τηάκα [ἴ 
ΒΙΖΉΪΥ Ῥγοῦαῦ]α παῖ ἢ6 δά τοδά δῃά 
ἰΠαὶ Ὧδ6 ναϊιεὰ [Ὡς Βοος οἵ γι βάοιη. 2 
1 ΑΞΌΥ, ἴπ6 δυΐποσ οὗ ἴῃ6 ἘρΊ5}6 ἴο 16 
Ἡδρτενβ Ῥγγβ Ὁπαουδίθαν δοαιυαϊητϊτοά 
ψ 1 (ἢ]5 ὈΟΟΚ, δηα τάδ ϑοπὶα ι156 οὗ 
ἱϊ. Ῥνοχάβ 90 βευκίηρ 85 πολυμερῶς δή 
ἀπαύγασμα (ἘΝ Ἰ5α. νἱῖ, 22, 26), ψ] ἢ (ἢ ς 

1 Οἱ ἢὶς ρΑΙδ] ἀρργοχι δου ἴο ἴῃ Δ] ἐροτῖς 
ταοϊῃοά (45 ἴῃ ἱ, 13, 14; χνὶ, 6, 7; χΥἱ. 24, 
ἂς), 5ες Οἰτόσεσ, " ῬΒΙ]ο, ἰδ. 207 ἔσ. 

3 (οχρατε [8π|ὲ8 ἱ. ὁ ψὴἢ ἸΝ ἰδάοπι δῶν 21. 
. 14. 33 1. 17 5,» [Σ] 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

{ταῖῃ οὗ [πουρῃὶ ψὨΙΟΒ ΓΠΕΥ συῤροβί, τὸ 
ἔουπὰ ἴῃ Ηδῦ. 1, 1--2, δῃὰ οουϊά οΟ]γ 
ἢδνα Ὀδοη ἀεηνοα ἔγομι [ἢ15 ὈοΟΚ. Τῆα 
σομηθδχίοη οὗ ἴῃς οσὰ σι ἃ βνοζὰ ἰ5 
ἴουηα 4|1κὰ ἴῃ ᾿ΥΙσα, χνἹἹ, 22 δῃὰ Ηδεῦ. 
ἵν. 12. [Ιἡ Ῥοῖῇ Ῥοοῖκβ " ἀβαῖῃ᾽ 15 οοῃ- 
προϊδὰ ψ ἴἢ6 ἀδνὶ (νγι5α., ᾿, 24; 
ΗδεὉ. 11. 14. Τῃα ρῆγαβα τόπος μετα- 
νοίας (154, χίϊ, το; ΗδΌ. χὶϊ. 17}; ἴδε 
ΔΡΡΙΙοδίίοη οὗ ἴἢ6 νοσγὰ θεράπων ἴο 
Μοβοβ (νη 1ϑὰ. χυ!. 21; Ηδ0. 1, 5); 
δηα [δ σοποορθοῃ οἵ “[ἢς μααγί-βθαγοὶ- 
ἴὴρ ἐγε οὗ ἀοἀὰ᾽" (Υιβά. 1. 6; Ἠδοῦ. ἵν, 
12), ἃτῈ σΟΠΊΤΏΟΩ ἴο ὈΟΙΐῃ. 80 4150 816 
ἴῃς νοτάς ὑπόστασις, μέχρι τέλους, τελει- 
ὅτης, βεβαίωσις, πρόδρομος, εἴσοδος, ἔκ- 
βασις (Ἰὰ τ6 5θῆβς οἵ “ οὐυϊἱοοτηθ᾿ ΟΥ 
“ἀ641}}; εὐάρεστος, ἀμίαντος, μετετέθη 
(οὗ Ἐποςῆ, 154. ἵν. το; Ηδθρ. χὶ. 5), 
Δα ΤΩΔῺΥ τηοτο. Τὸ ψδδίανοσ οχίθηϊ 
16 ᾿προτίδηοθ οἵ ἴἢ656 ἔδοῖϊβ ΠΥ ὃ8 
ΤΑἸΪὨΙ 156 ἃ, 1 ΤΙοιηδῖη8 ἴτὰς (δὶ [ἂς 
ὙΤΙΟΥ οὗ τὶς ὈοοΪς δὰ δὴ Ὠομουσδῦϊα 
Βῆδσα ἴῃ τηουϊάϊηρ ἴῃς τοὶ ρίουβ. ῬἢΓΑ56- 
ΟΙΟΩΥ ἴῃ ΜΜὨΙοΒ ἴῃς Οἀοβρεὶ νὰ 08 
Τ,ΔίεΙγ ἴο Ὀ6 Ργθδοῃθα, “ἢ [6 ὨΘΙΨΟΙΙ5 
ΘΠΘΙΡῪ Οὗ [15 ΡῬτΓΟνΟΥΌΪΔ] 5:}16," δΆγ8 
Ἐν, “ δηὰ ἴῃ ἴῃς ἀσρίῃ οὗ 5 Τορτὸ- 
Βεηίδίίοη, Ὲ ἢᾶνα ἃ ῥσϑιμοῃιίοη οἵ 
5: Τοῆη, δῃπὰ ἴῃ ἴπθ σοῃοερῦοη οἵ 
Ποδιθηΐϊβα ἃ ργθρδγζαίίοῃ ἴοσ 8ι. Ραυὶ], 
᾿ἰκ6 ἃ τνάστὴ συϑιὶς οἵ [ῃ6 βρυίῃξ οἵ 15 
[χα 15 ΠΥ οοτμ6.᾽" 3 

ἷν. 1,δϑῖϊγ, [π6 ὈοοΪς τηᾶυῖκβ τς Ὠἰρἢεϑί 
Ροϊηὶ οὗὨ σεϊϊρίουβ κπονιεάρσε δἰιδιμθὰ ὉΥ 
τῆς [εν ἴῃ [ῃ6 Ρεγοα Ὀεΐναδδη ἴδς οἷἶοθς 
οὗ τὰς ΟΙὰ Τεβίαηθαὶς οδηοῃ δηᾶ ἴδε 
Ὀαρίπηΐϊης οὗ ἴῃ6 Οοβροὶ αἰθρεηςδίοη, 
11 ἀρρτοδοῆεβ ἴπ6 {συ οὗὨ δῃ ἱπάϊνιάυδὶ 
Ἰητοσα Ὑ Ὀεγομὰ ἴμ6 τᾶν (1. 23; 
1, 17} χν. 3; ΥἹ, 19); 1 ΘΟΧΡΓΕβ565 
ἴῃ6 παίυτε οἵὗἨ Οοὰ 45 ὑείῃρ ῥτεάοῃιν 
ΠΔΉΓΥ “Ἰονε᾽ (χὶ. 26; χὶνἍἜ 10); 
ΤΕρΓοβθηῖβ ἰονα 85 ἴῃε ἢπα] ἰδ οἵὗὨ (ΓΕ- 
ΔΌΟΩ (Υ]1, 22, 23; χὶ. 24-26); δηὰ 1ῃ 
115 ρῥἱοΐυτα οὗ [με σρῃϊοοιβ 5 ἘΈΓΣΕΓ 1 
αἰγηοβῖὶ δίίδϊπα (ὨΟΕΥΟΣ τἀηοοῃϑβοίοιβ}}) 
ἴο ἃ ῥιορβδεῖίς ρίοϊυσε οἵ ἴῃς ἀδαῖὰ οἵ 

Σ Ναοβείραὶ δηὰ οἴϊιοιβ δᾶνε δὺρ 8 
τείεγθηοθ ἴὸ [6 Βοοὶς οὗ ἸΝ᾿ίξάοπι ἰῃ 1.πΚε ΧΙ. 
49, ἧ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν. Βαϊ ᾿ΓμουρὮ ἃς ῬοοΚ 
ἰς αυοϊοὰ ΕΥ͂ Ο]επηεηβ οὗ ΑἸεχαπάσία υπάεγ ἴδε 
(16 ἡ θεία σοφία (" ϑίτοπι.᾽ ἰν. 16), [με Ῥᾶπδϑρὲ 
ἴῃ 51, {κα ΟὨ]γ Ὀδαῖ ἃ ἘΠ τειηοῖα τοβθη ]ΆΠοΣ 
ἴτο Νιϑάοιι ἰδ, 12 20. 66 ἴοο ϑίίες, "θεὲ 
ΑΡΟΚσυρδδη,᾽ ΡΟΣ : 
ἐκ με οἵ ἤπα; ν. 484 (Ε. Τι.). 



ΤΗΕ ΜΊΘΌΟΜ 

ΟὨτβι (1. 1.3--2ο).} Ῥαΐονοσ ΤΥ ὈΘ6 ΟἿΓ 
ἐϑβηαία οὗ ἴῃ6 Ὀοοῖς ἴῃ ΟἾΠΟΙ Ταϑρϑοί5, 
ἦς απαἀου εάν Ποϊὰβ δὴ ᾿πηροσγίδηϊ Ροβ1- 
Ὠοη ἰῃ ἴῃ6 γισεῥαγαῆο Ευαημρέεα---ἰῇ 8 
ἀδνοὶορηηθηΐϊ οὗ τους δηά οὗ οἰτουτι- 
δίδῃοθβ ΜΏΙΟΝ Ῥτοραγθα [ἢ6 ΜΑΥ ἴοσ ἴῃ 68 
Ο(οϑρεὶ οὗ (ησίϑβι. 

ν. Βυὶ [Π6 στεαίοβι ᾿Πθοϊ]ορίοδὶ δάνδησα 
ἴῃ [18 Ὀοοϊκς 15 σῃανῃ ὈΥ 186 ντὶϊοι 5 
ἐϑοῃδίοϊορυ. Βείοσε ἴἢ6 (ἢ σιϑῖδη οσὰ 
Ῥασδῃίβια δὰ δἰτηοβί ἰοδὲὶ (αὶ Ὀ6] 16 ἴῃ 
ἴῃ 6 ̓τητηοτίδ ΠΥ οὗὁἨ [ῃ6 5οὺ] ψΏΙΟΝ ΤΊΔΩΥ 
Οτεοῖκβ δηα Εοιηδη8 δα ἀεογινθα ρατν 
ἕτοιῃ ἴῃ τεαβοηϊηρβ οὗ Ρ]δίο, δῃᾷὰ Ῥδγὶὶν 
ἔτοσαῃ ἴπεῖγ οορίδος ψῖ Οπθηΐδὶ ἴδ6ο- 
δορἢ 68. Ἐνϑῃ Οἰοεῖο, θη ὑπ ηρ 
(Ατα  ΠἸΑτὶγ ἴο ἢϊ5 τομάς, δηὰ βρεακίηρ 85 
ἃ οἰτίζεη, δῆενγα [δὶ Ἦδ ΞΟΔΥΟΘΙΥ Ὀ6ΙΙονθά 
ἴδε ἀοοίηθ.3 ΒΥ τυΐοῦβ Κ6 [υνθῃ 8] 
ΔηΔ Θοηθοᾶ ἰἴ 185 ΙΏΟΙΟ ΟΥ̓ 685 ΘΠΓΓΟΙΥ 
δοὶ δϑιἄθ6 ΒΥ 41] Ἔἐχοθρί ἴῃ στηοϑὶ θῆ- 
ἨἩρῃϊοηθα οὗ ἴπ6 ΘΑΥΥ 165 ἴξ 8665 ἴο 
ἢδανα Ὀδδθη Ὀυζ ΟἸΤΩΪΥ ΔΡΡρτομῃοπαθα. Βιῖ 
ῖϊ ραϊηφα 5ἰΓεηριῇ ἀυγίηρ [6 ΒΑΡΥ]ΟΠ Δ 
ΟΑρΌν, 0η8} 1η ἘΖΟΚΙΟΙ δὰ ΠΏ Δη16] 6 
δηά 1ἴ οἰδασγ ᾿μΠ πηαϊδά ; δηᾶ 1η ἴΠ6 ἀδγ8 
οὗ οὖἦ Τιοτὰ (ἢ6 ῬΠ ΑΙ 5665 ἢδα οοιῃς ἴο 
Ὀ6]ΙενῈ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴδ6 τοί Ὁ οὗ 
(Π6 5ο}, Ὀὰξ ἀνθ ἴῃ [6 ΙΓαβυστ  ΠΟΏ 
οὗ ἴδ θοάγ, Τδοϊϊυβ τνᾶὰβ βδίγιοϊς ἢ 
106 ΒοΙ]ὰ πῆϊοἢ 115 ἀοοσίπηθ δὰ ἰδίῃ 
ὈΡΟῺ {πΠεῖσ τηϊηα5.5 [{ τηυδὶ ἤᾶνὸ ὈΘΘΏ 
Ῥταναὶθηΐ ἴῃ ἴ86 ἀαγα οὗ ἴῃ6 Μδοσδῦθ68, 
ΟΥ 1 νουϊὰ ἢανε Ὀδθὴ ἱτῃροβϑὶῦ]α ἴο 
οοἰδῦταϊθ ἃ βοϊθηῃ 5θσνίοα οἡ ὈΘΠΔ]Γ οὗ 
16 ἀεαᾶ,5 Ὑοὲ ὄνθὴ ἴῃ ἴῃς ΒοοΙΚ οὗ 
Ἐοοἰεβιδδίουβ ἴθ ΘΧΡ στ βϑίοηβ υ8εα 8.6 
ναῦς δηᾶ ἱηοοῃϑβἰβίθηϊ, δΔηα δῖθ ἴο ὃὉ6 
Ἰηϊετρτγοίθα ὉΥ νἱενβ ΤᾺΣ τῆοτο ἱπάθβηϊῖα 
ἰδη [ἢ6 δοίμ] ψοσάβ οοῃηοὶα ἴο υ8.ἴ 
ΟΥὨ ἴῃς τοϑιστθοῖοη οὗ [ἢ ὈΟΟῪ ἴΠ6Γα 15 
ΘΟΔΙΌΘΙΥ Ἔν ἢ Δ} διωδιριουβ ἴτάοθ. Βαῖ 
ἴῃ ἴῃ6 νυεῦ οὗ ἴῇ6 Βοοϊκ οὗ Ὑ Ἰ5άοπ 
Ἧ6 566 ρ᾽οδίοσ ἀδοϊϑίοη ἢ ταϑρεοῖ ἴο 
(0688 5:0] 6ςοῖ8, Ηδ 5805 ποίῃιίηρ δῦουϊ 
τοϑυγζεοίοι, Ὀπὲ Β6 ὈΘΙΙΟνε 5 τα ἸΏ ΓΔΟΥ- 
1} 15 σοηΐεττοα ὈΥ νἱτίυθ δηὰ ψβάοσῃ ; 

1 “ὁ Ουοχθηι ἴῃ ὕπο, αὐἱ Δρρεϊ]αῖυς δαρίην δα 
«πἰρηηορῖς, Ῥαϑβϑὶο Ομ εῖθι Δρογίβϑι λα τἀθα ύμ 
τλιυγ." (Αὐυρ, "δε (Οίν. Ὀεὶ,᾽ χν!ΐ, 20, ὃ 1.) 

5 Ῥαυβαηΐδβ, " Μεϑϑοηΐδοδ, χχχὶϊ. 
δ (ἱς, “ Ρτο ΟΙ]αοηι.᾽ [χἱ, 
3 Ἶαν. “8εῖ.᾽ 11, 149 ; ϑϑῆςς. “ ΕΡ.᾽ 24. 
5. ας. “ΗϊΞι, ν᾿ ς. 
4 2 Μδοι. χὶϊ, 44. 
7 Ἑροΐυδ, νἱ, 17; χυὶ, 27, 28; χίχ. τῷ; 

ΙΝ 11, ἄτα. 
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Δηα ΔἸ ΠουρὮ βοὴ οὗ ἢἰβ δχρυθϑβὶ οἢβ 
ΤΡ Ὀς τείοιτεα ἴο δὴ ἱπητηοσγίδὶ σό- 
ΤΩΘΙΔΌΓΔΏΟΘ, 1 ΟΠΕΓ ὈΪδοθ5 6 ἴδδοἢ 68 
[Πδὲ ΠΟΙΥ 501118 5.411] Θη)οΟΥ ἃ σοῃβοίοι8 
ὈΙεβϑθάῃθϑϑ Βοιβαῖοσ ἴῃ [ἢ6 ργέϑθησα οὗ 
Οοά;; ποῖ, ρεσῆδρ5, ἴῃ πιοσίδὶ Ὀοά 65, Ὀαῖ 
ἴῃ ἃ βοτί οἵ ἀϊδοιηοάϊεα ρῃ:2 Ιὲ ἰ5 
ΘαιΑ}}γ οἰοας [Πα ἢ Ὀ6ΙΙΘνθα ἴῃ ἃ βίδίθ 
οἵ πυσα σοι υϊοη ἔοσ [ῃ6 πμιοκοὰ, 
ΨΏΟ Β6 ἀδθοθοθ 8ἃ5 ἰῖοῖς ἀδτίζη 655 
δηλ Βοροίοθς ἀθδῖη. ὃ ὙΠΕογα 18, μάθε, 
ἃ ἰοστηδὶ σοι γδαϊοϊίοη Ὀδένγθθη βοπηα οὗ 
[6 ἴοι ἢ6 υ.865, 5δἰηοα 1 ΒΟΙΏΘ ΡΪ40 68 
Ὧδ6 βαΥ8 ἴπδίὶ [6 ψιοκοα 541} Ὀ6 ἀ6- 
βιτογεά δηὰ δηῃιῃδιίθα, οάΥ δηᾶ 80] 
(.. 11), δηὰ γεῖ τῃδὶ {ΠΟΥ 58}}}} Ὀ6 ἴῃ οου- 
β50ῖου 5 ῥαΐη (ΐν. 18--2ο)ὴ. Βοίβομηρίοσ 
δῃηὰ οἴμοιβ αν ἰπ|δὰ ἴο σϑοοηοῖὶς (ἢ 6 
αἰβοσερδηου ΟΥ̓ ἴῃς ποΐοη οὗ ἃ ρυζραίοιγν 
ὙΠΙΟΝ 15 ἴο δηά ἴῃ δηηιῃ] δῖοι ; ΟΠ. 
δηὰ οἴδποιβ, ὈΥ̓͂ τερατάϊηρ ἴῃς “ ἀδβίπιο- 
το" (1. 12) βροκβθῆ οὗ 85 “ἴθ βεοοῃμὰ 
ἀεαῖ᾽" (Εδν. 11. 11)---ἃ »πογαΐ Ἔχ ] οι, 
ΜΏΙΟΩ ῬΏ1]Ο 4150 ἀθϑοῦῖθε5 85 “δὴ 6η41658 
ἀοδίῃ,") 4 [Ι ΤΩΔΥ ὃς οοπδίἀογεα ἀουδίᾷι 
ὙΠΟΙΠΟΥ ἴἢ6 νἱοῖνβ οὗ ἴῃ6 ΨΠΙΟΥ πθὶϊ 
Ὀογοῃάᾷ ἃ Ὀεϊϊεῖῦ ἴῃ τἢ6 σοπίηυδησς οὗ 
4076 507: οὗ γεΐγιμἤον ὈΘγομλα ἴ[ῃ6 ρτανθ, 
δηὰ ἢ6 βοσῃδίιλθβ 56ο8 ἴο ταϊηρὶα [Π6 
ΠοΠΟΘΡἤοΙὨϑβ οὗ [ἢ6 ροβίῃυπουβ οοηθηι- 
ὨΔΏοη οὗ ἴῃ6 ὈδΔα ὈΥ ἴα νην νι 
ἴῃοθ6 οὗ ἃ ἀϊνίπα ᾿άρστηοηϊ ργομουηςαὰ 
ὌΡΟΣ [86 δοιιὶ ᾿πιηθϊαῖοὶν δἴον ἀθαίῇ. 

ν]. [ἢ οὔς τεβρϑοῖ, βονανοσ, [6 ΒοοΪὶκ 
οὗ Υγβαάοιῃ 5ῆθν8 σϑίσορτϑβϑίοη σδίθοῦ 
ἴδῃ ῥγοόρτεϑθβ. 786 νοῖῪ δοατί--- 6 
Ῥυγοβῖ σδηίτο---οὗ ἴῃς τοὶ σίοη οὗὨ [ϑγδεὶ, 
ἃ5. Τεργοβθηϊθα ὈΥ͂ (Π6 ΡΙορΠοῖβ, ψὰ85 ἴῃ 6 
Μεββίδηῖς Βορ6. [{ να8 [6 σΟὨνΙΟΙΟΙ 
ἴδδῖ 4 Ὠίνιηα οί νοσεσ πψουϊὰ 5εῖ τῆθπὶ 
ἔτεα ἔγτοτα 811 ρειρὶ οχθ5, δηἀ---η βρίία 
οὗ [86 τηϊβοσοβ οὗ ἴῃς 1464] “ 751 Μδῃ," 
ἃ5 τορσοϑθηϊοα ὈῪ βιβοτηρ [5146]---τνουὰ 
νἱηαϊοαῖα ΗΠ5 ῥδϑορὶθ, ψουὰ τσϑάδθῃλ 
ἴθ ἴτοῦλ ἴἢ6 Ὠδηᾷὰ οὗ ἴΠΏΘΙΣ ΘΠ ΘΏ165, 
δηὰ ψου]ὰ 118] ἴο ἴῃ6 υἱχιοσὶ [86 στοαὶ 
ῬΤΟΠΊϊ565 τηδάδ ἴο [ΠΕΣ ἐδίῃεσβ. ΤὨ15 
Ὦορα δᾶ ϑβυΞίαϊηδα 1τῃῆ6 ποατὶ οὗ ἴῃς 

1 ὅς ῬΗΙΞάοτα ἱ, 16 ; ἱϊ. 22, 22; 1}. 1-14; 
ἦν. 2, 7; ἶν. Ιο-ν. ὁ; ν. 15; νἱ. 18, Ι9 ; νἱῖδ. 
17; χν. 

2 ΑΝ Ἰβάοι 1. 7. 
8 γγϊβάοιῃ ἱ. 12, 16 ; ἰδ. 25 ; 111. 11, 18.» ν. 14, 

16; νἱ, 10; ΧΥΪΙ, 21. 
4 Ῥῃϊο, “ Ὀς ροβῖεν. (αδιηἱ,᾽ ὃ 3; ἽἼμζ. ΑἸἹεσρ.᾽ 

ἰ. 232 (Ορρ. ἱ, 65). 8566 δἰερίτπεά, ΡΡ. 252, 299. 
Οοπλρασε Ῥγαγεοσ οὗ Μδηδϑθοβ, υ. 13. 
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ΟΠοβοη Ῥεορῖὶς ἴῃ τῆς τηϊάϑι οἵ {ποὶτ 
τηοϑῖ οὐ ῃοϊτηηρσ {11415. ὙΤὮς εχ- 
Ρεοϊδά Μοβϑιδ νᾶϑ, ἴο β8οπια ὀδχίθηϊ, 
ὩΔΌΟΩΔΙ δηα δχοΐυβῖνο, Ὀυϊ τῆς ρτοδῖεϑι 
ῬΙΟΡ δῖ Ὠδα δἀπἰιοὰ ἴμδὶ Ηδ 5ῃουϊὰ 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἀΔϑἢ ἴδ6 ὩΔΙΟΩ 8 ἴῃ Ρ6065 Πἰκ6 
ἃ ῬοίϊοΙ 8 ν6556], δυϊ ἴμῃδὲ 6 5ῃουϊά δ6 
8 Ιλρῃϊ ἴο ᾿Ισῃῖθη ἴῃ6 Οεηῦϊθ8. Βυϊ 
ἄυσησς ἴῃς ρΡεποᾶ πῆϊο ἰΟ]οτοὰ (ἢς 
Οδρενν, διὰ διλοης ἴῃ6 [68 ῆΟ ΝΟΙΘ 
τοοβὲ ᾿ωρυεὰ πὰ ἰοτεῖρῃῃ ἰμβυθδηςοβ, 
(Ὦ15 ΠορῈ (45 18 [6 σϑ56 ΔΙ ΟΏΡ ΤΏΔΗΥ͂ 
τοοάοσῃ 765) δὰ δἱϊορεῖμοσ νυδῃϑῃθα, 
οἵ δὰ Ὀεοοτῖὰα ᾿πάϊβιίπος ἴῃ 115 Οὐ] 68. 
Ιη τὰς Βοοϊς οὗ ΥΥ βάοπι, 845 ἴῃ Εςο]651:- 
ἀϑίϊουβ, [ΘΙ 15 ὯῸ ῬΟΙΒΟΏΔ] δηα Ο 
βυβοτηρ Μοβϑίδῆ. Ὑὴ6 Μαεϑϑιδηῖὶσ ΟΡ 6 
ἢ85 σου ἴο τθδῃ ποίῃιηρ δυΐ ἴῃ 6 ἀοχῃ!- 
ὭδΔηος οὗ ϑγδοὶ δηᾶ (6 ὑπ ῖνουβαὶ "ψοῦ- 
ΒὮΙΡ οὗ Π7εἤονδῃ (154. 1, 8; ν. τό; 
ν}}, 14).} Μεμάοῃ 18 τηδᾶς, ἱηἀθοά, οὗ 
“8 [ΑἸ] ρσορῃοῖ᾽" ἴῃ σ᾿ Μδοο. χὶν. 41; 
Ὀυΐ οἡ ἴῃ6 ψο]6 (ἢ6 δάἀνεηΐϊ οὗ ἃ Ὠινίῃθ 
Πεῖνοσεσ οὔ ἴῃ6 τπῦς οὗ αν! 848 Ὀδεη 
τηοΙροα, Αἰἰκα Ὁγ ῬΏΙο 3 δῃὰ ὉγΥ ἴῃ οἴἤοσ 
τ οῖβ οὗ ἴῃ6 ΑΡροσιγρία,3 ἰηἴο ἃ γψαϑῖ, 
ἃ ΑΖ, Ιηρσ, δηα 8Δῃ ἸΠΟΟΠΟΥΘη αὐθτ, 
Ἑνϑῃ ἴῃ ἴῃ6 Ῥβδ]πβ οὗ ϑοϊοσηοῃ ἴμοσα 15 
ἃ Μερϑίδηὶς Κίησάοχῃ, Ὀυϊ [θ6τ6 15 ὯΟ 
Μαβϑίδῆ, Ὑνμαῖ (6 17ἐν μδά ραϊπεὰ ἴῃ 
εοὐατα Ὀγ οοηίδοξ τ Ποαϊπεηάοχῃ, ἢ6 
δά Ἰοςὲ τὰ ἴδ, ΤὍὌὨ6 ῃδίου, δῆοσ ἴδ 6 
Μδοοδῦσθδῃ βἰπιρρῖὶς, Ὀεραῃ ἴο 5θεῖ]α οἢ 
19 1665, οομίδῃηϊ ἴοσ ἴῃ6 τηοβί ρατί ἢ 
ΓΕΙρῖθιι5 ἔουτλ 51: δηα τηδίοσιδὶ σοϊηΐοσί. 

ΠΠ. ΑΥΤΗΟΒ ΟΥ ΤῊ Βοοκ. ( ΟὐιδΡ᾽) 

ΤὮΘδ Ἑοοπδιἀογδίοι οὗ [ῃ6 Ὀοοῖκ 1[56]{--- 
18 δ'γ]6 δηὰ Ἰδηρυδρα, 118 οοῃίθηῖβ δηὰ 

1 (οιηρδζο Ἐρδοὶας, ἐν. 1 ; Χ, 13 ; Χχχνυ, 17- 
19. διὰ ᾿ Ἃ 

5 Ιῃ ΡΏΉΣΟ ἴῃς οοποορίου οὗ ἴδς 1ΤιορὸΚ 
δυροιβοάες ἴμαὶ οὗ ἴῃς Μεβοίδῆ. Ῥοσθδρβ ἴδε 
πεδγαβῖ ΔρΡργοδοῖ ἴο Μεβϑίδηΐβπι ἴῃ Ἀΐ5 γλυκὸ ἐν 
ἧς ἰουμὰ 1ῃ “ς ἘΕχεογαί,᾽ (Ορρ. 1. 435, 436.) 
ϑεο Εναϊά, ν. 207--212. 

ο 8 Τδὲ οἰίεξ ἐχρθοϊδοῃϑ 8.6 ἃ τες8]} οὗ ἴδ 
Πϊδρεγβίου δηὰ ἃ γενῖνδὶ οἵ Ῥγορβεου (Βαζσ, 1ἱ, 
34. 45; ἷν. 36: 2 Μαος, 1, 18) ; ἴῃ σοπνεγβίοῃ 
οἵ 6 Βοαίμει (ΤΟΌΪι χἰϊδ, 11-18 ; χὶν. 6, 7) ; ἴῃς 
Θη 1685 γίοσυ οἵ [βγϑοὶ (Εοϊυβ. ΧΧΧΥΪΙ. 25, 
χ]ῖν, 13; 2 Ἐβάγαβ νἱ. 56-59) ; ἴδε σοχίησ οὗ 
ΕἸ). (Εσο]α5. χΙν , 10, 11) ; πηΐνεσβαὶ Ῥέδος 
(Εςοἶαϑ. ἱ. 23, 24). 866 οἱ [815 βα)]εοὶ ΤΠΊρεο; 
[ε]ά, “ςε Μεββια Τυἀδεογαπι;᾽ Ὠιπιπητηοπά, “ 
7ενιβἢ Μεςβίδα οὖ ΟΟὨ]εγ ἱῃ δτζορ, “. ν, Με8- 
οἷα; Ηαδτιηθύγρεν, “Ταϊη. ΝΥ ὀσιεγῦ.,᾽ 5. νυν. Με9- 
βἰαβ ; Οτῆϊσ, " ἃ. Τυάεῃ,᾽ 217 ἔς.; ὟΝ ε1]], 
41,6 Τυἀαΐξπιο,᾽ ἶν. 401-483, ἄς. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴοης οὗ τπουρῇς---ἢλ8 ΔΙγοδν 5ῃοῃ 0.8 
ΒΟΠ16 ἔδοῖβ δῦουϊ ἴῃς δυΐῃοι. [ζ ΘΏΔθ 65 
0.5 ἴο δΔστη ψἱτἢ σοπδάρσρηοσς ἰῃδὲ ἢ6 νγὰ8 
Δ ΑἸοχαμάπιδη [6 οὗ εὐἱεἰναϊοα ἰηϊε]- 
Ἰεςῖ, γῇο νϑ (Δ }}} 0 τῇ τἴἢ6 ΟἹά 
Τεκβίδιμθηϊ ἴῃ (ῃ6 ϑεριίπαρίης Ὑεσβίοη, 
δηᾶ πῶο παὰ βοΐὴβ δοαυδιπίδηος στὰ 
Οτθοῖς ᾿Ποταῖυσο δηᾶδ ΡὨ]οθορῆγ. Ηθῤθ 
δα δἱ ἰϑαϑὶ ἃ βιλδίϊοσιηρ οὗ βοϊθηξο 
Κηονϊοάγο, ΟΥ δ ΔΗῪ ταῖς νὰ5 δοαιδιηιοὰ 
ὙΠ} τῃ6 δΙηθ5 δηά ϑυρ)]θοὶβ οὗ ναυίουβ 
Βοίθςο5 (Υἱἱ, 17--2ο; νὴ}. 8) σψἰςὰ 
Βαᾶὰ Ὀδθη ϑυοοθ 5 γ ἀσδνεϊοροά ἴῃ (ἢ 6 
μοδίῃθῃ μου] (ΧΙ. 9). Εἰς νγᾶβ (ΔΌΆ1ΠΑΓ 
ἢ [6 οἴδττα οὗ τὶ (χῖν. 14, 1:8), Ἔνθῶ 
ἴῃ 115 Ὠιρῇοβι ἀδνθὶορπιεηΐβ (χν. 4, 5). Ηδ 
γΔ45 4150 σΔρ80]6 οὗ σα αἰ ϑογιτϊηδίου 
Ὀεῦνθοη ἴἢ6 ἀἰδογοηῖ ρτδάθϑβ οὗ 1ᾳο] Δί τ, 
δηᾶ οοὐὰ ἰτοαὶ ψ ἢ τεϊδῦνα ἰοίϊδγδῃοα 
115 Ιοραϑὲ ᾿ρηοῦ]α ἔοστηβ (ΧΙ! 1-9). Ηδς 
δά, 1ῃ 506 ἔοσπι ΟΥΓἨ ΟἿΟΣ, ὈδΟΟΠῚΘ 
δοαυδιηϊοά τι τ[ῃ6 ϑρεουϊδῖίοηβ οὗ Ευ- 
Βοιηθσιβ ἃ5 ἴο ἴδ 6 οΟτἹρίῃ οὗ 5οῖὴ6 ἔοστωϑβ 
οὗ ΙἀοἸδΥ ἔτομι στόνείοηοα ἴο δῃοθϑδίοσβ 
ΟΥ Ῥδβϑοηδῖα δῆδοῦοῃ ἔοσ ἰοβί σεϊδίνοβ 
Χὶν. 15), ΟΥ ἴῃ6 δροίῃοοβιβ οὗ τυΐοῖβ 
χῖν. τό, 17) Ηαδ δὰ ποαγὰ οὗ ἴ!8 
Βροου δίοηβ οὗ ἘΡριουτοδηβ (1. 6--9) δηά 
Μαϊίοθγδ  ϑῖβ (11. 2--70)ὲ. Ηδ Παᾶ ρταβρϑὰ 
[6 ΗεΙΙδηῖς οοποορῦοῃ οὗ [86 Ῥεδυϊ οὗ 
[Π6 ἀχίοσηδὶ πουἹὰ, δηα οὗ ἴλ6 ᾿πίδσεηοθϑ 
ΒΟ. ἴῃδὶ Ὀδαυ βυρσροϑίβ (ΧΙ, 7--0). 
Ης νϑ ποΐ υπῃδοσιδϊηϊεά τι τηοσαὶ 
βρεουϊδίίοι (ΧΥ]. 11} δῃα ῥβγοβοϊορίοδὶ 
ΔΏΔΙγ515 (χν!!. 12). ΑΙ] ἴῃ686 οἰτουμ- 
βίδῃοαβ σῦδκα 1ἃ σαγίδίη ἴδις ἴῃ6 Ὀοοκ 
οοὐἹὰ ποῖ βᾶνα Ὀδεὴ νττθη Ὁγ 4 σζ:- 
πἰμπίαπ [6π. ΤῊΘ 5ρ6ς]}4] ἔδυ) ιν ΜῈ 
ἘρΥΡΌδη δηϊπη8]- ΟΞ (χν. 18), δῃὰ 
ΜΠ τῃ6 τηδηυΐδοΐυγα ποῖ ΟὨΪΥ οἱ ΟΔΥ 
Ιᾶο]5, Ὀυϊ οὗ ἴΠ6586 :(ο]ἷ8 ἀφοοι γ 
ςοϊουτεά διὰ μι ἀθα ἴο ἱγπιϊϊαϊα τηοίδὶ 
(χν. 9), ᾿πἀϊοαῖαθ ἃ τοῦ ο86 ΒΟΙΩΘ 
"μὰ58 ἴῃ Εργρί. ΤἢῈ 1εἐνγ8 οὗ Ῥαϊθβϑῦῃα 
ΟΠοσϑῃοα δὴ δἰτηοβὶ ἰδηδίςοδὶ μαϊτοά 
ραϊηδὶ [86 ““πψιϑάοτϊῃ οὗ αν." ὙΤΉΘΥ 
ταδϊ ἰδ ηςα τῃδξ 186 ξυρι[65ῖ οἰδιλεηΐβ οὗ 
ϑρΊΓῖυ4] ἰσὰ ἢ ἐναροσαίθα ἴῃ ἴῃ οτυς 0 ]8 
οὗ 8ῃ ὉΠΠΑ]Πονοα Ἰδηριαρο. ΒΟΥ 54ὰ 
ἴῃδὲ [Ὡς (οά οὗ ὅῃεια ἽοουἹὰ ποῖ βρεαῖκ ἴὴ 
[86 υῃρ]οβθοὰ δοοθηῖβ οὗ ἴῃ6 58οῃ8 οὗ 
]αρβοῖθ. Α8 ἃ οουπίοι-τδηϊζείο ἴὸ 
[ὴ6 Ἔχυϊ δου οὗ ἴῃ6 ΑἸοχαμάσγίδηῃ [65 
οὨ ἴῃ ρυδ]ϊοδίοη οὗ ἴῃ6 ,αννὸ ἴῃ Οτεοκ, 
(ΠΥ Κερὶ τπδὶ ΔΗ νΟΙΒΑΙΥ 85 ἃ ἔδϑῖ, δῃὰ 
581ἃ (Πδῖ ἰξ γψγὰβ8 ἃ ἀδΥ οὗ ον] οἵωθῃ, 89 



ΤΗΕ ΨΙΊΘΌΟΜ 

ἀεδαϊν 85 ταὶ οὐ πϊο [5γ86] ἢδὰ 
ἀδλποβδὰ δτουῃὰ [ἢ6 σοϊάδῃ οΔ]Γ (Ετδηκεὶ, 
“Μοιβιίυ θη, 1. 61). Ιἴ νὰϑ8 ἴῃ 6 4501Γ8- 
Ὄοη οὗ ἴδ6 Ἰρατηδαὰ ἘΔΡΌΡῚ ΓΤ οομδηδῃ ΒΘῃ 
ΝΑΡυοθΔ} το υμἱῖϊας (δὨ6 φὐεά οἵ ϑῆετι 
νὰ τὰς φαλέωνε οὗ Παρῃμοῖὰ (ΜΙάγ. 
ἘδΌδΑ, ὃ χχχνὶ, οἡ ὅδῃ. ἰχ. 23; 761. 
Θοίδῃ, σά 3η., ὅς.). ἘΒυΐϊ ἴῃ ἴπαβε 

ὉΣ δηά τόσα ᾿ἸΡΘσαὶ νυν να [6 5. ῇοο] 
οἵ (8 :4116] βῖοοά δοῃηθς διηοηρ ἴῃς [εν 
οἵ Ῥαϊοϑίίθβθβ. Τὰ ὩΔΙΤΟΥΟΥ ἘΔΌΡΙ5 
Ρἰδοθα Οασϑεῖκ ἰδασηϊηρσ ὑπο [6 βϑτὴθ 
ΟΔίοῷΟΥΥ 845 ΕρΡΥρΡΌΔΩ ἰμαυτηδίυσρυ, δηὰ 
ἀδφοϊαγεὰ τῃδϊ, 1 Οσθοῖκ Κπονίεαρσε σου]ὰ 
δὲ ϑουρῃξ αἱ 4]1, 1 σου ΟὨΪΥ Ὀ6 δἱ 
Ὀχτη65 ΏΙΟἢ Ὀεϊοηρεοα ΠΘΙΓΠ ΟΣ ἴο [ἢ6 ΑΥ̓͂ 
ἸΟΓ ἴο ἴδ6 πἰὶρῃς (Μϑηδοδοῖδ, 99. 2). 
ΤΠ6 ΓΟΣΥ ΠΟ ἢ 4558411|6 ἃ [ῃ6 ΠΟΪΘ ΟΑΤΘΟΙ 
οὗ (ὐδι8}16}᾽ 5 στοαϊδςὶ ρυ}}}---ἰῃ6 Αροϑβί]α 
ἴο ἴ86 (ἀρ Ὲ}165---ἰσαθ ἀτ6 1 ρστεαΐ τηθᾶ- 
ΒΌΓΟ ἴο [6 Ηδρανθη-ἰδυσῆϊ ὉΠΙνΟΥΒΑΙΥ 
οὗ ϑυτραῖῦυ ψὩ]οἢ τηδά δ ἢ]πὶ ΘὨΐΟΣ ἰηἴο 
[ῃ6 [δαϊηρσθ δηᾶά ϑυιρδῖῃϊϑβα σὰ τἴῃ6 
οἰῆβ οὗ 6 (εηῃ]68. 

ὟΝε τιδῪ οοποϊάς ἢ σοὶ ΠΥ [ῃδΐ 
ἴδ Ῥοοῖκ 15 ποζ ὦ ἡ απείαπορ {1 δὰ 
ποῖ Ὀδοη ψτιτδη ἱπ Οτϑοῖς, ἴξ οου]ὰ ποῖ 
αν δρουηάσδά ἴῃ [6 ἀβϑοηδῃῆςσα5 δηα ρᾶ- 
ΤΟΒΑΙΆΔ5ΙΔ6 ΌὈΥ ΨΏΙΟΝ 1ἴ 15 σμασαοίοσβϑα. 2 
Α τὐδηβϑδ οη ΤΩΔΥ͂, ᾿Ἰμἀεοά, ΟΟΟΑ5Ι ΟΠΔΙΠΥ 
ΔΙΑ δοοἀθηίδ νυ [4}1 ᾿μῖο συσῇ ἃ ποθ 
'οὗ Ἔχργχεββίοῃ, Ὀυΐ ἴῃ ὴὸ δ Πἢι:] τδη5]8- 
Που οοὐ]Ἱά ΤΟΥ ΡΟΒΘΙΌΙΥ Ὀς οὗ τεαυξῃῖ 
οὐσουστοηςα. 

Ι. Ετουλ 411} 1ἢ15 1 15 οἷθασ, νἱϊδουϊ 
ΔΏΥ δΙΓΓΠΟΥ διρυμηοηΐ, ἴα 6 ΤΩΔῪ δἱ 
ΟὔΟδ 8εῖ δϑιάς [86 ρϑουάοηγηι οὗ ϑ010- 
ΜΟΝ, [15 ΒΙΡΏΪ πηρτοῦδῦ]α παῖ [ἢ 6 
ὙΓΙΟΥ αὐοσ ᾿ηἰεμαθα ΔΩ οὔθ οὗ ἢϊ5 
ΤΟΔΘΙΒ ἴο ΒΌΡΡροβε ἴζαϊ ἢ6 γψὰϑ τϑδαϊηρ 
(6 δοῖι8] τοσά8 οὗ ἴῃ ψ156 Κίηρ. Τῇβ 
ὍοΟΚ ν8 νύυϊϊίθη 485 ἃ τηδηϊίδοῖο, ἃ 
Ροΐδγωϊο, δῷ ὄἽχῃοσχίδίίοαῃ ἴο Ἴοπίειρο- 
ΓΑΤ65 ΜΏΟ ἢδα δροκίαἰ56α ἔτοτα [πα 4151 
Ἰηῖο σρδίου δι θη, ΟΥ̓ ἸάΟΙΔΙΤΥ, ΟΓΥ ΟΡΘΏ 

ΔΤ. ὰβ Ὀδοη ταἰβίβ ΚΟΉΪ δξυρροβεά [δαὶ 
ΝΑΟδισδηϊ 65 Ῥσοίεσθε ἴο πᾶνε 5θθῃ ἃ ΗΘΌΓΕΝ 
οείρίμαὶ οὗ ἴ6 ὈοΟΚ; νμδὶ ἢς Βαὰ βθε νγ)ὲ8 
8 ἰγδῃϑ᾽δτίο οὗ ἐϊ ἰηῖο Ηδῦγενσ. (Ομ, ᾿. 9.) 

5 866 76τ. “ Ῥχγδεῖ. ἴῃ 1[ἰὉγ. 841]. 
8 ἘῸΣ ἱῃβίδῃοο, ἴῃ ἴδ 1,ΧΧ. (Ὀ5. χὶὶἱ, 3) τὸ 

Βανε ἠχρειώθησαν" οὐκ ἔστι ποιῶν μὐλυάμεαυ αύναῤᾳ 
ΪῺ οὖσ οσῃ Απρ]ϊοδι νψογβίου ὰ θανθ “"Ηθ 
ἴδαι τοαυενείζ 15 {πὸ ἃ τύαῦε οὗ ἴῃ 564. (7458. 
ἱ. 6). Βυὶ ἔδοτε ἃῖα τῶογα Ῥβοηοιμεῦδ οὗ [5 
Ἰϊηὰ ἰπ (6 Βοοϊς οὗ Υ̓Ι͂Ιβάοτῃ ἴδῃ ἰῃ 811} (86 
ΤΧΧ. ρὺὶ ἰοροίδον. 
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ἱη ΟΣ γ. ΤΠ δἀορὕοη οὗ ἴμ6 Ὡδῖὴδ 
οὗ ϑοϊοσθοῃ Ὀθϊοηρβ ΟὨΪΥ ἴο ἴΠ6 ΠΈΘΤΑΥΥ 
ἴοστω, δῃᾷὰ οουἹά ποι οΣ ἤάνα ἀδοασϊνοα, 
ὍΟΥ ΜΒ ἴ0Γ ἃ τιοηθηΐ ἰηϊεηαδα ἴο ἀ6- 
οαῖνα, ἴῃ6 ΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΣΙ65 ἴοὉΥ ΏοτΩ [ἢ 6 
ὍοΟΚ νγὰβ8 ττιτῖοη. ὍΠ6 βυρροβοά ϑο]ο- 
ΤΟὨ Δ} δα ΠΟΥΘὮΙΡ 15 ΟἿΪῪ ̓ αἰστοάυςδά ἴῃ ἃ 
ἀϊτοοῖ ἀπ Βθοομ ἀΔΙῪ ΤΠΔΏΉΘΓ (ΥἹ]. 1-.21 ; 
ὙἹ11, 1ο--Ἰό ; 1χ᾿ 7, 8). [ἢ ΠΙΡΏΪΥ ὑποῦ- 
[1084] ρετοάβ [Π6 Ῥϑϑυδοηυτα ΤΩΔΥ ἤδνα 
Ὀεθῃ ἰἌκθῃ [ῸΣ ἃ τϑα]ἶγ, δυΐ 1 8 αἵ 
Ἰοαϑὶ ἀουθεδι! ΒΟΟΣ [86 ΔΌΪΘΥ ΕΔίΠοΣΘ 
((]επίθὴβ οὔ ΑἸεχαηάσία, Ὀιυπυβ, 
Οὔρθῃ), πὰ συοῦηρ ρῥαϑϑᾶρθθ ΠΌΤ [ἴῃ 6 
ὈοοΟϊ 45 Ὀεης ΟΥ̓ “ ϑοϊοιηοι, τηϑδῃΐϊ 
[8185 ΡΟΡυΪΔΓ τεΐίθσθημοα ἴο 6 τορασαρά 
88 ἃ ΟἸ04] ἀδοϊϑίοη. Α τποάθτι ΤΟΥ 
ταὶς Δα ΠΟΙ ΑΙΪ ἀϑϑῖρτι ἃ ρᾶβϑϑασθ οὗ 
ἘχοοἸ651δϑῖθβ ἴο ϑοϊοσοῃ, οὐ οὗ οὔδ οἵ ἴῃ 6 
Ἰλίοσ Ῥβδίηβ ἴο ᾿ϑανία, ἴῃ ἃ βείζωοῃ ΟἹ 
ΖΘΏΘΙΔΙ Δ]]υ510Ώ,, ΤΩΘΙΓΘΙΥ ΜΠ} τοίθγεησα ἴο 
ΟΥΙΏΔΙΥ οὐίομι, δηα γεῖ Πα νου]ὰ [Ὠ1η1 
1 Βατὰ 1 [ἢ15 ψγεσα ἰγεαϊθα 48 σορσγεβθηῖ- 
ἴὴρ ἃ ἀρ! Ὀεταῖα δηᾶ οὐπςϑὶ ΟΡΙΠΙΟῺ 845 
ἴο ἴ[ἢ6 δι μουβρ. ΤῊς Ε1|6 “ὙΝΊβάοια οὗ 
ΘοΟΙοιοη ᾽ ἴῃ ἴδ6 ϑγγῖδο, Ασαθῖο, ἀηα οἵποΓ 
ΨΘΙΒΊΟΏΒ, 18 850 (ΔΣ ΠΌΤ ἱπα Δ Πρ ἃ τοδὶ 
ὈεΙΙοῦ 48 ἴο ἴῃ6 δυϊμουβῃρ, [δαὶ (ἢδ 
ϑγτίασ γϑβίοι αἰ ΘΓ τηθηῇοης5 ἴἢ6 
ΟΡΙΠοα ἴδαῖ ἴ6 πδῖὴθ ψὰϑ ΟἿΪΥ 85- 
βυιηοᾶ, Τῆς Ψυϊραῖα 0418 1 2 :δε᾽ 8.2ῖ- 
ἐπαέ. Ἐνθῃ ΤοτόσηΘ, ἴῃ ἢΪ8 ῥγείδος ἴο 
(ἢ ῬΟΟΚ, βρθακβ οὗ 1 858 “2εεμάζῥέργα- 
25. ὙΤὍΤδδϊ Δ τηοάρχῃ οσμς 5ῃουἹά 
μανς βιρροτίδα [6 ϑοϊουλοῃίδη δυῖμοσ- 
ΒΡ (485 νὰ8 ἄοηβ ὮὈΥ 7. Α. ϑοβιηὰ 1ὴ 
1858), ΟὨΪ Ρῥζονεβ τμαὲ ἴῃ ἴἢ6 Π1Π6- 
ἰαοηϊἢ ΟΘΏΓΙΣΥ ἩτΊῖο 5 οδ 511} θ6 ἰουπὰ 
ἴο τηδί δῖ ἃ Ῥζεοοποοῖνεα Ὠγροίε815, 
80 δυϑιυτὰ 85 ἴο Ὡδθα 20 τοίιϊαῖιοη. Α 
(ΠΘΟΙΥ͂ ρίνθοηῃ ὉΡ ΟΥ̓ ῖ. 7οτοῖθ δῃὰ 
δῖ, Αὐυρυβίηθ 85 ὉπίθηδὈ ]α ἀνθ ἴῃ [ΠΕΣ 
ἄδγ, πδεὰ ἠοΐ ἀθἶαν ι.ι5 Ὡον.3 
ΤΠ ττιῖεῦ γγὰβ ῬΤΟΌΔΟΙΥ ᾿παυοσοά ἴο 

δορὶ 5 ὑγδηϑρασεηΐ Ῥϑουοηγτῃ Ὀ6- 
οδυ58 “ ϑοϊοσηοι μαὰ Ὀδοοιηα ἃ βοχὶ οὗ 

1. Θ᾽ΏΣΠΑΣΪΥ 81, Αὐπρτιβιϊης βοταθτηεβ αυοῖοβ ἐξ 
88 ϑοτίρίυτε (’ ς Οἷν. Ἀεὶ," χὶ, 10, ὃ 1), δῃὰ γεῖ 
Ὑ85 Ὑ611 αὐνᾶτὰ (1ἃ, χνυὶ, 20, ὃ 1) ἴῃδὶ 1 νγαὰβ 
ποῖ ὉΥ͂ ϑοϊοῆου. ϑοίῃηβ οοπίυδίοη μᾶ9 ὈδΟῺ 
ἱπιγοάποεά ἰηἴο ἴμ 6 αυοϑίίοι Ὁγ ἴδε ἕλοι [δὶ 4} 
[6 ἔνε ϑαρίθῃϊδὶ Ὀοοῖκβ (Ῥσονογῦςβ, ΕςοΪ δὶ βῖδα, 
Οαμπςοϊος, ΝΥ ἰϑάοτω, ἀπὰ Ἐξ. 65: ϑ[ 10 8) ΔΓ σοὩ- 
ΒΔΕ τοξεσγοα ἴῃ ἃ σθποσαὶ ΨΑΥ ἴο “ Θοϊοζηοι.ἢ 

3 ΦΝοὴ δυΐδηι 6556 ἰρβίι5 (ϑα]οπιοπίβ) ὩΟΏ 
ΣΈΡΝΕΙ ἀοοϊίοτε3.) (Αὐρ. “ Ὠς (ἷἱν. Ὠεὶ,᾽ χνἱΣ, 
20, 8 1. 
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οοἸ]δςνα μδίς ἴοσ 411 βαρ 114] ἩΘΌΤΟΥ 
᾿τοσχαΐατα, [81 45 411 Ῥβαὶὴβ γα ΟΟ]- 
Ἰοοϊθὰ υηάδγ ἴἢ6 παπὶς οὗ Ῥανιὰ, δηᾶ 
Οτοοῖκ {0165 εα ὑ504}}γ αϑβϑϑισηθαὰ (ο 
ΖἜϑορ. [τ νὰβ τα! ΠΟ ΠΥ ϑυρροβοά 
1παΐϊ ϑοϊοϊθοῃ νὰ8 ἃ σηδϑίθγ οὗ 4}} νν]5- 
ἄοπι (Εσοϊεβ. 1. τό, ὅζο. ; Εσοϊα5. χὶνὶϊ. 
13; ἮΝΙι534. νἱῖ, 17--:2:ὶὲ ; οβ5., “Αμι᾽ 
ἢ. 5). ΑΙ Κηονῃ Ηδθῦγεν ῥσόονετθβ οὗ 
ΔΏΥ νᾶῖυας δὰ Ὀδεῃ οΟἸ]οοϊςα ἀηάοσ ἢ]5 
ὨδΙη6. [ νᾷβ ἱποιείοσα Ὠδῖυγα γγ Ὀοτ- 
τονοὰ ΌΥ ἴΠ6 ντιῖοῦ οὗ 4 ὍΟΟΙΚ ψῆΟ 50 
ΤΩΔΕΥ͂ ΟοὨζυγί65 ἰδίου Ὠδηα θα βοπης οὗ [6 
5316 ἴορίοβ ἰῇ βοιμοιπίηρ οὗ [ἢ 5876 
5Βῖ}γ].. Α5 ἴῃε Βοοῖ οἵ Ἐροοϊοβίαβίθβ 15 
τ τᾺ6 ἢ ἔσο ἴῃ6 βἰδηάροίῃς οἵ ϑοϊογμοῃ 
ἴῃ 5 οἷά ἂρθ, θα 655, δηἀ τορϑῃηΐ- 
ἃῃςο, [86 δυΐῃοτ οὗ [86 ΒοοΚ οἵ ῬΒάοτη 
ΤΩΔΚΟ5 Πΐτ 5ρεὰκ δ5 ἃ ἰϊπρ γοῖ γουίῃ- 
11] δηὰ ἱπηοοθηΐ (ν1}}, το). ΤῊϊς γανα 
ἃ 8οτί οἵ ἰάθαὶ ψειρῆϊ ἴο 818 ἀρρεδὶ ἴο 
ΤΌΪΟΙ5, ἃ5 ΜῈ] 8ἃ58 ἴο ἢ18 ἀδηυῃοϊδίοῃ 
οὗ ἴῃῆ6 ἘΕΡιουτεαηίβια, ψ ΉΟἢ ἴῃ6 Ηδε]- 
Ἰδηϊβδίπς δροϑίδῖθβ οι Ὧ6 [85 1 νἱοῖν 
ΤΩΔΥ͂ ΡΟΞϑ5 ΟΪΥ πᾶνε βυρροτίοα ὈΥ ἃ τηϊϑυβ6 
οὗ ρᾶββαρεθβ αυοϊεα ἔτοτῃ ἴῃς Βοοὶς οὗ 
ἘκοΙεβἰδϑῖθβ.3 

4. 8ῖ. Αὐριυβηθ᾽5 οοη͵ξοίυτα (Παϊ ἴῃς 
Ὅοοκ νῶβ ὑὑτιϊτῖδ ΌΥ [Εϑῦ8, 5ΟῸΝ ΟΕ 
ΘΊΚΑΘΗ ( Πε ἀοοίτ. ΟἈγβε᾽ 11. 8), πιὰ Ὺ 
Ὁο οἵ ψιῖθοιξζ ΓΘ Ὡοιςα, Ὀδοδιιδ6 1ἴ 
μᾶς ἰουηάἂ πο ἔο])ονοι, δηὰ γψ8 ὄνθῃ 
απ άγανῃ ὉῚ ἴῃς ΠΟΥ Ὠλτηβ6] (΄ Κδ- 
ἰτδοῖς. 11, 4). 

3. ΤῊΘ μεγνεῖβε Ὦγυροῖπαϑὶβ (Ὁ) οὗ 
17. Μ. Ἑαῦοσ ἴμαὶ ἴμ6 Ὀοοῖς γὰ5 νπδῃ 
ὉΥ ΖΕΒΌΒΒΑΒΕΙ, ([) ΤἸΏΔΥ δὲ ποίεα [1ἢ 
ῬΑ βϑ:ῃν, ἃ5 ἃ ᾿ΠΟΓΔΙΎ οὐ Π ΟΞ} γ. 

4. [λιττεγῦθοῖκ κυρροβίθα τηδὲ ἴῃς δι- 
ἴῆοΣ νγὰ5 ἴῃ6 ΡΒ Οβορῆϊο δηᾶ Ηδ]]δηἸϑιηρ 
7εν ΑΒΙΒΤΟΒΙῦ5, ἴῃς ἐπεηά οὗ ῬίοΟΙΘτΩΥ 
ῬηΠοπηοῖου. Βυῖ να κῆον ποίπηρ οὗ 
τὴ6 τιϊηρβ οὗ Απβίοθυϊι5 Ἔχοθρὶ ἔΤΌΤΩ 
ἔγταρτωθηῖβ ὑσεβεσνεὰ Ὀγ Ελιβθῦι5 1 ἴῃ 6 
“ Ῥγδθρδσδῖο Ενδηρεὶοα.᾽ ὍΠΘΓΕ 15 πο- 
Ἐης ἴῃ [686 ἔταρτηθηΐβ, θεγοηα ἃ 51} 5}6 
σομμηοηρΐδος οὗ ΑἸοχδηάσδη ΡὨ]ΟΒΟΡΉΥ, 
ψὨΙΟἢ Ἰοημὰς ΔῺΥ ΡΓΟΌΔΌΙΙΥ ἴο [ἢ Τσου- 
͵εοίυστα. Ατβίοθυϊυβ, “ Κίηρ Ριοϊδιμειιϑ᾽ 
τηλϑίοσ" (2 Μᾶδος. 1. 10), ῆο ᾿ἰνεα ἴῃ 
5 Οἢ ηὈτηαίε τε] οη5 ἢ ἴη6 Ἐργρίδη 
ΤΟΥΔΙ ἰαταγ, σου] Ὡσνοσ πᾶνε τττἴθ ἢ 
Υἱ, 1--ῷ ; ΠΟΙ ἄοαϑς [6 ΠΙΡΆΪΥ ΡῬΙΌΒΡΟΓΟΙ 5 

1 Ἐν α]ά, “ Οεβο,᾽ 111. 2, 553 
3 Ἐὸσ βρ6οΐδὶ ρδεϑᾶρος ΜΝ ἰοἢ Θοϊοπιοα οουϊά 

ποῖ Ὠᾶνε υσὶ τε, 566 1Χ. ὃ ; χν. 4, 14. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΚΤΙΟΝ ΤΟ 

οομαϊθοῃ οὗ ἴῃ6 [εν υπᾶος ΡιοἰδιηΥ 
ῬμΙοτϊηεῖοσς δοοοσὰ ψῈ τῃ6 σοηστζαὶ ἴοης 
οὗ ἃ ῬοοκΚ ψὩϊο ἱταρ]1ε5 ἴμαὶς “ἂς 
τὶ φῃίοους," δ 4 41} οὐὐἱδμοάοχ δὰ (διπξὶ 
7εν5, ψεγα 1140]6 ἴο νἹοϊθηΐ Ῥογβϑθουθοῃς 
(11. το ; 111, 1ο ; ΧΙ, 22, ὅζο.). 

5. ΝΟΥ δραΐη οδὴ ἴῃ6 ὈΟΟΚ ὃς ᾿Υγ 
ΡΗΙΙΟ, 85 ψὰ5 οοῃ)͵δοϊυταα ΟΥ̓ ““ ΒοΠΠΙΪ] 
βοΠρίοσυση νεϊεγυτῃ "ἢ (7εν.), ΝΊΟοΪ 5 οἱ 
1γ΄τὰ, ἸΤαιϊῆοσ, ϑίηροὶ, Οδίονιυς, δηὰ 
οἴποιβὶ ὅγε σδῃ δϑϑίζτι ἀθοίβινα γΘΑϑΟῺ5 
ἴον ἴῃς τεὐεοϊίοι οὗ ἴ.15 ορἱῃίοῃ. [{ ἰ5 
ἴπ6, οὗ οσουτθθ, (ἢαΐ ἴῃῆς ὙΓΤΙΟΙ τλονο5 
νὴ τἴῃ6 βαηοθταὶ αἶτοὶα οὐ ῬὨΠοηΐδῃ 
Πςοποορίίοῃβ,;, δηὰ αἷθο ἴμδὲ τῆς [δὲν 
ῬοΙ ἶσα] ᾿παϊοδίοη8 οὗ τῇς. ὈοΟΚ 51 
Ὑ76}} ψ ἢ (ἢ οτὰ οὗ ῬΏΙο : Ὀυϊ 

(1.) Τα οὐνάξ οὗ (ἢς ὈοΟΪΚ 15 ὙΒΟΙΙῪ 
ὉΠΠ1Κ6 τῆι οὐ ῬΏΠο. [1Ε 15 τοσο ᾿νην, 
᾿πρδϑϑοηδα, μὰ αἰοαυδηΐ, τ ἢ1]6 δὲ ἴῃς 
5416 Ἐἶπ16 [ἴ 15 ἸΏΟΙΟ ΓὨγτΏτΩΙΟΔΙ, ἀσιβοϊαί, 
δηά εὐρῃυϊξο. ΤΠα βισυςζυτε οἱ [ἢς 
Ροποάβ 15 ἰὴ ρεποσαὶ ΓΔΥ βἰγαρὶςσ, Ὡς 
δὶ ἴ86 βδπὴ6 ἰἰπλ6 ἴδ 18 ζῆοσε ροεῖς δηά 
ΟΓΒΔΙΏΘΩΙΔΙ, 

(2.) Τῆε φεαΐνιο ΟἹ δινῤέμγε νιαζο 
γίαί 156 ἀἰδεσγεῖ, Τῆς δυῖδοσ οἵ [δὲ 
Βοοῖ οὗ ΛΝΊπάἄοσῃ 15 τηοτα οὗ 4 Ηδχδαϊοὶ 
ἴδῃ ῬΒΙΟ; ἐς ἢ πηᾶῖκθ5 ζτθδῖογ υ56 οἱ 
1ῃ6 [ον ]ϑἢ Ἡδρδάοιῃ, οσ ἰγδα!ἸοὩ δ] οχίθη- 
βίοῃϑβ οὗ ἴῃς Μορβδὶς Ὠϊςίοιγ. ῬῬΏΣ]ο 8116- 
ϑου568 στδί ποῦ ἤδη Ἔχαρρεσγαῖθβ. ϑϑῦσο- 
ΘΟΪοοη δχαρσεσγαῖθβ σαῖθοῦ [ἤδη 8116- 
ϑοσίβεβ. [1 βεθῖηβ βίγδῃηγε [Ὡδξ ΔΥ ΟΟΠ- 
ΤηΘηϊΔῖΟΥ ΨΏΟ 8 δ 411 ἔδυ τα πη} 
ῬΏΙο5 Ὠαδιϊαα] τοι ῃοα οὗ ἀθαϊηρ ψπἢ 
ϑοηρίυγα 5βου]ὰ βυρροβα [ἢδὲ δ οοὐἹά 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ πανα ττῖθ ἃ ὈΟΟΚ οὗ ψἈ}0} 
τῆς τροῖβοὰ 15 580 υῃ-Ῥ]Ο: ἰδ 85 ἴθδῖ οἱ 
[ῃ6 Βοοΐῖ οἵ ΝΥ ΙΒάοι ὃ 

(3.) ῬΆΙΟ σάσεὶγ χιοῖες [Ὡς Ῥ581Π}5 ΟΓ 

1 Τα Μυταϊοτίδῃ σδῆοι πὰς “" ϑαρί πε αὖ 
διαϊοὶβ ϑαϊοιηοηὶβ βορίδ,᾽" δηὰ Ὧτσγ. Τ' [ 
οοπ)εοΐυτεβ ἴπδὶ ὑπὸ Φίλωνος ἸΔΔΥ͂ δα 
οοττυρίεἀ ἐπ ἴα οὐ ρίηαὶ Οτεεῖς ἰηΐο ὑπὸ φίλων 
(“ 7]ουσῃ. οὗ ῬὨΣ]οΙορ.᾿ 1ὅςς, Ὁ. 37). ἈἘεῦθ. 
οοηἴεηϊβ Εἰγηβο) 1} [86 τοιηασῖς τμδὲ [ἢ Δ55ῖρη- 
τηθῆϊ οὗ ἴῃς ῬοΟΚ ἴο ῬΆΪΟ ὉΥ ὅῖ, ]εσζοσς δηὰ 
οἴδειβ ““Ῥιουνε βευϊδιηεηῖϊ αυς ] ξιυάς ἀς ἰδ 
ΡἈΙΙοβορβις ΡΒΠοΩΐεηης ἐϊαὶϊξ ἑογὶ μεὰ ανδῆοες 
δϑοογα." (Τηϊγοά. Ὁ. 505.) 

53 ὅ66 ποίαϑ οἡ ἡ. 4; νὴ. 19, 20, ἃς. ϑἰερίηἠεα, 
ΦῬΆΏΣΪο,᾽ ὈρΡ. 222, 223. 

8 Τῃ ῬΏὨ1]Ο ἴμ6 ΞΎ1ΩῺ}0] 15 ἐνειγιδίησ ; ἴῃς [μοὶ 
1016 οσ ποιμίησ. ΤὨΪβ 15 ποῖ αἱ α]] ἱγὰς οἵ ἴῃς 
δυῖμος οὗ Ννϊφξάοω. Ης 5οδσοοὶυ γοαβ 
1δς εἰγιοιεβὶ 1] πιϊῖ5 οὗ ἴῃς ΟἹἀ Τεκιααεαῖ τ θερ 
Ὡς ᾿ἰάδηιθε5 [86 βεγρεηϊ οὗ Ῥαγβάϊθε π|ὴὶῖ ἰὼς 
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τῆ6 Ῥγορῇῆθίβ. [Ι͂ἢ ρϑοιάο- ϑοϊ οσηοῃ [Ὦ6ΓΟ 
δ΄6 τεαυσηῖ 411π|5] 05 ἴο Ὀοίῇ, 

(4.) ΤῊΘ γιαλοῦ οἵ ἴπ6 ἔνο ὙΠΙΘΙΒ 15 
ἀϊβδγθηῖ. [Ιἢ στοδάϊηρ ῬὮΏΣΟ νγὰ ἃζα 541}- 
ἱπρ διγὰ “4 ἀεδά 5εὰ οἵ Ἰοὺ δρβίσδο- 
ὈοηΒ ;᾽ ἴῃ τοδάϊηρ ρβοιο- ϑοϊοθοη ψὰ 
τήονα δηλ ἃ 56 7165 οὗ Ὀυγηΐϊην ὈΙοαΓ65. 

(5ς.) Το φλέεοῤλγ οἵ ἴῃς ἴνγο ψτίε 5 
15 αἰδεγεηῖ. [Ι͂η Ῥβουάο-ϑοϊοσωοβ. ψνὲ 
διηά πο ἴζδοθ οὗ ἔνο σοῃο ΡΏΟΩ 5 ὙΠΟ 
ἴπ ΡΏ11Ο᾽ 5 ττΠ]ὴρ8 ἅ16 ῥτεαομηϊηδηΐ δηΐ 
ΓυλἀΔΙ6Ώ[Δ]--- ΑΙ 6]γ, ἴῃ6 ἘΠΟΠοίοτην οὗ 
Βυηδὴ πϑῖυγα (566 Ὠοΐδ5 Υἱῖϊ. 19 ; ΙΧ, 
15, δτς.}} δηὴά [Ὡς ἀοσῃς οὗ 1Δ645.2 

(6.) Το ἀγηρημοίορν οὗ ἴῃὴ6. ψΠΙΘΣΒ 18 
ἀϊδεγοηῖ, [Ι͂ἢ ρῬϑβειαο- ϑοϊοπμηοη τῃ6 νογάὰ 
“7 ορος᾽ ἮδΔ5 ὭΟη6 οὗ [26 ῬΓ͵ΓΟΙΏΙΏΘΏΟΘΘ 
ὙΏΙΟΝ [ἢ ὨδΔ5 ἴῃ ῬΏΠΟ. ὙΠεῖα ἰδ πὸ 
βρεουϊδίίοῃ δου [6 1 ΟρΡΌ5, ΠΟΥ 15 1 ἴο 
[6 54126 οχίθηϊ ἢγροβίδ[βεα, [1 Ἰχ, 2, 
ΧΙ, 17, ΧΥΊ, 12, ΧΥ]], 15, ρβϑυάο-ϑοἷο- 
ΤΟ. ΒΑΙΟΪΥ ρζοες Ῥεγομὰ [ἢς 11τ118 οὗ 
[π6 ΟΙὰ Τοβίδσηθηϊῖ. 

(7γ.) Το ὕνο ντιοσβαγα ηοΐ ὄνθ ἀρτεθα 
ἐπ ἐδείγ υἱεῖν οὗ Ἡδέεάογε, ἴοτ 'ὰ ῬὮΙο ΝΥ 15- 
ἀοτὰ 15 δἰτηοβξῖ ἰἀθηῖςοδὶ ἢ [6 Τοροβ 
(Οἰόσεσ, “ῬΉΪο, 1, 213; 866 “Ἴδας. 
ΑἸΙερρ.᾽ [Ορρ. 1. 56] ; “ Πεῖ. ροῖ, 1η514.᾽ 
ὃ 31: [Ορρ. 1. 213]; “ες ῥγοξιρ. ὃ 20; 
διορηηεα, “ῬΏΙΠο,᾽ Ρ. 222)---ἃ [ῃπουρῃξϊ οἱ 
ὙΏ]Οἢ [ῃ6 δυΐμοσ οὗ “ ἡ βάοιωῃ ᾿ ἀοε65 ποῖ 
ἰους ἢ, 

(8.) Τα φ“λεοίορν οὗ ἴῃε ἵνο ντίζοτβ 
5 ἀἰογσοῖ, ἘΒοῖίῃ τεασορηϊδα [26 ῥτὸ- 
ἀοτηϊηδηῖ ἴονγα οὗὐ Οἀοά, Ρυῖ ρβουάο- 
ΘΟΪΟΙΏΟῺ Ὀ6]ΙΘν 68 1Ώ Δ} ΕΝ] 5ρ1Π| (]. 24), 
Ψ ΠΟΙ ΡΏ1]Ο Ἰρθοσοθ. ὍΤΕΥ [Κα ἀϊβογθηῖ 
νίονβ οὗ ἰῃ6 ϑερεηϊ ἴῃ Ῥαγδάϊβα (11. 24, 
ῬΏΙο, “6 Μυηά. Ορ! Γ᾽ 56; “ Ὠε Αρτὶο:. 
22; “Ἰμδρ. ΑἸ]ερρ.᾽ χἱ1.. 21), δῃὰ οἵ τῆ8 
Ὀγάζθη βεσρθηῖ, ψῃοἢ ρβουάο-ϑο] οι 
[265 ΠΟΙΆ (ΧΥ]. 5, 7), δῃάᾷ ῬὮΙο ταὸ- 
δατάὰβ ἃ5 ἃ 5υ00] οὗ 5οΡοτ-τ ἡ ἀδάῃ 685 
(. Ὧς Αρτὶς.᾽ 2: ; “Ἰμ6ρ. ΑἸΙορρ.᾿ 1... 20). 

(9.) Εὐσίῃογ, ποτα ἃ1γδ βένθσαὶ σ ΠΟΥ 
ἀἸἰβοσεραμοῖθβ Ὀεΐψθεη ῬΉΏΙΪΟ δηὰ (15 

ἄεν!! (12, 24) ; οὐ ἀεβοσῖρεβ [Ὡς Ὀσβζθῃ βογροηῖ 85 
“48. ΞΥ1200] οὗἉ Ξαἰνδίίοη ᾽" (ΧΥ]. 5--7) ; ΟΥ “8115 τς 
ΡΙΠΣ οὗ βα]ὲ ““4 τηομυϊηεηϊ οὗ δῃ ὈΠΌ6] Εν ἢ 
800} " (χ, 7). Ηξς ροεϑ ἃ ᾿1{|6Ὸ ἰασῖ μοῦ ἰῃ ραϑϑαρος 
κα χ, 10-17; χυ. 2: : Ὀσὲ ἀνθ ἰθσσα ἢδ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΔΡΡτΟΘΟΒ 68 ἴΠ6 ΙΏΔΏΠΟΥ οὗ ΒΟ. ΤΕΘ 
Ὠραγαβί ΓΕΘΟΙ ὈΪΔΠΟΘ 15 ἱῃ ΧΥἹΣ, 24. 

1 ῬΒΠο, "θε σοηρτ.᾽ 6; “1ρ. ΑἸ]ερρ.»᾽ ἴ. 22. 
ΠΕ ΤΕ; 1, 382. ϑιερίτίεα, 235-242. ᾶδης, 

2 
5. 9586 ἐςρβοίδ!υ ΡΆΪο, " Τ6 Ὑἱοῖ, οἤϊετεμῖ, 13. 
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ὙΠΙΟΓ: ἃ5 ἴῃ Νἱῖ. 2; ΥνἹ]}. 20; χὶ, «5; 
ΧΥ. 14. Βοίῃ νυιῖοσβ ἀθὰ] δὺΪ ψιὶ 
(ἢ8 οτἱρίη οὗ Ἰάἀοἰδίσυ (ΧΙ. ΧΙ]!.; ῬΏ]Ο, 
“6 Μοματ,ζοῖ. 1. 1--2); Ῥυῖΐ ὄνθὴ οἢ 
118 Ροῖης 1 ψ11 θ6 5βθθὴ ἴτοῦχ ἴῃ6 ποῖθϑ 
τ[μᾶὲ (ὮΘΙΡ ν᾽ ΟὟ 5 ἃ76 ποῖ ἸΔΘὨ[ΟΔ]. 

ὟΥε τηδὺ τἤδη τοραγὰ 1ἴ 85 σογίδιη ἴπαῖ 
ῬΉ]ο ἀϊὰ ποῖ τα [6 ΒοοΚ οἵ βάση, 
ΨΏΙΟΝ 15 ποῖ ᾿ποϊυάοα 1ῃ τὴς ἰἰ5ῖ οὗ ἢ]8 
ὈοΟΚΞΚ οἰἴπον Ὁγ Ευβοθιυ5 (΄ Η. Ἐ.᾽ 11. τ δ), 
ΟΥ̓ ὈΥ ΤΘτγοῖηα (’ (δίδ]. δουρί. Ἐςο].᾽)- 

6. 1Δτ||6 ποεά Ὀδ6 541 ἃ δρουΐ [Π6 5ὺΡ- 
Ροβιίοη οὗ Ὄγσυβιιθ, Ῥεγηβαοτί, ἅὅζς,, 
(αι τῆς Βοοΐκ οἵ ΝΠ 5ἄομχ ᾿γὰ8 πυτίθῃ, 
οὐ εὐϊιεά (ΒεΙ]αττηῖη, Ηπδ5, ὅζο.) ὈΥ͂ 
[6 ΕἸΌΕΚ ΡΗΙΣΟ ; ἴοσ οἵ ἴτῇδιϊ Ὑτοῦ 6 
Κοον ποχὶ ἴο ῃοϊπίηρ, δηα 7 βορἢι8 
ὨΔΙΏ65 ἢ! 85 ὦ λεαζλεοι ΜΟ δα νηζτίθη 
δοοαυϊ [ἢ6 [ἐν (΄ ο. ΑΡ.᾽1. 22). ἸΝΠΕΙΠΟΥ 
1η|5. ῬΏΪΟ 6 ἴΠ6 88Π|6 48 ἴ6 δυῖῃοῦυ 
)ο στοῖα ἃ Οσεεκ ροόοσοῖὰ δρουῖ [ΘΓ 5616 ηὶ 
15 υποοστίδϊη, δὰ 15 ἃ σρδίίεσ οὗ 1 ΠῚ Ὸ 
παροτίδῃσα. ἢ 

ἢ. ΟἿΪΥ οὔθ ΟἾΠΟΣΙ Ὡδῆῆθ ἢᾶ58 Ὀδοη 
ϑιρροδίθα, Νοδοκ αἰἰπρυϊοα τἢ6 Ὀοοκ 
ἴο ΑΡΟΙ1.05.25 ὙὍΤηδῖ ΑΡοΟ]]ο5 οουἹὰ ποὶ 
αν νυιτίθη ἰὑ αὉ.» δὲ ερπυθοίο, 15 
Δρυμάδηιγ ονάφηῖ, θυῖϊ Ώφαπ ΡΙυΡΙΓΘ 
ἢα5 διρυεὰ ψ ἢ στοαῖ ἸΠΡΘΏΌΠΥ (μα Ὠ6 
τοῖα ἴἴ θΘίοσα 815 σοηνγοσϑίοῦ, Ηἰ5 ἔνο 
ῬΆΡ6Γβ οἱ ἴῃ6 βυδ]θοῖ οτα ρυ 5 η6α 1ῃ 
τὰ6 “Ἐχροβίτοσ᾽ (νο]. ἱ. ΡΡ. 329, 400), 
δρᾶ, {πὸ 411 ἴῃῇ6 ψόοσκβ οὐ ἴῃ6 Ἰεασηθά 
δυΐμοσ, ἂς (11 οὗ ἱηροαυγ. Ηδ ῥΡοϊ 8 
ουξ (1) ταβειθ]δηοε5 οὐ τβουρῃϊ δε- 
ἔνθ [6 Βοοῖὶς οὗ ιβάοτῃ δηᾶὰ [ῃ6 
ΕΡ 56 το ἴη6 Ἡδῦτενβ (ΘΒ, ἴῃ Οοτλ- 
ΙΏΟ.ὴ ὙΠ} δὴ ᾿ῃογοαϑηρ ἈΌΠΏΌΟΥ οὗ 
οὔποθ, ἢ6 δοοαρίβ 835 ἰδ6 ψοῦκ οἵ 
ΑΡΟ]]ο5). (2.) ΑἸΩγ οὗ Ἰαλρυαρα Ὀ6- 
ἔνοοῃ Ὀοῖῃ ὈοΟΟΚΒ δηά ἴῃς νΠ]ηρθ οὗ 
ῬΗΠΟ. (3) Τῇε ἰδοῖ ταὶ Ὀοΐὰ [ῃ6 
Ἐρίϑι]6 τὸ ἴτἴῇ6 Ηδεῦτοννβ δηαὰ ἰδαϊ οἵ 
ΟἸδπιθη8 Ἐοιηδηι5 ἴο [ῃ6 ΒΟΙΏΔη5 5Π6} 
ΔῊ ϑδοχυαϊηΐδηοα ψ ἴἢ6 ΒοΟΚ οἵ 
ἵν᾿βάομι, Ο]επιθη5 δεΐῃρ ἰ[ῃ6 ἄγοι (σί5- 
δὰ ψτῖοσ ψῆο αυοίε8 ΟΥ̓ Άποῖϊοθ5. 1. 
(4) ὙΒἊ 500]. οὗ τὰ6 Βοοϊς οὗ γΜ)ιδβαοπι 
ΤΟϑθ 165 νμαΐ νὸ βου ὄχρθοῖ οὗ 
ΑΡοΪΪος. οπὶ ἴδε σαίεγθηςβα ἴο ἢἷπὶ ἴῃ 
Αοἷθ χυἹ!, 24-28. (5.) ΑΡΟΪΪο5, {κὸ 
(8δ6 ᾿τΥζοσ οἵ 1818 ὈΟΟΚ, ψ88 ἃ ουἰναῖοά 

1 66 Ἑαδηοίυς, “ ΒΙΌ], Οταος.᾽ 111. 726. 
53 ἐγ) ες ὕσχβρτυῃρ, ἀε5 ΟΠ τβιθι υτηβ,᾽ ἰ, 222. 

ΝΌΘΟΙ σαρροβαβ ἴπαὶ ΑῬΡο]]05 στοῖς ἰξ ντ [86 
ΒεΙρ οὔ τῃε Αροβίὶε Ρδὰ}} 
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ΑἸοχδηδτίδῃ ἴον, δοαυδιπιοὰ πιτ [ἢ6 
ΨΟΙΚ5 οὗ ἢ, οὐ δἱ ἰοαϑὲ ψ ἢ ἢὶς 
ἔλτα Δ΄ σΟΠΟ ΡΟ, δῃὰ (αβϑυσαϊης Ὠϊπὶ 
ἴο μᾶνς Ὑτιτοη [6 ΕΡ 5116 ἰο (Ὡς ΗἨε- 
Ὀτ6 5) ἑοῃμά οὗ δίδιοῖγ πογὰβ δηὰ 5θη- 
ἴδηςαβ, γεῖ 80 τηοάσϑὶ 845 ἴο ΒΌΡΡσἝβϑ ἢ15 
ον Ὠδῖηθ6. (6.) (Ἰδηγθηβ οὗ Εοιωῃς 15 
(ἈΤΩἸΠΔῚ ὈοΪἢ στὰ τἴῃ6 Βοοῖ οἵ Ιδάοῃι 
δὰ τἣς ἘΡίβεῖα ἴο ἴὩ6 Ηδῦτονβ, δηά 
αυοίο8 [61 ἴῃ ΠΘΑΓ ᾿υχίδροβιοη, (7.) 
ΤΎΠΟΥ ἂῖὰ υῃϊίοά 1 [6 581ὴ6 βδηΐζδησς 
ὈΥ [τϑηδεὶβ (Ευδεῦ. “Η. Ἐν’ ν. 26). 
ΑΌΪΥ 85 ἴῃς [ΠΘΟΙῪ 158 οἰαροτσγαϊβ, ἱὲ {4}}5 
ἴο ἴῃς τουμὰ σψἤξῃ τε τΕΠΔΘΙΩ ΟΣ (.) 
ἰδὲ ἴΠογ6 15 δῦβο! υϊοὶν ὯῸ γοβοι ὉΪΔη 6 
Ὀσίνδοη ἴῃς φερεγα 5ῖ}]6 οὗ ἴῃς ΕΙ5116 
ἴο ἴἢς Ηεῦτονϑ δηὰ ἴῃς Βοοκ οἵ ΝΥ :Ξάοι ; 
1.) ἴῆδι (ἢς τηοι πο οὗ τείθστιης ἴο ἴῃ 6 

15 δια ψοσάβ οὗ ἴῃς. ΟἹ Ταοβίδιηθῃῖϊ 15 
ΨΟΙῪ Οἰἤογοηῖ ἴῃ [ἢ6 ἴνγο Ὀοοῖβ; δηά 
(11.) ταις ἴῃ ἴῃ6 ἘΡΙ51:15 το ἴῃς Ἡδοῦτονβ 
6 ΒΟΔΙΟΘΙΥ δηά ἃ ἴτᾶς6 οὗ ἴῃ6 ἔδΔη}} 1 ὙΠ 
ΜΠ} Οτοοὶς Ἰεαγηϊηρ δηὰ ῬἢΠΟΒΟΡΏΥ 
ΨΠΟἢ 15 50 ΣΟΙΊΔΙ ΚΑ Ὁ]6 4 ἰδδίυσα οὗ (ἢ 6 
Βοοῖ οὗ γ᾽), 5άἄομι, 

Ὑνετηυβί [Πογοίοσα ρῖνο ὉΡ 411} αἰζθιηρίβ 
ἴο ἀϊξοονοσ ἴῃ δοῖι4] πδηλο οὗ ἴῃ6 δυΐῃοσ 
οἵ [6 Βοοκ οἵ γ βάοω, Υε τωιυβῖ 4150 
το]οοῖ ἴῆγοο ΟἰΠΟΥ νάζιθ σοῃ͵δοίυγαβ το- 
Βρδοῦηρ, ΠΏ. 

α. Τοῖς 15 δοῖ ἃ ἘΠΙ6 οὗ Ἔδνιάθῃος ἴοσ 
τῆς ποίΐοῃ ἴῃμδῖ ἢς ψ85 οὔςβ οὗ ἴῃς ἰΓΔἀά]- 
το] βου ἰταηϑἰδίοσβ οὗ ἴῃς ΗἩ ΘΌΤΟΝ 
ΒΙΌΪς ἰμῖο Οὔσθοκ, 

β. Νοζσ οδὴ κε ἰηΐοσγ [ἢδὶ ἢς Ὀεϊοηχεοά 
ἴο ἴῃ6 86εοῖ οὗ ἴΠ6 Ἰμοτγαρεουῖϊδο Νὸο 
Β.Οἢ Ἰπίοσθηθοθ δὴ ὃς ἀγάνγῃ ἔγοσα 11]. 
13-1:5, ΨΏΕΙΕ ΡῬΓΕίεσθηος 15 ρίνθη ἴο 
νἰγαουβ ΟὨΠ]ἀ]αββηθθ8 ΟΥΟΓ ΜΙ ΟΚΘάΠ 685 
δΔουηαϊης 1 ΟΗδρΓης ; ὯΟΣ ἤομλ ἴῃ 6 
ἀδοϊαγοὰ βυροπ Ὁ οὗ Ὀτο δῃὰ νἱτίυοιυ 
16 ἴο ἀϊϑῃοπουτοα ἃρὲ (1ν. 8, 9); ΠΟΥ 
το ἴῃς δϑϑυιηθὰ αϊτεοΐοη ἰὼ ῬΓΩΥ͂ 
ἰονγαγὰβ [ἢ6 δ (χνὶ. 28): ΠΟΙ ἴῃ ΔΗ͂ 
οΟἴδοσ ράβϑαζε οὗ ἴῃς ὈοΟΚ. 

γ. ΝΟΥ οδῃ 1ἴ 6 Βεϊὰά ἴμαὶ ἢ6 νψᾶϑβ ἃ 
Ομηςδη.Σ ὙΠΘΙα ἰβ 0 τᾶς6 ἴῃ [6 
ὈοΟΚ οὗ Δὴγ Κηον]εάρε οὗ (ηγίϑξ ; ὯΟσ 
οὗ ἴῃς [ΠΟΔΙΠΔΏΟΙ : ΟῚ οὗ [6 Αἰἴοῃο- 
Ιηδηῦ; ὯΟΣ Οὗ [ἴῃῆ6 ἘδδυθΟΙΊΟΩ ; ὨΟΓ 
ἰλἀεδὰ οὗ ΔΏΥ ἀοοίτης ἀἰδθηοιγ ΟὨτί5- 
ὕδῃ. Ηον ἀἰϊβογθηϊ 15 ἴῃ6 το 5 ἴοὴ 6 

1 8ες Οἰτῦγεσ, " ῬΆ1ο,᾽ 11, 2 Ἀᾶδηο, “ΑΙ]οχ. 
ἘεΙΙσίοπερΆ!},᾽ ,, τ.ο. ]οεῖ, “ Ὑ Άτως κο πρὶν 
ἱ, 
ΐ Κιτοοδθαῦσω, ἽΝ είεεςε, ἃς. 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟςΚΤΙΟΝ ΤΟ 

τονγασὰς ἸΔΟΎ ἔτοσὰ ἴμδὲ σοὶ Ὀγεαῖῃ 8 
Κ[σουσῇ ἴῃς οουγίοουβ δῃὰ ΒΟΌΪΣ Βρθθο ἢ 
οὗ δῖ, Ῥαυ] δἱ Αἰ βοῃβ] [ἴῃ οσ βαἱὰ οὗ ἴῃς 
Ὀοοῖς αυΐϊϊα ἔτὰγ (μαι τς “ οἰαγξ γῥάδεῖς, "ἢ 
Ηετςε δπὰ {πεσε (45 ἴῃ ἷ. ᾿ς ; 11. 23; υἱὶ, 6 ; 
1. 21; Χχῖν. 23, ὅζο.) τῆς ττιῖοῦ 56 οΙῺ8 
ἴο ᾶνα 8 1ῃδοσζεῖὶς αἰ ηρϑ56 οὗ ἴῃς (ἢ 
80 ΒΟΌΪΥ βἰαἰδὰ ὮΥ ὅιῖ, Ρεΐεσ δῃά 81. Ῥαυ], 
(δὶ “ἴῃ ΘΥΟΣΥ͂ ἡδοη [ΠΟΥ γ80 ἔδασ σοὰ 
δηὰ ποις τζηϊθουβη 55 ἀτα δοοορίοα οὗ 
ῖπ" (Αοῖϑβ χὶ. 25), δῃὰ (δὶ “ Οοὐ [ἢ 
τηδάδ οὗ ομα Ὀϊ]οοά 411] παιίίοῃβ οὗ ζ 6, 
ταὶ [ΠΟΥ 5ῃοιυ]ὰ 5βοθκ ἴῃς Ι,οτὰ, 1 ΒΔΡΙΥῪ 
(ΠΟΥ τρῃϊ ἴδοὶ δογ Ὠϊπὶ δηὰ δηά 
Ὠτη," βίῃος ὰ δἃ16 411 “τῆς οὔβρσης 
οὗ σοά᾽" (Αςῖβ χνυὶ! 26-29).,, Βυῖΐῖ δά 
Ὧδ45 ποῖ βυξηοϊοηϊ σταβρ οὗ 1}}15 [Πδοτοῦς 
τ ἴο δᾶνῈ τὴ ἴσομι [26 πδιτοῦαϑί 
διὰ τηοβὲ τερο!εηΐῖ ἔοσπὶ οὗ }εν]βὰ Ρᾶτ- 
ἘσυΪαγβα (ΥἹ, 4-)7} Χ. 15; ΧΙ, Ι-Ὶ; 
ΧΙ, 19-22; χν, 2, 14; ΧΡ], 1, δηά 
2αεερε), ἴο δὴ οχίθηϊ ψἢΟἢ ὄνθη 1685 
Ηἰτ ἴο ταϊδυπάογϑίδηά [ἢ6 Ρ]Αἰπηεϑὶ [6550 08 
Δα τηϊοϊηίοσγργοῖ [6 ῥ]διημθϑὶ ἰδοῖς οὗ 
]ενίδῃ ἰδίοιγ (1. 1ό6-τ8; ἷν. 3-; 
Χι--χὶχ, 2ατε,η). [Ι͂ἢ Ροϊηϊ ὁξ θεῖ ἴῃς 
7οθονδῦ οὗ ἴῃς Βοοῖϊς οὗ ιδάομι 15 
6556 ΠΈΔ}}γ ἴῃαἱ ΠΏ Οἢ ἴῃ6 Νὸνν Τοβίδιηθης 
[οδοῦο5 08 (ῃδὶ Ης 15 μοζ---Ὥδηοῖὶγ, “8 
ΓαΘρΘΟῖΟσ οὗ Ρδῦβοῃϑ " (χὶ, :ο). Σ [1 τὰς 
ΤΟ Γ᾽ 5 Ἔϑο δῖον  5ῆ6 »νγ5 δοῦ)ς ἀδνο]ορ- 
τηθηΐ ἢ 115 Δρραγθῃηΐ τεοορηϊἝοη οὗ διϊυζα 
τοι υὔοη (ιν. 19) δηὰ διΐυτε Ὁ] 5ϑθ 655 
(ν. 1), δῃὰ οὗ ἃ ἀδΔγ οἵ διίυζε τες κοηίην 
(111, 18 ; ἱν. 20), γεῖ οὐ ἰῃς οἴἶογ παρὰ 
ἢὯ6 ποῖ ΟΩΪΥ [4115 Ὀεμιπὰ ἴῃς ντιΐοσβ οὗ 
[6 Νεν, θυ ἀνθ Ὀεῖον ἴμ6 ῥσορῃεῖβ οὗ 
[η6 ΟΙἹά Ταεκίιδιμθηΐ, ἢ τῆς ίλοϊ [δὶ 6 
566 Π|85 (85 ὰ δᾶνὲ 566) ὙΏΟΙΪΥ ἴο 
ἢανς ἰοβέ οἰγῇῆς οὗ [δὶ ἢρορε οὗ ἃ 
ΡΟΙΞΟΏΔ] Μοβϑδῇ ΜὩΙΟὮ 15 [ἢ6 ΟῚ Ποασῖ 
οὗ [6 ὕυόδὶ Τυἀδίϑ), [π᾿ [5 Ὧδ ΓΙῸ- 
560} ]65 ῬΏΪΟ ἴῃ οὔθ οὗ ἴΠ6 τοακοβῖ οὗ 
᾿ϊς. σο]ισίουβ ομδγαοίο 5.8. αν ΟΣ 
ΜΠ (ἢ6 δυῖδμοσ οὗ ἴῃς Βοοῖ οὗ γγιϑάοσω 
ΠΟ; 51518 1 τῆς αἴίδιητηθηΐ οὗ ψιϑάομτμ. 
10 15 8 ΔΙΌ ΓΑΤΥ ΓΔΠΟΥ͂ ὨΙΟὮ 5665 ἴῃ ἴῃς 
4]]υϑίοῃ ἴο (6 Ατῇς 1ῃ χῖν. 7, “ ὈΪεβϑθα 15 

1 8ὲες Ετνναἱὰ, “ εβοῖ, 1, ς 5.2. ΙῸ ἰς οἶεασ ἴμαῖ 
τῆς 65 ΟΠ Η͂Υ τείοστεὰ ἴο (1, 5; ἷν. 2,10; 
ν. 17; ἢ), 26 ; ἰχ, 8, 15 Ε΄. ; ΧΙ, 10, 24 ; χῖν. 7) 
816 4 ἱπβυίῃοίεπε ἴο Ῥτονε παῖ ἴδς νυτὶϊος 'νψὰ8 
ἃ (ῃηβίίδη. 

3 ΤΆ 15 41] [Ὡς ποσὰ τοιηδτιζα Ὁ]ς Ὀδοδαυβς ἴῃς 
ὙΝἸϑάου-᾿ἰϊτεγαΐυτε οὗ ἴῃς Ο, Τ. (Ργονεγῦδ, 705. 
Ἐρο]εβίαϑες5) 15 δ᾿ βο]αίεν ἔτος ἔγοπι ἴῃς ἰδίηϊ οὗ 
Ῥατα 



ΤΗΕ ΨΊΙΊΘΌΟΜ 

τῃ6 ποοάᾶ ΜΏΕΘΣΘΌΥ Τἱρῃθουβη655 σοιηοίῃ," 
ΔῺΥ 168] ρῥγον] βου οὗ [η6 (τοββ οἵ (ῃσιϑβῖ; 
ΠΟΥ 15 ἴῃοσ δηγίης ἘΠΊΟΝ οδὰ Ὀδ 
ἰηϊοτρσοῖθά Ἰηἴο 4 ΟΠ ΘΔ} τοίθγεηοα ἴῃ 
ἷϊ, Σ7--20 ΟΥν. 1--5. ΤΟΙ ΒΟΙῺ 6 Ῥαϑβαρο5 
ΤΩΔΥ͂ ῬΕΙΏΔΡ5 δε τοοκοῃθά 85 “ μριοῦηιϑδεῖθμς 
ῬΙΌΡὮΘΟΙ65,᾽ οηδ ίδοϊ βῃου ὰ 6 ἀδοϊϑβῖνα : 
ἴῃ6 ῬοΟΟΙ ἄοοϑ ποῖ οομίδίη ἴπ6 ἔαϊηϊαδβῖ 
ἴτᾶς6 οὗ ἴῃ6 Ιῃολτῃδίοῃ, δηὰ ζω 7076 πὸ 
Οσὐγοίαρ ἐὐεζά ἀσυε τυνΊ 2, ἐν 

ὌΝΙΤΥ ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΟΚ. 

Α5 ἴο ἴ[ῃ6 τυ} δὰ Ἴοοτηρθίθῃθϑβ οὗ 
ἴ1ὴ6 ῬΟΟΚ ἴποτε οδϑὴ 6 16 ἀουδῖ 
Ἡουδὶραηῖ, ἴῃ τῃ6 τηϊαα]ς οὗ [Ὡς 18} 
σορςΥ,} νγὰ5 ἴῃς Θατ]δϑὲ ἴοὸ δυρρεϑβὲ [πα 
1η6 ἢτϑί Π126 σῃαρίοσβ Έσα ὈΥ ΘΟΪΟΙΏΟΙ, 
δηα [6 ΤοΙ ΔΙ ΠΕ Γ ὉΥ ἃ ἰΓδηβἰδῖοσ, ΤΠ6 
αἰϊοηρὶ ἴο αἰδιηΐορταία ἴῃ Ὀοοὶς γγ85 
σΑΙτοα 5011] πιστοῦ ὉΥ ΕἸΟΠΏοτη δηά 
Βοπῃοϊάς, Βγειβομοιοσ ἀϊν θα 1ζ Ὀ6- 
ἔσθο ἴουν ἀἸθδγοης δυΐῃουβ, δηα ΠΑ ΠΥ 
Νδομῦραὶ (1799) ἰδ ἴο ῥσονὲ [ἢδῖ 
1 8 ΔῺ ΔΩΪΠΟΪΟΡΥ οὗ τῇς ῥγδὶβθβ οὗ 
γι ηξάοτα ἴο Ὀ6 ομδηϊοα ἴῃ ΔΙΌ ΡΠΟΏ5, δά 
σΠΟΙΡΟΒΘΟΡΡΥ “ευερζν-» δ ΙΒ σθηῖ δυῖῃοσβ ! 
11 15 ποῖ ψοσίῇ ψῃ}16 ἴο ἀνε] δι ῈΓ 
ὉΡΟῺ Ῥόσνοῖθα Πγροΐῃοβοα δῃά δηΐδϑις 
διρυϊηθηΐθ ὙΠΟ ἤανα Ἰοηρ ὈδδῺ 6χ- 
ΡΙοαρδά δά δραμάοῃηεα, Τὰδδ ἀἰἸἤθγθηςα 
οὗ τοαϊτηθηῖ δῃὰ τηεϊῃοά ἴῃ ἴῃ6 ἔτει δῃηὰ 
Βοσοῃά 56ο.1005 811565 ἔγοσῃ ἴῃ αἰ δγαηςα 
οὗ 5:0] οἰ-τηδίϊοτ, Ὀυ1 [6 5: }]6 οὗ [πουρὰϊ 
δηὰ ᾿ἰδηρυᾶαρε 185 Ἰάθηΐῖςοαὶ τῆσχουρδουξ, 
ἼΠοῖο 15 1 ΘΥΘΙῪ 560. [6 5816 
ΤΩΟΒΟΙΟΙΥ Οὗ οδι154] ΘΟΒΏΘΧΙΟΏ5 (Θβρθοὶ- 
ΔΙΙῪ ΌΥ τηθδηῃβ8 οὗ γὰρ δῃὰ ὅτι), δηὰ [ἢς 
᾿τολῖι56 15 τηλικοα ὈΥ ἃ ΟἸΘΑΓ ὉΠΠῪ οὗ 
Ῥύγροβα τοι Ὀορίηηϊηρ ἴὸ εθ, ᾿ 

Οτοξι5, [0] ον ὈγῚ Οτᾶϊ, τβουρῆξϊ 
τηδὲ [Π6 ὈοοΟΪΚς δα Ὀδεα τηδηϊρυϊαϊεα ὮΥ 
ἃ ΟΒτιϑίδη ἡμζε οίαξογ. "ΤὨΘ Ἰαϊίοσ ροϊηΐβ 
ἴο 5110 Ῥᾶθϑᾶραβ 85 11, 24; 111, 13; ἷν, 
1; Χὶν. 7, ἴῃ. ῥσζοοῦ οἵ ἢϊ5 Ὠγροιμε5,5.2 
Α ταοίθσθηος ἴο [656 ρᾶϑϑαρθβ Μη] σοῃ- 
ΥἱἹΏΓ6 τοοϑὶ στοδάθθ ἰῃδὶ 11], 12, ΝΟΣ, 
ὈΘΙομρ ταί σ ἴο τλοσαὶ ὈὨΠ]ΠΟΒΟΡΏΥ ἴδῃ 
ἴο ΔΩΥ͂ ἀϊδποϊ (τ ϑδη ἰοδοιίηρ ; 11. 24 
4165 ἴο ἃ ποίίοη ΨΜΏ]Οἢ 15 σαν 4}}γ ἑουηὰ 
Ϊὴ Τοβερῃυ8 δηά ἴῃ ἴῃς ἘΔ] ; χῖν. 7 15 
ποίπίηρ Ὀυξ δὴ 8]]05]0 ἴὸ (6 Αἱ, 
ΜΉΏΙΟΝ 85 ὈΘΘῺ Δρρ] δα ἴο ἴὩ6 Οτοββ ὉῪ 
ΓΒ τϑιίδη τοδάοσβ. 

1 «Ῥχοϊδεροϊηθῃᾷ ἴῃ βεήρι 11, τόο. 
3 Οχαῖζ, "Ἂβοῖ, ἀ, [υἀ,᾽ 11, 44.3. 

ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 

ΕΒΑΙ, ΟΕ ΊΒΌΟΜ. 

ΤΏοΙα ποτα διηοηρ ἴῃ6 δηοϊθηϊ Ηδ- 
Ὀσογβ ἴσχεο ρτεαῖ οἶδϑϑθθβ οἵ σοὶ ριουβ 
ἰοδοῃο15--- ΠΘβῖ5, Ῥγορῃοίθ, δῃηὰ (Πο56 
οΟ ἴοσ νηΐ οὗ ἃ ὈδΓΕΣ ὩΔΙΏ6 ΤΏΔΥῪ ὃὉδ 
οαἰϊοὰ Μοχσαὶϑίβ, ΗΠ ταδηϊϑίβ, οσ ἴῃς 156 
(1ὁ. χνῇ. 18).} Τῆς Ῥηαθῖθ ΜΟΙ 
ΤΑΔῚΉΪΥ σοῃμοεγηθδα τ ἴῃς τεμζας οὗ 
(6 νης ἰατγ, δὰ τοῦς οσσυρ!οα ἴῃ 
βοουσίηρ [ῃδὲ δοσυσαία οὔβεγνδηςα (ἀκρίς 
βεια) ρέ 411 ἴῃς Μοβαὶο ᾿πβεοηβ Ἡ ὨΙΟὮ 
οοηξαϊαϊοα ἴῃς 1468] οὗἉ “ τἱρῃίοουϑῃ 655 ἢ" 
(ΠΡ αὶ, δικαιοσύνη. Τῆς Ῥτορμοῖβ, σοῃ- 
βοίουι οὗ [86 5]οῖίυ ἐστ θὰ ἩΏ]Ο 
τοϑυϊ το ἔτολ ὀχοϊυβθίνα δἰϊθηῦοῃ ἴο 
Θχίθσῃδὶ σεριυ Δὔοηβ, 5ροκα Ψ1 αἰπιοϑῖ 
βοοσηίυϊ ἀδργεοϊδοῃ οὗ σιϊοβ δῃὰ σοσθ- 
ΙΏΟΏΙ65, δηὰ νυ 41} (ἢ6 ραϑϑίοῃ οὗ 
ϑθηΐι5 δαἰογοθα ἴἢ6 ΒυρΓΟΠΊ6 Ἰροτίδῃο 6 
οὗ οἴοσῃδὶ ἰᾶανβ, ΤΏς ϑαροβ ἰδυρῆϊ ἴῃ ἃ 
1655 Ἔχαϊϊεά ἴοῃς ἴῃς Ι6550}85 οὗ πιά θα] 
δχροίθθοθ ὙΏΟΥ Ὀόρδῃ ἱπαἀδοα (Ρτον. 
ἱ,. 7), δῃηά Ἵπάδὰ (Εςο]68. χίὶ, 13), ἢ 
ἴῃς διηάατηδηίαὶ τυ (δὶ “ [ἢ6 ἴδασ οὗ 
ἴη6 Τιοτὰ 15 ἴῃ6 Ὀερίπηης οὗ Κπονίεάρε," 
δὰ (αὶ “ἴο ἔξασ ἀοά, δῃὰ Κεοερ Η!5 
ΠΟΙΙΔΗΘΙηΘΗΐ5, 15 ἴἢ6 8016 ἀυΐγ οἵ 
τλΔῃ." Βυῖ {εῈγ αἸά ποῖ ττουῦ]ς [πετὰ- 
56 ῖνθϑ 1 41} ἰἢς βδοογάοίδὶ ργ ΘΟ ΠΡΌ ΟΏΒ 
ΜΘ ΜΕ’ ἴεν Κηονῃ 8ἃ5 [ἢ 6 
Ηαϊακῆα, δῃά, ἰῃηβίθδα οὗ δαορίϊῃρ [88 
τηοιποά οὗ ἸΟΑΥ τπεοτγεῖῖς τοδοῃίηρ, (ΠΟΥ 
οοπίοηϊοα {Πδιλβοῖναβ [Ὸσ ἴῃ6 τηοϑβῖ ρατΐ 
ν Ὀτοδὰ ρυδοῦοδὶ ᾿ῃβϑισυσοη ἀεἰνετοὰ 
ἴῃ [6 ἔοστῃ οὗ σζῃΟ;,65 ΟΥἩ Ῥτόνοσῦ5. ΤῸ 
(δὶς Κιπὰ οὗ ἰεδοηϊηρ ψὰβ φίνθη [ῃ6 
πᾶτηα οὐ “ ῬΝιβάοπι᾽ (ΠΟ: Π), δηθὰ {πὰ 
Ἰοταΐυσε ἴο ψ βοὴ 1ξ σαν Γ56 15 ἤΘΏς6 
Κηονα 88 “ἴἢ6 ΟΒΟΚΙΔἢ ᾿ ΟΥ ϑαριθηζίδὶ 
᾿τασαῖασα, [{΄δπποῖ Ὀς οΔ]16ἀ Α ΗΘΌΤΟΝ 
ῬΒΠ]ΟΒοΡἢγ.23 Τὴ 7ενβ ΠΔα ὯῸ ῬΠ110- 
ΒΟΡὮΥ, δῃά [ἴῃς ὈοΟΚ5 ψΏΟἢ ἀθδὶ]ῖ ΤΌΤ 
ΟΣ 1659 ἀϊγοοῖν ψι ὁ ΝΙΒάοι ἡ ἃσζα ἴοο 
ῬοΟρΡυΐαι, ἴοο ππάσνοϊοραα, ἴοο ]ἸΟΟΒΕΙῪ 
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Μ|ιοδμΔοΙὶς ἱπασουγαίεϊγ 5ρεϑῖκ5 οὗ ϑοϊοπηοῃ 85 
“ς Δ ΡὮΣ]ΟΘΟΡΒοΥ,᾽) 850 ἴοο ΟΘἴΏρῈΣ διὰ ᾿Ὀς ὟΥ εἴϊε, 
Βυῖ ΕΠ ΕΣ στρ ΒΕ σοδιβεβ [815 (ἰ{|6 ἴο 7ον 58 
τοοᾶος οὗ ἴδουσῆῖ, Ὧτχ. Α. Β. ἸΤϑαν ἄβοῃ ροϊηῖς 
ουἵἱ ἴα ἴὰς Ἡοῦτενν  δάοπι αἰοσβ ἔσομι 4}} 
Βαοῦϊας ῬὨΪΙΟΒΟΡὮΥ (1) ἱπ 1ϊ5 διδσιηρ. ροϊηῖ ; 
(2) ἱπ 1ΐβ σωεϊμβοὰ, [ϊ αἷπιβ δὲ ἴῃς γεσρηε πο», 
ποῖ ἴῃς ὦἠοσυῶ} οὗ Οοά, [1 γτγοίεεξβεβ. ἴο 
ΨΕΣΙΥ, ποῖ ἴο ἰηΐεσ, [11 ἴαῖκεβ βεοῦγε τείισψε ἔζοσα 
δρεουϊδῦνε ἀἰβῆου 65 ἴῃ τόσα] ἔδοῖβ. 
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υπογβίδιηδίς ἴο ὃὈς6 ἀϊρη θα τ ἢ Δὴγ 5υοἢ 
{{|6. ΑἜ πδίϊοῃ ψῃϊοῖ 'μγὰ58 δυϑογρεὰά ἴἢ 
ἴῃς σοηίοιαρ δίίοη οὗ ἃ ὑπ] αι ον τενοαϊθὰ 
τοὶ σίοη μδὰ [{π||6 οὐυ ἢὩο πξδεὰ ἴογ ἃ 
βρεουϊδῆνο ρὨ] Κορ. 

ΤΠΕ ϑαριῈ Δ] Ῥοοκα οὗ [6 ΟἸἹά 
Τοαβίδιηθηῖ ἀγα ἴῃς Βοοῖκϑβ οἵ ῬγονεγΌδ, 
οὗ, ἃ Ἰλοῖθς; δηὰ [ΠΥ 5Π6 } 

ἃ ρτδαάιυδὶ δηὰ σοιιδυκδῦϊα ἀσνοὶορπιθηξ 
ἴῃ [6 νον οὗ [ῃ6 [6158 τσ [6 15. 

1. Αἱ [ὴ6 δαι]οβὶ βίασο, ἴῃ ἴἢ6 Βοοῖκ 
οἵ Ῥτγονοῦῦβ, νὰ 866 δὴ δῦϑβοϊυίζα δηά 
υποϊουά ρα Ὀοϊϊοῦ ᾿ὰ [π6 τὰ τῃδὶ ΠΔΡΡ]- 
Ὧ6598 δηά ΠΟ]η655, 510 Δα 50,ΤΟΥ͂,, δῖδ 
ΒΟΥΟΓΑΪΥ υπϊϊοὰ; [Πα ὄνεῆ ἴῃ {ΠΕΙΓ 
ΦΑΓΙΏΪΥ αἰτγοιπηδίδηοοβ ἴῃ6 πιο ἃ16 
ΤΩΙΒΟΓ Ὁ δηαὰ (6 ροῦϊνγ ἂῦὸ ὑ]65βθα 
(Ρτον. χὶ. 21; χ' 27; χνὶ]. 19, 20, δζα.). 
τ 195 2ὲ σα οὗ 2γίπωρΖὝς», τἈΘογθ ον 
δοςδρίθα 48 (πΠουρῇ [ΠΟῪ όσα ἴπια νιτπουΐ 
Θχοθρίοῃ, 

2. ἴί νὰβ ἱτροβϑιθῦ ] 6 ἴπδὲ (ἢ5 οτὰ 
βῃουα αϑὲ Ἰοῆσ. 1158 υπμαἀδιηθηῖδὶ ἢγ- 
Ῥοϊοϑὶβ νὰβ οὔ οὗ ΒΑΙΏΟΩΥ ψ ἢ τιη1- 
γοΙβαὶ δχροηδθησθ [Ιἢ βοῆς οὗ [6 
Ῥϑαὶτη5 (ΧΧΧΥΪ., ΧΧΧΙΧ,, ΧΙΧ,, 1ΧΧΙ].), Μ6 
αἰτοδαγ δηὰ τἢδὶ ἴπΠ6 ίαςι8 οὗ [116 ἢᾶνο 
σοΙὰθ πο Παζὰ Το] Ἰβίοη τ τῃ (ἢ15 Ὀδδι- 
ἴα] (ἤδοΙγ, δὰ ἐμαὶ “ἴῃς δαυδίοη ἢε- 
ὕγδθ οσουστθησα δηα ῬΠΏΓΙΡΙ 6" 15 ποῖ 
ἰουμά ἴο Ὀς 8980 ροτίδο: Τῆς πιοκεοά 
ΒΟ ΘΓ Π6 5 ὈΓΟΒΡΟΥ ; ἴῃς σοοά ἃτδ βοιηδ- 
τη65 ΡΙπηροα Ἰηἴο ΤΩΊΒΘΣΥ Δηα τηϊβίοσϊυηθ. 
ΤΠ6 Ῥβαδϊτηϊϑίθ διτταί ΟΥΟΓΥ ποῖνα ἴο 
Θχρ δίῃ ἴἢ656 (Δοῖς ἴῃ δοοογάδησα 
[ὴ6 δοοδρίβα ογμποάοχυ. [{ 15 2Ζζ6 φα 
9 αὐωαμε. Τῃδ τωοάς οὗ τωθοῦηρ 
τῆθλ νγὰ8 οὗ πϑοαϑϑγ ρασίαὶ δηᾶ δῦ ]- 
ἘΓΑΤΥ, ἴοσ ἰἴ' οἴδηῃ τεβϑίθα οἡ (ῃ6 8550}}ρ0- 
τίοη (μὲ [ες Ῥσοβρεπ οὗ ἴἢ6 ὑηροῦ!γ 
Ὠαίοσε [ΠῸῪ αἰεά ννὰβ αἰνναγβ ονθυ ΤΟ Ώ 
ὈΥ ν᾽ ϑ]6 τοι θυ οη5.} ΤΠ ττιῖοσ οὗ 

ν΄ ἴδε τηδρπϊβοθηΐὶ ΒΟΟΚ οὗ οῦ δηἀεανουτγοά 
ἴο φγύαρρὶα στῇ ἴῃ Ῥτοθ]ετα 5111} τόσα 
αἰοβοῖγ. δ εεῖβ Ὀείοσε 5 [6 ρῥιοΐυσα 
οὗ (ῃς γτοαΐῖ δῃὰ ἢΟΙΥ ϑῇθυκῃ οἵ 102 
Βἀάθηγ, ὈΥ πο ἔδλυ]ς οὗ ἢϊ8 οσῃ, Ὀπὶ 
(Ὠτουρῇ [6 δηνΥ οἵ ἴη6 Εν] Οηθδ, τυϊηδά, 
Ραυροηϑοά, Ποροί βου Ὀετοανθά, ϑηϊτῖθῃ 
ἢ ἸΠΟΌΓΑὈΪα ἸΘΡΥΌΒΥ, δηά τστεἀποβά τὸ 
51 ὉΡΟῚ ἢϊ5 ἀπηρῃ!}}, ἃ ΥΟΙΥ βοοόσῃ οὗ 
ΤΉΘΏ, Δτηϊά (6 ἰΔυηί5 οὗ οτἱποάοχ ἤιθηάς, 
ψὴο0 ψ| ἀνετ- Ἰηοσεαβίηρ ὈΙΙΘΓΏΘ55 ὈΣΡῈ 
Ὠγ ἴἰο σοηΐδ585 ἴῃς βθοσζοῖ οὐτλθϑ ὙΠΊΟΉ, 

Δ ὅεὲ Ῥε, χχχυῖῖ, 25, 35 Η͂, 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴῃ δοοοσάδησα ψιῖ ἴῃς οὐὐτοης το] ρίου- 
151, σὴ δδίοῃς δχρίαϊη ἴπ6 στυϑῃϊησ 
ἱποϊάδηος οὗ 5υςἢ τηϊϑίοστῖπηθ5. ὙΤΠουρῺ 
811 ΔρΡρδδσδῆσθϑ δῖα δϑαϊηβί ἢϊηγχ, [ΠὩουρ ἢ 
ἢ]5 ΟὟ ῥτονίουβ σομοΘρΡ[ΪΟ8 566 ῃ} ἴο Ὀ6 
βῃδίςθη ἴο τΠοὶσγ ἰουμάλι[ίοηῃςσ, ἴῃ6 5βυῇουοσ 
5111] ῥγοςϊδίπηβ ἢ158 ὉΠΘΠΑ ΚΘ {πιβῖ 1 
Οσοά, Τῆαε γουϊῃ] ΕἸ, ἀϊδοοηϊδηϊοα 
Αἰ Κα τιῇ τῃ6 σοιρ δἰηῖ5 οὗ Τοῦ δπὰ ἴῃς 
ἀορτη458 οὗ 5 (Πδηα5, αἰϊοτηρίβ ἴο ἑουπὰ 
15 νᾶσρὰς ὙΠποοάϊοδθα οὐ ἴῃς :ῃδηϊζα 
ρτθδῖῃθϑϑ δῃὰ βονεσ οὗ σοά δπά ἴῃς 
Ἰσπόσᾶῆοα οὗ τῇδ. ΤΤΏθῃ Οοί, 5 
ΨΠ} 4 [Ὠυπάθγοϊαρ, οἷοϑθοβ ἴἢ6 οοῃ- 
ΤΌΥΟΙΞΥ, Ὡοΐϊ σοῃάσϑοσῃσϊηρ ἴο δτριιθ 
ΟΥ̓ ἴο ᾽υ5 ν ΗἸς νὰγϑβ ἴο τηδῃ, Ὀπῖ ρΡοϊηῖ- 
ἴσ ἢ ἴο ἴῃς ῥτοοΐβ οὗ ἰγδῃβοθη θηΐϊ 
ΤΔΘΙΟΥ δηὰ οχμηϊροίθηος ἴῃ ἴῃ6 ψουβ οὗ 
Ὡδίμγα : ὈΙΔάΙηρ δἰτὰ ᾿Ισίδῃ ἴο [6 αν κ᾽ 5 
ΟἿῪ δῃὰ ρᾷΖο οἡ ἴῃ6 ρἰυμηοβ οὗ ἴῃς οϑα]οἢ ; 
Ροϊμίίηρ ἷἰπὶ ἴο Βεμοηιοῖῃ οσϑῃιησ 
τὨσουρῇ (ἢς ἐοτεβίβ δηὰ 1,δνιδίῃδῃ ἴατ)- 
Ροϑίίηρ ἴῃ6 5685; [ΓῺ ὨΪ8 ρᾷΖ6 ΟἹ 
[6 οἰουάθ, ἀῃὰ [ἢς6 Ἰσῃιηϊηρ, δηά ἰῃς 
σομβίο Ια οη5, δηὰ ἴἢ6 αν, Αηά ἤδη 
ἴῃ ἴῃς δηα, ν ἤθη ἴἢ6 Ῥγοῦϊαπὶ 85 ὈθΘα 
[λορᾶ, σῆθα [οὗ σοηξδ5β65 δηὰ 15 οοηίθηῖζ, 
ἢ 18 αραϊῃ στον ΜΓ δβανοηίξοϊὰ 
ῬΓΟΒΡΟΠΙΨ. 

4. ΤἼὭδη [ΟἹ] οτνοα ζξ σα οὗ φείξεοοπα, 
ΤῊΘ ἀἰΘΠΔΙΤΏΟΩΥ Ὀεῦγθθη ΤΠΘΟΙΥ δηά 
ΘΧΡΟΣΊΘΏς6 γὰβ δατηϊ6α, δΔηὰ 45 (ΔΓ 85 
ΡΟΒβϑ1 016 υ}}|56 ἃ 45 8ῃ δα οΏΑ] Γοᾶϑοὴ 
ἴοσυ τλοτὰὶ οἰθδαξαθδίηθβθ ὙΠ Βοοϊς οἵὗ 
ἘκοΪ οϑἰαϑίθβ ρσεβθηῖβ ἴῃ6 ῬγΟΌΪΘπὶ οὗ 116 
ἴῃ 115 Ἰαῖοτ ἀβρθοῖ. [ἴ δεῖβ Ὀδίοσε υ5. 
τῇς ἀσβρδὶτ δηά ϑςοθρἝοϊϑῃῃ οὗ 4 ϑαϊδη 
ψο Πρ, ποῖ [6 δηρι ϑἢ οἵ δη δ[,ὰοιοα 
β81ηῖ, ΤὨς [ον] 5ἢ ΓΙ ΚΟΥ οὗ [μαϊ Θροςῖ 
Πδά Ῥεόριη ἴο 866 τῃδὲ (86 ΔρὈθᾶὶ ἴο 
(οὐ β οὔμλη!ροίθηοα ννὰ5 ποῖ ἃ 5οϊυποη οὗ 
τὴς ἀἰϊβησουϊγ, Ὀυϊ ΟὨἹΥ [ἢ6 Ἔχργαβϑίοῃ οὗ 
ἃ ἰγτυδὲ (δῇ 11 νου]ὰ βοπλα ἀδΥ Ὀδ6 5βοῖνβα. 
οὶ ἄνθὴ ἴσου ἀδοραῖγ δηὰ 5 εν 
16 Ῥγαδοῦοῦ ᾿ἰθασηΐ ΟΥ̓ πηθδῃβ οὗ 6δν])]} 
[ἢφῖ χοοά 15 Ὀεβῖ ; δῃηὰ ἢδ ἴοο, ΨἘΠ6 Π6 
ἄοεβ ποῖ δνθῇ ρ͵οίεβϑβϑ ἴο ΟΠ ΔὴγῪ 
Ἔχρδηδίίοη οὗ ἴῃς ᾿ῃβοϊυ 6, ἀἰθοονοῖβ 
Δα γντοοϊδίτωβ ἰῃδὲ [ἢ6 ΟὨΪΥ τϊηρ ΒΟ. 
οδῇ πλάκα 11{6 το] σα Ὁ ]ς 15 {τιιϑῖἢι] οὐσα!ϊ- 
ΘΏ66 ἴο ἴπ6 αν οὗ ἀοά.} 

Αἶἴεσ 16 οἷοβα οὗ ἴῃς ΟἹὰ Ταεβίδπηθηΐ 
σᾶῃοῃ, ϑαριθηκίδὶ ᾿ἰτεγαΐαγα 5111} συγνιναϑ, 

1 8686 5026 δι σροβῆνα ρᾶρετῖβ οἡ ἴα ΝΥ ΙΞάοπι 
οἴ ἰῆς Ηδεῦτονβ, ΌὉγ Ὦτ. Α. Β. Τανϊάξου, ἴῃ 
“Τὰς Εχροκίϊοτ,᾽ χὶ, 321 ; χίϊὶ, 281, 436. 
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τπουρἢ υηᾶοσ ἀϊθεγεηΐῖ σοῃα! Ποἢ5 δηὰ ἴῃ 
δίοσθαὰ ἰοτηβ.Ό Ι͂ἢ ἴπ6 Αροοῖγρβμα, ἴῃς 
Βοοΐκ5 οὐ ΝΊβάοσω, οὗ Εἰς] 6ϑιδϑίουβ, δηὰ οὗ 
Βασιοΐ Βοϊοηρ ἴο [15 εἶα85 οὗ ᾿:τογαῖασα. 
Ουϊϑ!ἀς ἴπ6 ΑΡΟΟΥΥΡἢΔ] σδῆοη γ6 ἢᾶνς [ἢ 6 
Ἑουσίῃ ΒοΟΚ οὗ Μϑδοοδῦδαϑ ; ἴῃς τη ρ5 
οὗ ῬΏΙΟ, ἴὰ ΠΟ τ μάνα ἃ ςοσὶ οὗ 
οοἰοοῖς ΡὨΠΟΒΟΡΗΥ͂ οὗ τοὶρίοῃ : δηὰ 
ὈοΟΚ5 Κα ἴ86 Βοοῖὶκ οὗ ΕἘποοῆ, ἴὴ τῇ οἢ 
[ὴ6. ΒαρΊ [4] οἰοηθηϊ τ16115 ΑΎΤΑΥῪ ἰηΐο 
τὲ Δροοδὶγρῆς 11ογαζυσα ἴῃ ΠΟ τἴῃ6 
ἸΠΟΓΑΙΥ͂ δοῦν! οὗ [6 [ἐγ ἐχροηδρα 
1156} ἀυτηρ ἴδ6 45ὲ θροοῖβ οὐ {ἢοὶγ 
ὩΔΕΟΠΔ] οχ βίθηςα. 

ΤΠΗΘ 56 νοα τεμᾶοσεα ἰὸ [ἴῃς τηδίῃ 
οὐ͵οοῖ οὗ ἴῃς ὙΝΙΒαοτῃ-᾿τογαΐισε ὉΥ [656 
ἰλῖθσ ὈΟΟΚΒ 15 ἀπο ἴο ἴῃ6 ἀνετ- ἀδοροηηρ 
σομνοοη οὗ ἃ βομδης δηά ἱπαινιάυαὶ 
1ἷς Ὀοεγομᾶ ἴῃς ργάνθβ.0 ὙΤὮϊ5, Ἰῃμάθοά, 
Τηυδί ΟΥΟΣ ΙΟΙΏΔΙη ἴμ6 τηοϑὲ πηροχίδηϊξ 
ἴδοῖοῦ ἴῇ οἿἷἵχ αἰζειηρίβϑ ἴο 8οἶῖνα τῆς 
Τηγϑίοτθ8 οὗ 1}͵ς,---ἰῆς υπάἀεβογνθα ῥσοβ- 
ΡῬΟΓῪ οὗ ἴῃ6 νὶἱοκοά, διὰ (πε βυβθπηρ8 
οὗ ἴῃς ἱπηοσθηῖ. Τῆς Ῥβδίπηϊοῖβ ῃδὰ 
Ῥυβῃοά Ὀδοκ [ἢ6 Ξοϊυθοι ἴο (ἢ6 δῃμὰ οὗ 
»ηογίαϊ ἰδ, διὰ ἢδὰ το Ὀδ6 οοπῃίεηϊ σ]τῃ 
ἴῃ6 ὈοΙΙοῦ ταὶ ἴῃ ἴῃ6 Ἰοὴρ τυ, δηάᾶ 848 
ἴῃ6 σεηοταὶ τὰῖο, ἴη6 ροάϊγ ἂῖὸ ποὶ υ]- 

. ΤΩΔΙΘΙΥ [ὈΥβαίζθη, ποῦ ἴη6 ψ]οκεα ΠΑ] 
ῬΙΌΒΡΟΙΟΙ58. Βυΐ ργδάυδι ΤΠ ΟΔΙῺΘ 
ἴο Τοσορη56 ἴῃδὲ 1 15 ΟΥ̓ ὩΟ ΤΩ6ΔΠ5 
ΔΙΑΥ5 [8δὶ ἴῃ [Π15 6 ([Π6 Τητο σα] 8 
ΨΙΟΏΡ ἰδ δίοησα ἴογυ. 0Ὁ γγχὰβ ζοϑίοσϑα 
ἴο δα δηὰ πεα ἢ, Ὀυξ δῇοι 411 Τοῦ 
ΤΙρὮς ἢᾶνα ἀϊεὰ ομ 5 ἀυηρῃ}} οΥ 1ῃ 
ΓΩΙΒΟΙΥ͂ 8458 ἰπουβαη 8 οὗ ροοὰ τηθῃ Ὦδγυα 
ἀοῃμβ Ὀείοσε δῃηὰ ποθ. Βυΐ (ἢ6 Ἰδίοσ 
“ Ἡυτηδηϊβδίβ᾽᾽ Ῥυβὴ [86 Ξοϊυοι Ὀαγοπά 
ἴΠ6 ᾿᾿τοϊῖ9 οὗὁἨ [818 |6 δτοροίμοσ, δῃὰ 
Ὀυ11ὰ ΠΟΥ δ! δοαίίοη οὗ Οσοὰ ἴο τὭδῃ 
οἱ ἴῃ6 ἀοοίπηαβ οὗ [ΠΟΙΓ Ἔβομδίοϊορυ. 

Τῆς Βοος οὗ Ῥβάοτῃ Ὀδϊοηρβ ἴο ἃ 
Ῥοτιοα ἀυπηρ ψῃϊοὰ ἴῃς 7ονν8 δα Ὀδθη 
Ῥτοίουμαϊγ αβδοϊοὰ Ὀγ ΕΗ Ι]οηὶς Πα θης 68. 
ΑἸγθδαν ἀυπηρ ἴῃς ΒΑ ]ο;ἰ5ἢ οἀρΌν"Υ 
πον δὰ Ὀδθη ρσον  ἀθΠ Δ ΠῪ ἰδυρὰς ἴῃ 6 
Ἰεβϑβοη [παῖ 

4. ΑἹ] τϊβάοχῃ ἰξ ποὶ ῃἰὰ ἴῃ Μοβοβ᾽ ἰαῖν, 
ΤὨς Ρεπίαίουςς, ἀπὰ νι μδὶ ἴμε Ῥτορβεῖβ ντοῖδ. 
Τῆς Οδμῇ]ο5 α͵5ο πον, δηᾶ τυεὶϊο δηὰ ἴθδο ἢ 
Το δαἀπιϊσαιϊίοη, 1εὰ ὈΥ Ναϊυγεἶῖβ ᾿ἰρῆι," 

ΜΈ Ὼ ΠΟΥ σάτα ἰμΐο οἷοςο οοπίδοϊ ψ ἢ 
ἘΠ6 Ἰηδηϊῖ6 σμάιτη οὗ ατεεῖ Βδουρῃὶ δπὰ 
Οὐτεεὶς "ἴδ ἴῃ 118 Ὀείίεσ δηὰ ρύσοσ ρῇδ569, 
411 Ῥυξ [6 τηοβὲ οὐβιίῃμαίοὶυ ΠΔΙΤΟῪ 
Θτηοηρ ἴῇστη ἰοδατηΐ γαῖ τλοσὰ οἰ θα Ύ τμαϊ 

“42οε.---- Ἰγοΐ, 1. 
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(ΠΟΥ τοῖα ποῖον [6 5016 ΟΠ] άσθη οἵ 
(οὐδ ἴον Ὡογ [ἴἢ6 Θχοϊυβῖνα σθοὶρὶ ηϊ5 
οὗ ΗΣ5 Ὀ]οβϑίηρβ. [Ι͂ἢ ΑἸοχδηάσια Ἔβρθοῖ 
411γ---- Τοῖς ΤΕΥ δά δαυλὶ οἷν] δηὰ 
ῬΟΙΏσΔΙ Ῥγίν!] δ ρα5 νι της οἵοις οἰ ΖΘ :; 
ΏΘΙΘ [ΠΟΥ ἰογροῖ ἴΠ6σ οὐ ἰδηρταρα 
Δα Κηον ὯΟ ἰδηρσιᾶρσα Ὀυὲ [Π6 σΟΙΏΤΏΟΣ 
Οτοοῖκ ; ποτα Ποῦ οὐ βδοσοὰ ὈοοΚ8 
ὝΘΟΙΘ ὯΟῸ ΙΟΏΡΟΙ ἃ 586δ]εὰ δηὰ τηγϑῦο 
νοϊσηθ, ὃδυϊ μαά Ὀδθὴ ρδοθα 18 ἴῃ 
ΑἸοχδηάσίδη ΠΌΥΑΙΥ δἱ ἴῃ6 στοαυοϑβὶ οὗ [ἢ 6 
ἘρΥρἤδη ῥσηςθ5, δῃὰ ΟΙῈ ΟΡΘῺ ἴο ἴδ6 
βίθαΥ οὗ ἜΝΕΙΥ 116 ]]Πσοπϊ μοδίῃοη : ΠΟΙ 
1Π6Υ {πδηιβοῖνεα Ὀδοαπηθ ἔπ} 87 ψ ἢ 
ἴη6 Ρῥγοίουῃα ΡῬὨΙΠΟΘΟΡΏΪΟ4] τ ]ηρ5 οὗ 
Ρ]αῖο, οὗ [ἢ ϑίοιοβ, δῃά οὗ οἴμοσ ατθοῖ 
80Π0οΪ5 οὗ (πΠουρῇϊ,---Ἰὰ ΑἸοχδη τα ΤΟσα 
184 [Ιἴἢ ΔΗΥ͂ ΟΠΟΙ ΟἿ οὗ [ὴ6 Ἐομηδῃ 
ΕΤΆΡΙΓΟ, 1 γγὰ8 ἸΣΩρΟϑϑι]Ϊ6 ἴοσ δὴ δάι- 
οδἰοα Τὸν ἴο Ὀ6 υπαβεοϊοα Ὁγ ΠΗ ]]Θηῖς 
10 Ευθης 695. 

ΤῊς δἀορομ οὗ Ἐ]]θηἸϑίηρ ολρζονς 
845 αἰδηρι θα το ΕΗ 6]6η]ς τηοᾶθ5 
οὗ τπουρῇϊ ὩΘΝΟΙ τδάθ στ οἢ ῬΙΌΡΤΟΘ5 
δίηοηρ ἴῃς ενγ8. [ζ νὰ5 νἱοννοαὰ ντἢ 
Ῥχοίοιμαά ἀϊδίανοισ. 1450 δῃὰ ΜθΏ6Ϊ45, 
[86 γΡηδϑίβ ψῦο ἰδ (ο Ἰητοάυςα Οτεεὶς 
Ῥίδοῦοεβ διηοηρ ἴ6 [6 78, 416 ΟΔ]16ὦ 
ὁ. ὩΠΡΌΑΪΝΥ τοῖο ῃθ5᾽ ὈΥ τἢ6 δυὐΐποῖ οὗ 
[ἢ6 Εἰ ΒοΟΚ οὗ Μδοοδῦθθβ, ϑοῖΐὴβ 
765 οδιτιθα {πεῖν Δαν του οὗ μοδίῃθῃ- 
ἄοτῃ ἴο ἴῃ6 ὀχίθηξ οὗ δροβίδβυ, δῃὰ ὄβυθῇ 
ψΟΪΌΠΙΔΠΙΥ ΟὈΙ οταϊεἃὰ (ἢ6 τοδτκβ οὗ 
οἰχουμηοϊϑοα ἩΪΙΟὮ ΟΥΟΥΥ 6 τοραγαθα 
8ἃ8 ἴδε 564] οὗ (οὐΐβ οονθηδηΐὶ Ψ 1 18 
τᾶσο, [ 15 δραϊηβὲ δυο ἀροΞίδ[θ65--- 
ΜΏΟ ΟΡΘΩΪ δάορῖεοἁὰ (6 Εριουζθδῃ 
τοοϊΐζο, “1,εἴ 5 οδί δῃηὰ ἀπηκ, ἴοσ ἴο- 
ΤΩΟΙΤΟΝ ψὰ αἷ6,» δῃὰ νγεζε (41{1}1655 ἴο 
[Π6 συϊάς οἵ τῃεὶγ γουῖη---ἰῃαΐ (6 τα]!- 
δῖοιι5. Ροϊδτηῖς οἵ 1ῃ15 ὈοοΙ,, δῃᾷ 115. ἢΪ5- 
τουδὶ ἀσριτσηθηΐβ, ἀγα ΟΠ εθῪ αἀϊγοοῖεα, 

Οὐ ἴπα οἵἴϊοσ μαπά, ἴμθ τόσ] δηά 
ΤΟΙ σίου. φλουρἧξς οὗ ἴῃ6 ΑἸεοχαπασίδῃ 
Τονβ Ὀδοᾶπὶθ ἀδορὶγ ἱαριδα ἢ ῥτη- 
οἰρ] 65 ψὩ]οἢ ἴμοῪ μδἀ Ἰεασηΐ οι ατεοκ 
ῬὨΠ]ΠΟδορῆγ. Ηδ]]δηϊο ουβίομῃβ ὑγῈ γα Εν]]; 
ἩεΙΙοηὶς οὐἱταγα ννὰβ δατηγαῦϊθ. Ὁ δῖ- 
Ἔν σ τηϊρῆς θ6 ἴῃ6 οριπίοῃ οὗ ἴῃἢ6 ἈΔΌΡ]8 

1 ἀπισπασμός, τ (ζοτ. γἱῖ. 18 ; 705. “Αηῖι.᾽ χΙὶὶ, 
5,81. ΤὨδ διϊερίς ἴο ἰηἰσοάμπος 6] πίϑιηρσ 
ἱῃπονδίίοῃβ ἔοσ ἴῃς ονεοσίῃῶσον οὗ Τυἀαῖθαλ γα 
ἀεςοτιρεᾶ ἰῃ 1: Μᾶδςς. ἱ. 11-15. 41-6Ὶ ; 2 Μδος, 
ἶἷν. 190-15. Τμοβα γπὸ ἴδπ5 τηεὰ ἴο ΟΡ] εταῖα 

ἐμεῖς αἰγοατιοϊδίου ψέγε οδ]εὰ ὨΘ ΘΟ, 8566 
Ἐν α]ὰ, “ ΗἱΞὶ, οὗ 151. ν. 268-271 (Ε. Ττ)). " 

2 Ἑ, 
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οἵ Τότ ϑα θη), ἴῃς ΤΠΘΟΚΟρ δῖ οὗ ΑΪοχ- 
δηάπδ ἤσΩΪγ Ὀα]ονοά [δὶ Οτρεοῖς δι α165 
ὝΕΙΘ [ἢ ὯῸ τόβϑρεοῖ 1η͵υτοι8 ἴο {ΠΕῚΓ 
ὨΔΌΟΙΔΙ (Δ ]ὴ655. ΡΏ]]Ο, ὨΟΝΟΝΟΣ 
ταῦ ἢ ἢ ᾿ΪΔίοΟὨ 565, ΠΘΥΟΙ [ῸΣ ἃ τηοπηθηϊ 
Τοτρεῖβ ἴτἴῆδὶ 6 15 ἃ τἱρῃΐδουβ δηὰ 
οτποάοχ, ᾿πουρσῇ ἱΠυτηϊηαῖοα δηᾶ ᾿πίεῖ- 
Ἰδοῖυδ!}ν οἰμδποϊραϊοα, [ἐν. Ηδ δαορῖβ 
ἃ 5Υποσεβϑη, ὉΥ̓͂ ΜΏΪΟΠ ἢ 15 40]6 ἴο 
ΤΟΟΟΏΟ]6 ἴῃς Τιμδοι8 στὰ (μῃ6 ΕἸγοῖ 
Βοοΐκ οὗ Οδῃδ815, δΔηα τη6 ΟἹ Ταβίδιηθηΐ 
πῃ ζΘΠΟΓΑΙ ψῖῖ τς ῬΡΙδίομις ἀϊδίοχιιε8 
δη [86 ντθηρϑ οὗ ἴῃς ϑίοϊοβ. ἴὴ (ἢοβε 
ὙΠ Πηρ8 ἢς ἰουμά [δὶ ἴῃς ΡὨΠΟΒΟΡΏΘΙΒ, 
ὌΥ δρρὶ γίηρ ἴμ6 τροϊῃοά οὗ δ]θοῦν ἴο 
[85 Ηοχλοσῖς πτιηρθ, ΤΟΥ 4016 ἴο 
ΤΟΟΟΏΟΙΪς Ηοπλοσ Ἡτἢ ἼΤΠΔ165, δὰ Αυ- 
ἈΧΔΡΌΓΑΞ, Δα Ατϑίοιῖϊθ. ῬὮΠΟ ΔΡΡ]168 
1Π6 54:26 τῃεῖΠοά ἴο ἴπ6 ΟἹ] Ταβίδεμθηϊς 
ὉΠ1] ἢς δηά οἵδοσ [ον ἢ ζσ ὲ ροτβυδάοά 
[Πποιηβοῖνος [δαὶ (πΠ6 Οτροκ ῬὨΙΠΟΞΟΡΕΥ͂ 
γν 48 ΡΓΟΙΟυΠΑΪΥ τε] ρίουβ, ἀλα [86 [ενγὶϑἢ 
ΤΟΙ σΊΟῺ Ρτοίου α!]γ ΡΒΙ]Οϑορἤϊοδὶ, ᾿πάεοά 
Απϑίοθυϊιβ (Β.Ο. 160) ' δὰ οἴδοῦ [6 15} 
ἩΤ ΕΒ ὑδο!ονοεά δά δηαοανουτεά ἴο 
Ῥῖονς ἴμαὶ 411] ασεοκ ροεῖὶβ δῃηὰ ρῇ]ο- 
ΒΟΡὮΏΘΙ5, οτὰ ΟΥΡΏΘΙ5 ἀπ Ῥγυίῃαροσας 
ἀονηνατιᾶβ, δὰ οοης ἰηἴο οομίδοϊ τι 
Ἡδῦτενν ἰθδοῆοῦθ, δηα πόσα υἱἰτηδίοϊγ, 
ΒΟΜΕΝΟΙ ὑῃοοηβοουβγ, [16 0115 οὗ 
Μορες.2 

να ἤαᾶνα δἰγοδαγ βεϑὴ (ἢδὶ ἴῃ6 δυΐπογ 
οὗ ννιβάοτῃ νγὰβ δι τ τ]ὰ [86 [Πουρς5 
οὗ ασεοῖκ ρὨ]οθορ ἐγ, δηα [δὶ ἴὸ ἃ σδῖ- 
ἰΔῖῃ Ἔχίθηϊ---Ὀυϊ ποῖ ἴο 8Δηγ Ἔχίεηϊ ἱποοῦ- 
δἰϑίθβηϊ ἢ οΥ̓ΒΟάΟΧγ---ἢ6 δὰ δάορίεα 
τε. Τύρου Πηὶ δηα ἢ]5 ΠΟΠ ΟΙΏΡΟΓΑΣΙ65 
[6 ο]Ϊά ῥτόθίεσῃ οὗ (6 Βοοκ οὗ οῦ νγὰ5 
ῬΓοϑϑίηρ ἴῃ 4 αἰβετσοηΐ ἔοω. Ηὀδ νὰ 
ὯΟ ΙΟΏΡΟΓ 18 ἴῃ6 ὈΪ]οοϊαίης Ῥεσιοὰ οἵ 
Απβίοθυϊυθ, πε τῇς [εν 5ἰοοά ἴῃ 
ὨΙΡῊ ἔδνουῦ σῇ [6 σονετητηθηΐ, δηὰ 
ὙΏΘΩ [Π6 ὈΠΙΟΙ ΘΏΥΥ δηᾶ ΒΟΒΏΪΥ οὗ 
ΟἾΠΟΓ σάσθβ ἰὴ 186 ΟἿ Παὰ ποῖ γεῖ ὈδΘῺ 

1 Οκἱ Ατβίορθυϊις 566 Δ Α]οϊκοηδοσ, “ Ὠἱαῖσ θα 
ἃς Απϑδίορυϊο,᾽ ιδοῦ ; δἰερίπεα, “ ῬΗΪ]ο,᾽ 24; 
Ὀᾶπης, "ΑἸοχ. Ἐεὶὶσ. ῬΠ11οβ.᾽ 11, 73; Οἰτόγοσ, 
“ῬΆΙ]ο,᾽ 1, 71; Ἐναὶά, “ Οεβοδ,᾽ ἱν. 335. 
Ἑταρτηςθηῖβ οὗ Ὠΐβ Ὀοοΐς ου ἴμε Ῥεπίδιίθιςδ (.3)),- 
ξ᾽αηπα οὐ νοσῤεῤλορηόρια) δ16 Ῥτοβεσνοα ὉΥ 
Ἑπκοῦίυς, “Ῥγῶρ. Ἐν.᾽ νἱῖ. 12, 14} ν}}. 6,9, 1ὸ ; 
ἴχ. 6 ; χὶϊὶ, 12. (Ἰοπιοις οὗ ΑἸοχαπάσία, “ ϑίγοσω, 
Υ. Ρ. 595, ξᾶγ5 (μδὶ Ὦς πο ἴο Γεοοποὶϊα ἴῃς 
ΟἸἹὰ Τεκβίδηπιθηϊ ν ἢ Αἰϑίοςο ἈΠ βγη. 

2 ῬΠΠο δηάς ἴῃ Μοβεβ δὴ δηἰοἰραίϊΐου οὗ 4]] 
(δαὶ ννὰβ πιοβῖ νδὶυδῦ]α ἐπ Ογοεῖς ΡὮΣΟΞΟΡὮΥ, 
“Ὑις. ΜοΚ.᾽ ἴϊ. 4; “Πὲε οοηΐ, ᾿ἱπρ.᾽ 20; “Ουοὰ 
οἵμηΐβ ρσοῦ. ὅ, 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὀχοϊϊοά, Αἤεν τῆς ἄδγβ οἵ Ῥιοΐθπιῦ 
ῬΏγΞΚο;, τος ᾿ιδίγο 8 σταρο ἴῃ ΑἸοχδῃ- 
ἀτδ υὴ8} [Π6Ὺ οὐἱηλϊηαῖοα ἴῃ ἴῃς Ὀχυϊδὶ 
Ῥοιβθουϊᾷοῦβ ΨὨϊοῆ τ[ῃἢ6 [ἐν μαὰ ἴο 
δράυτα δ ἴῃ μδῃὰς οὗ 1ἢοἱσ ἐδ ϊον- 
ΟἸὔΖοηβ ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οἵ (αϊρυΐϊα δηὰ 
ὕπάον [Π6 σονογηγηθηὶ οὗ ΕἸδοοῦβ. Τῆς 
δυΐῃοῦ οὗ ἴῃς Βοοῖκ οὗ ϊβάοῃι [45 (0 
ἕλος ἴ86 αιθϑῦοη ΠΟῪ δυο! 4 βίδαϊε οἵ 
ΚϊὩρβ 15 σορδῦδὶς τ ἢ ἴὰς (Δ: 1] η655 
οὗ [ἢ6 Ἑσοβθθη ρβορὶθ. ΗἹ5 βοϊυϊοῃ οἵ 
[η6 οἷά Ῥσοῦ]θαλ 18 ἱηνοϊνεά ἴῃ [ῃ6 
ουἱορίοβ οἵ γβάοιῃ, [11 15 Ὀγδοῖ δῇ ἃ 
ϑιοὶς νἱ ον οὗ 6 δπὰ ρχγονιἄθῃςθ ἢὯ),5- 
ἀοιι 15 ἴῃς Ῥσεβοσνοσ, ἴῃς ἀδ]νοσοσ, (ἢ ς 
5016 δοῦγος οὗ ἱπωτηοσίδ γ, τ 6 υηϊαιθ 
Ὀαβίονοσ οὗ Ὄνοῖῦ Ὁ] βϑίηρ. 986 γῖνοϑ 
ἸΟΥ͂ δῃὰ ρϑᾶςθ (1, 16--18), δῃηὰ Τσοη50- 
ἸΔΈΟΩ ἴῃ 8ΟΙΤῸν (ΥἹ}. 9), δῃά Ῥοόονεῦ 
(111. 15}, δηὰ ἴδιηθ, δῃὰ πομουσ, δηὰ 
ἸΏΤΩΟΤΙΔ] ΤΩΘΙΊΟΙΥ (Υἱϊ!. 10--16), δῃὰ 15 
Ὀοιῖοσ τμΔὴ 411 σιοῦς5, δηὰ μοδὶ ἢ, δπὰ 
Ὀδδυῖν (νἱ1, 7η-10). Ης Ὑο Ῥοβϑθβϑθβ 
Β6Ι δος ῃοϊμίηρς Ὀεβίάθβ. Ηδ Ὑ10 15 
τ Πουΐ ΠΟΥ 15 Οἡ [6 ῥα οὗ ἀδϑβιπισῦοηῃ. 
ὙΙβάομη χηοτ ἤδη δίοῃες ὉΣΓ ΟΥΕ 
ΘΑΓΙΠΙΥ οδίαγαγ. ΟΣ] 6ββηθ58 δηὰ ἃ 
ϑῃοτχί 1π|6 ταῖρῃϊ Ὅς τοραγάβα 845 τι ]5[01- 
ἴπη685 ; Ὀπὶ ὙἩΠΘῺ [ΠΥ Ὀ6[6}1 [Π6 Ῥοββ6550 Ὁ 
οὗ ψἱβάουῃ, ΠΟΥ γεγο Ὀ] αββίηρβ ΤᾺΣ ΤΟΤΕ 
σΟὨΒυπητηδῖα ΤΔ} [ῃ6 ΤῊΔῊΥ ΟΠ] ἄσθη οἱ 
Ἰοηρ- νοα 5ἰθηοβ (νυν. 1:--8). [ἀθδ}}γ ἴῃ ε 
[410 11 Ισγαθ τς 45 [ἢ τνῖϑα τηδῃ, δηά 
τῃπογοίοσθ, κα (ἢ6 ϑῖοϊς “ ν 156 τηδη, ὃς 
ψὰ8 ἃ Κιὴρ οὗ τηξῃ δηῃὰ 4 ἔλνουπίε οἵ 
ἤδανθῃ. ΤῊ Ρτ}Ἰβῃτηθηΐβ οὗ [ἢ μοαίμϑη 
ΜΕΙῈ ἸΟηρ- ΟὨΠη64, ον Βοϊ θην, δηὰ 
τε θυῦνθ. Ι5γὰ6] ἴοο σηϊρῃϊ ϑυβεσ, 
Ὀυϊ ἢ18 βυβοιίηρθ ΕΓ ΟἿΪΥ 500} 85 
ΜΟΙΟ ἀὑ6 ἴο Τ}14 δηὰ {Δ Π 6 ΓΥ}Υ οοττεοῦοη, 
ΤῊ δῇ] οι οη 5 οὗ ἴῃς ροα]ν ἃγὸ σορθη- 
βδῖδα Ὀδγομα ἴΠ6 στανὲ : “Του 685 
15. ᾿τωτλοσία]." ΓΏΪ5 15 ἴ[η6 Ὀδ5ὶ5 οὗ [Π6 
το 5. Θ(ἢ]108] 5γϑίθμι, δηά ἰξ 845 ψεὶὶ 
Ὀδθὰ 5αἱὰ [πμαὶ 1 οοπάιπιοϊβ υ5 (0 [δε 
τ γοϑῃο]α οὗ ΟΒ βδηῖν. ἢ 

ὟΥΒαὶ δὴ 15 ἴῃ 6 στο 5 ΘΟ ο ΡΏΟΩ οἵ 
γνιβάουην ΓΠ|Κ6 [6515 ἴῃς βοὴ οὔ ϑίγδοϊ, }ς 
1.565 ἴῃς ποτά ἴῃ 81} βογῖβ οἵ ἰηϊοστηϊηρὶ 
56 Ώ568, Ὀδοδιῖι56 ἢ15 σοησορίίου οὗ ψ]βάομι 
15 ΟΟΙΏΡΙΟΧ δηὰ τηδηγ-ϑ θὰ, ϑοιμεῦσηθϑ 
Ὧ6 υ865 ἴῃ6 ποτὰ οὐ͵θοϊί νοὶ ογ [86 
ΛΥΙβάουι οὗ Οοἀ ;3 βουλδιίπιε5 5 Ὁ) ΟΠ ΕΙΥ͂ 



ΤΗΕ ΨΊΘΡΌΟΜ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ, 

ἴογῦ ἴῃς νὶιϑάουμῃ οὗ ΙΔ : βοσωθίτηθβ ἢ6 
ΔΡΡΪ165 ἴῃ6 ποτά ἴο τὨδοσθῦς τψ]ϑάοσχω, 
ΒΟΙΏΘΕΙΣΔΘ8 ἴο Ῥγδοῖϊςδὶ  ΝΙβάοηι 15 
δῖ οὔος (6 5βι ἰοΐαὶ οὗ ἴῇ6 Ὀὶνηα 
Ῥογδο ΟΠ 5. (ΥἹ]., ΥνἹ1]., 1Χχ.) δῃπὰ (6 βγῃ- 
τῆ65]5 οὐ 411} (ἢ6 Βιρῃμοβὶ τοοσγὰὶ δηά 
1} τ6]]δοῖι4] αὐ] 1165 οὗ τὴ (ΥἹῖ. 17--21 ; 
ὙἹ. γ, ὅζο.). ὙΤὴδ σεδάθσ 5711 ρεσθαρϑβ 
Ὀδβὲ υῃάεοχοίδηα ἴῃς ἰδθϊτυδα ἴῃ ΜΏΙΟΝ 
[ὴ6 ψοζὰ 15 ϑοὰ (ὁ :ΠΡΪΥ δ οὔςδ 
ἴῃς ρσγονιάθηςα οὗ σοά δῃὰ ἴῃς ουϊζυσα 
δηὰ νἱγτίυθ οὗ τὩδῃ, ἢ 1 ἀγὰν οὐἱ [ἢ6 
56 565 αἰἰΔοδαα ἴο ἴἱ ἴῃ αἰ οτοηΐ ρα55δρ65 
ἴῃ ([ῃ6 Δῃηποχϑά σοι ρὴ [40 ]6. 

ὟΥε ΤΩΔΥ {ποτοίοσα βυσὰ ὉΡ ὉΥ͂ Βα υἱηρ 
(παῖ, οὐ ἴῃς Ὠινιηθδ 5146, ΝΥ ιβάοχῃ 15 ἴῃ 6 
ϑρις οὗ Οοά, τεραγάθαὰ ὈΥ τῶδῃ Ὁηά θοῦ 
1ὴ6 ἕοστῃ οὗ Ῥτγονιάδηςσς (1. 4, 7 ; ν]}. 7, 
22; ἾΧ. 17): δῃάὰ, οὐ ἴῃς ᾿υμηδη 5166, 
ὙΝβάοια 15. “{υβυσοσίῃυ Κηονϊεαρε οὗ 
τ[η6 τϊηρϑ (μαϊ ἀγα " (ν]}. 17); “ἃ Κηον- 
Ἰεὰρε οὗ Ὠίνιηθ δηᾶ δυπιδη {πηρβ, δῃά 
οὔ δείγοδιιβ65 23 (4 Μδος, Ἰ. 16), τερασά δὰ 
ΌΥ Οοά 45 τηδηϊίοϑιθα ἴῃ τηοσαὶ [1[6. 
Βαϊ “οῃς 8εῖἴ οὗ ἴδπηϑ ἦοθβ 56 06 ἴο 
ἜΧΡΓα65 Ὀοΐὰ ἴῃς ἰμτοἸ]δοῖμ4] δηα [ἢ 6 
τοσαϊὶ ϑάοῃ, ΤὮδ " 156 ΤΏΔ} ΘΔ 9 
(6 τ ρηίεουβ τδῃ ; [6 “[00]᾽ 18 ΟἿδ 
ὙὮΟ 15 ροῦϊεββ. [πι|6]]Θοἴυ4] ἰοστβ (Πδῖ 
ἀδβοῦθε Κηονεοαρο ἃσα 4150 τυ σἂ] ἰθ στὴ 8 
ἀοβοσιθιηρ [16.ἢ 

γΙΞάοτα 15 [Ὠτουρδουῖ (6 ῬΟΟΪ ταὸ- 
Ρδαιθάϊγ ων ορίβεοά, Ὀὰχΐ ΠΟΝΟΥ ἸῺ ΓΘΔ]Ὺ 
Ὠγροπίαι5ε, Πδα ἴἢ6 ΨΠΙΟΙ ΘρθᾶὰκΚϑ 
οὗ γγιβάοιῃ 45 ἃ ᾿ἰνίηρ Ὀοίῃ, Ὠ6 5. 48 
σοηϑβοίοιϑ ἃ5 ἴῃ6 ἩΤΟΣ οὗ ἴῃ6 Βοοῖ οὗ 
Ῥχονοσῦβ ἴδ ἢδ6 18 ΟἿΪΥ δἀορηρ ἃ 

χχῖν, 3.6; Βατγυςὴ 11, 29ς.ὡ. Ὑδοτε 15 ποῖ ἴῃ [ἢ]15 
ὈοοΪκς ΔΩΥ οἷἶοασ ἰἀδεηςβοδίίοη οὗ ΝΥ ͵ἰβάοσῃ ψἱτἢ 
(86 Τμοροϑ, ΠΟΥ ἱπάεοά ἰ8 [ῆς [οροβ 85 ἃ Ῥεδῖξου, 
ΟΥ̓ δὲ 8ῺΥ γαῖα 88 Δ 41} -Ὀπ:- ρεσβοῦδὶ σμ ἰγ, οἴδετ- 
τνῖθα Τασορηϊδοα [8 ἃ85 ἃ ἤρσυτε οὗ 5ΞρΡΘθοΒ 
(χνΣ. 15). 1 ὙΝΙβάοια 15 5ροΚεῃ οἔ 58 ἃ ΡειΞου, 
ἴῃ Ἰαησυασε ΜἜΪΟΒ ΓΟ τβιαῃβ τηϊσῃϊ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο 
16 ὅοῃ, οὐ ἴῃς Ηοὶγ ϑρ τι (ἰ. 4-7;; νἱῖ. 22; 
ΧΙ 1, 2, 17; ΧΙΙΟΙ ; ΧΥΪ, 10, ὅζο.), 1[ἢ15 15 αἷ5ο 
τὰς οὗ Ρτον. νἱῖϊ, 22-2:, δπὰ οἴμεσ ρδϑϑᾶρεβ οὗ 
τῆς ΟἹὰ Τεκίδιηθηϊ, 

1 ὅε6 7οῦ χχνιὶ. 3; χχχὶἹ. 8.(.. Μσ. δεδηθ 
υοῖοβ ἴα τοσηδιὶς οὗ Ργοΐ. ΗΌχ]οΥ (τ ῖο ἢ που Ἱὰ 
αν Ὀδεη ΒΟΑΣΕΙΥ ἐπάἀοτβοᾶ ΌΥ (Βς νηῖοῖβ οὗ 
ϑαρίθηαὶ Ὀοοκβ), “ΤῊΣ ΟἿ]ΥῪ τηοθαϊοῖϊπα ἔου 
βυουηρ, οτίτθ, δηά 41} [6 οἴμοι Ῥοσβ οὗ σζβϑῃ"» 
Κιηά ἰ5 Νἰϑάοτῃ ᾽᾽ (566 χνΐ. 12, 13). 

3 ἐς ΑρΡΊοη ἃ οδβῖ στοσιτ ΠυΙΊΔΉΔΤΙ αἰν] 8» 
ταησας 5οϊθηζία.᾽ ((ςο. “Ὡς ΟΠ 1. 42 ; 11, 2.) 
Ῥξουδο-οϊοσγοηβ σοποςρΌοι οὗ ὟΝ ἰἸβάάοῃχ 15 ἤογα 
ἩδΙ]δηὶς ἰμαπ ἰδαὶ οὗ Ῥγον. υἱῖ}., δηἃ τῃαϊ ἴῃ 
ἐπ νρθὰ (1. 6 ἴᾳ. ; ἵν. 11 ἴσ. ; νὶ, 18 (σ΄, 

ο.). 
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Ροσξς ἤσυτε οἔϑρεθοῖ, Βαυΐ σταάπα]}γ [Πς 
Ἰδηρυάαρα τοδοϊβα οἡ ἴῃ σοῃοσρίοηῃ, δηὰᾶ 
Ὑβάοτα οδηα ἴο ὃ6 τορατάςά, ηοῖ ΟὨ]γ, 
κα ΟὟ ποσὰ “" Ῥγονιάδῃσε, 85 ἃ σϑνε- 
ΤΟΠΠΑΙ ΞΥΠΟΏΥΙΏ ΤῸ ἴῃ6 τηδη 5 Δ ΠΟ 5 
οὗ ἀοά, Ῥυῖϊ 4150 848 ροββοβϑϑίηῃβῷ. δ 
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2 
ΕΣ, 3 
1: 

146 41|1564 δηᾶ βεραγαῦϊθ οχίβίθῃοθ, [Ι͂ἢ 
(15 ψὰΥ ἴῃς ὙΙβἀοτη-τογαΐασα, του ἢ 
1: νγᾶ8 ἴΏ ΠΟ σεβρθοῖ ἀϊσοο γ Μαββίδηις, 
γεῖ σοηῃερυϊεά το ἴῃ6 ΟΠ ΒιΟΙΟΩΎ οὗ 
ἴῃς ΟἹ Ταοβίδιηθηῖ, Τῆς βυβοσίηρ δηά 

ὃ (ον. Ἐχ. χχχὶ, 3; χχχν, 21. 
4 Ῥχον. 111, 123-19, ν}. 14; ΕοοΪΐυ5, ἱ, 4. 
8 (ορ. 7οῦ χχυ] δ 12-14; 5. οχὶ 1οὸ; 

Ῥτον, Χ. 1ο, χν. 33; Εςοΐῃβ. χιχ. 25, ἄς, 

2}ῈΕ 2 
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ΠΟΙ͂Υ 84ἰπῖ, Ὑῖο 15 πιδᾶς ἱγηγτηοσίδὶ ὮΥ͂ 
Τἰσδουϑη 655, ὈδΟΟΙΏ65 ἴῃ [ἢ5 ὈΟΟΪς, ΠΟ 
1655 ἴδῃ ἴῃ ἴῃ6 Ῥοδίτηβ, 8ὴ 1464] τῇ] ἢ 
μιδὰ ἴῃ 1 ἃ ρτορδεῖϊς οδἱοπιθηῖ, ἀπὰ ἩΠΙΟ ἢ 
μοϊρεά τῃς εατὶγ [ἐν ]5ῃ-(Πβδη ΟΒυτοῦ 
ἴο ψεῖ ΟΥ̓Σ ἴπα 50] ρ-Ὁ]οοΚ οὗ ἴδε 
Οτοβ8, δῃὰ ἴο τϑοορηϊθα ἰῃ [6505 [ἴῃς 
1] 6] τηθηΐς οἵ ἴἢ6 ἸΙοῃς δη[ οι ρα οΏ8 οὗ ἃ 
γεατηΐηρ σοι] ά. 

11. ΟΒΙΈΟΥ ΟΕ ΤΗΞ Βοοκ. (“ Ουκῦ᾽) 

ΤῊΘ οὐ͵εοὶ οὗ ἴῃ ὈΟΟΙ 5665 ἴο μᾶνβῈ 
Ὅδοηῃ [τὨτοοίοϊά, πὶ τοίεγσθηοςς ἴο [ἴῃς 
οοπαϊτοι οὗἉ ἴπγεα ο45568 οὗ τοδ 6Γ3. 

1. [ἰ ν5 ἀογίαογγ. “Τῆς πρῃίθουβ 
τῇδ" ---ἰιε. τὴς. 7158} ΡΘΟρΙΘ, δπὰ ἴῃς 
τοὶ ρίουβ [ον οὗ [6 τι τοτ 5 ἀΔγ----56 6 15 
ἴο ἢᾶνα Ὀ6ΘῺ ἴῃ ἃ οοῃμαϊθοη οὗ ἀοργαβϑίοῃ 
δῃὰ ρογβεουτου, Ηδ 15 ποῖα δῃσουγαροα 
ὃγ ἴῃς (πουρδὶ ἐμαὶ γγ5άοτῃ 15 ἰἢς βουζος 
οὗ 411} Ὀ]Θβδίηρβ, ἀηαὰ Ὀδῖϊοσ (ἤδη 411 [6 
Ὀα5ιὶ ΘαΓΠ]Υ Ὀϊεββίηρβ. ὙΥ ἰβάουαῃ ἰ5 Δ δι ]- 
νυῖς οὗ αοά, ἀπά 15 ἃ ριῆ ἴο Δη. ΝΑΥ, 
Ιηοτο, ΥΠβάοιῃ 5 ἃ αϊνίης δηᾶ Ἰ᾿ἰνίης 
βρ᾿ Πὶ, τ ΒΟ Ρεστηθαίθϑ [6 υπίνετϑα δηά 15 
ΑΙΙοὰ τῇ Ἰονα ἴο ἴῃς Βυπηδῃ τάσθ. [1,168 
Μ ουΣ ΠΟΣῚ 15 41}} οὗ ἀφδαϊγ ΡεπΠ], δηὰ 
1 Θν} Δ Ὁ]6 ταῖβοῖγ ; τ Π6Γ [6 ΠΟΡ68 οὗ 
Ταῦ, ὄν ἤδη ὃς 15 Δ]! οϊοα, τὰ ΠῚ] 
οἵ ἱπηπγχοτίδ ἰγ. ΤΉΘ56 σομϑο ηρ [Ππουρἢς8 
416 ΤΩΔΙΏΪΥ ἀσνεϊοροα ἴῃ χ.--Χὶ. 4. 

2. ΤΠα Ὀοοΐκ νγὰ9 σροίορεε, Ματῖουβ 
οὈ͵]θοϊίοη5 ψγοσα υτρεὰ ἀραϊηβὶ ἴῃς (Δ1ἢ 
οἵ ἴῃς ἰδίμοιβ. ΟἹ ρζοῦ]θτηβ ψοσὰ 
τονϊνοὰ, δηὰ [ἢ6 ΔΗΒΎΘΙΒ ἴο [ἢ6Ι ΘΓ 
ἀδοϊατεά ἴο Ὀ6 ᾿ηϑυβηιοϊοηῖ, ΤὨο τηθδαϊ8- 
111|65 οἵ δασίηγ )υδῖος, δηᾶ ἴῃς 614 γ8 οὗ 
τοι υθοη, δηα τῃ6 {{|4]15 οἵ ἴδε ροοάὰ 
ΜΕΘ 564 845 διριυϊηθηῖβ 10 ἕδνουῦ οἵ 
βοδρσδὶ οομοϊυβίοηβ. [ἢ [15 ὈοΟΚ βοὴ 
ἀπ που 65 τ τηοῖ Ὀοΐμ αἴτεον δηά 
ἰηάϊγεοῖγ. ὙΤῆς ττιῖοῖ 5 ΤὨθδοάϊοδθα 15 
Ἰηνοϊνεά ἰῇ ἢ 15 ρτδίβα οἵ ὙΥΊβάοσζω : ἴῃ ἢ]5 
ἀδϑοπρύοῃ οὗ τῇς Ὀ]Θσϑηρβ ΜΗΙΟὮ 506 
ΠΟΠΙροΙ5 : ἴῃ (ἢς ἀξοϊαγαίίοη δηα ἀδιηοη- 
ΒΌ ΔΈΟΙ οὗ ΠΟΙ ἰονίηρ Ομδσδοῖοσ ἃπα ΘαϑΥ͂ 
διίιαϊῃσηθηΐῖ: ἰπ ἴῃ6 Ῥσόϊηϊβα ἴῃαὶ 56 
Ψ1}1} θαϑίον οἱ ἴδῃ ΨΏΟ 56 εἷς ΠΟΙ δῃ 
ἡτητηοσ δ} ΠΥ Ἡ Ὠ1Ο ἢ. 51.4}} ποσὰ ἴΠΔῃ δίοῃβ 
ἴοΥ δδιῖῃ᾽ 5 πηοϑβῖ το ουαὉΪς ἩΣΟΏρ5. 

4. Τῆς Ὀοοΐκ γγὰ58 ὦ πιυογοα ῥοἐερεῖξ. 
α. 118 ΘΑΥ ΘΓ ΘΟ γγὲ5 δἰτηδὰ δἱ Ηξε]- 

Ἰδμἰϑίηρς 76»), ΝΟ δδά ῥτονθα (41{Π1655 
ἴο {Π6ῚῚ Ὡδίοηασϊὶ το] ρίοη. πε 566 ἴτῸΠλ 
[Π6 ἢγβῖ ἵνγο ΒοΟΚΘΚ οὗ Μδοοβδῦθθβ, 3 Μδος. 
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ἰϊ. 231, δῃά ἔτοιῃ (ἢς σητρβ οἵ ῬὨο 
(. δὲ ροθηϊδ᾽ 8. 2; "Ὀς οοῃᾷξ, ᾿ἰηρ. ὃ 2; 
“γι Μοβ.᾽ 1. 6), δῃὰ νὰ Κῆον ἔτοιῃ ἴῃς 
ΒίΟΥΥ οὗ τοηορδᾶθα κα ΤΙρου5. Α]οχ- 
δηάσγ, [6 ὩΘΡΩΘΝ οὗ ῬΠ1ο, ταὶ ἴδετε 
ἍΟΙΘ δὲ (ἢ15 δροοῖ βοῖῆθ ἴθ ΝὮΏΟ 
ΟΡΘΏΪΝΥ οἰ γαοθὰ ποαίῃθῃ οἰϑίοτηβ δῃὰ 
Ὀδοδηθ ἴπ6 νοΐατ!θ8 οὗ Ῥυσοὶν δοαίῃθῃ 
δγϑίθιῃηβ οὐ Ῥῃ]Οσοργ. Νοῖ οοηῃῖοδπϊ 
ἢ [ἢ15 (11, 12; 111. 10), ἴῆ686 τηθῃ 
ἰτεδιθα (δ δι] [6νν5 ΜΠ} δοογῃ (11. 12), 
δΔηᾶ ὄνθὴ Ψ] δοίυδὶ ρογϑεουθοι (11. 10-- 
20). ΤΣ ἢτβῖ ἔνα ΟὨδΡρῖουβ ἃτΘ ΞΡ ΘΟ ΔΙ ΪΥ 
ἀονοῖεα ἴο ἴῃς τοδιϊδίίοη δηᾶ τασηϊηρ 
ΟΥ 5δυςοῇ ἔδι τ 1655 5Θηϑ4 158, ἴῃ ΟΥΘῚ 
τῃδῖ οἵδε [ενν5 σαϊρῃϊ Ὀς Ξανεὰ ἔσουλ [ὨΕῚΓΣ 
[ΟΠ ΠΟΥ ἴο συσου Ὁ ἴο τἢ6 Ξεάἀυς0}5 
οὗ ἃ ῬἈΙΠΪΟΘΟΡΩΥ ἡ ΠΟὮ ψγὰβ βυῦνογαιν 
ὉὈοτὴ οὗ τλοσ]5 δηὰ οὗ σο]ρίοῃ. 

β. Το 1451 βεοοῃβ οὗ [ῃ6 Ὀοοῖς, εβρε- 
οἰ }Ὺ ομδρίεγϑ Χὶ. τχν.), 8.Ὸ 4 ΡΟΪθη]ς 
δραϊῃδὶ ἸΘΟΙδΥ, Ὀυϊ ΞΡ6ΟΙΔ}}ν δραϊηϑὶ 
1ῃ6 1ῃγᾶρ6- ΟΙΒΏΙΡ δηα δῃ1η141}- ΤΟΥΒἢΪΡ 
οἵ ἴῃς Ἐργριίίδηβ; δηὰ 1815 ροϊθῖῃϊς 15 
ἘΙΒΙΟΠΟΔΙΥ σοπθπιρα ἰὼ [ἢ6 ῬΟΘΌΟΔΙΪΥ 
Ιἀεα]βοὰ ςκοίοῃ οὗ ἴῃς οοηῃίταβιθα ίοτ- 
65 οὗ Εργρί δηά 15:46] δἱ ἴῆ6 θβροςῇ 
οὗ τὴς Εχοάιι5. Αἱ ἴῃς βαῖὴς τς [ἢ]5 
5665 οὗ ῥΡῥιοϊυγοβ ψὰ5 τησδῃϊ ποῖ ΟὨΪ 
ἴο ἰηῆυεξηος [86 τηϊηα οὗ ΔῃγΥ Ὠεαίῃ θη 
ΘΠΘΔΌΪΟΙ ὯῸ νγὰ5 ᾿πο]ηθα ἴο Ὀεσοπια ἃ 
7ενϑἢ ρΡτοβεϊγία, Ὀυϊ «ἷ5οὸ ἴο ἀδσῖοσ 
71ἐν 5 ψάνοσεῖβ ἰσοσα ἴδ 6 ΟΥ̓ΓΩΪΏ4] [Ο]]Υ 
οὗ βδοπδοίηρ μεῖς σομησχίοη στ [ἢ 6 
σἤοβεη Ῥθορῖθ, 118 σϑὶσίο, Ὁσο β68, 
δηὰ Πορεβ. [1[{ Ὀβάοιη ψνὰς ἴ86 οπιοΐ 
ξοοά, ἰἴ οουἱά Ὅδ6 εἰἰαϊη6α ΟἿΪΥ διηοηρ 
ἴποβϑ6 ΜῆΟ Καον δηά ψοσβρροα ἴῃς οης 
τος σοά. ἢ 

ΙΝ. Ῥαᾶτε. (Οὐυλννοῦ᾽) 

ΤῊ οχαοῖ ἀδῖς δὲ ψῃϊοἢ ἴῃ 6 ὈΟΟΙ τνᾶβ8 
ΤΙ ΘῊ οΔἢ ὈΠΏΔΡΡΙΪΝΥ 6 845 1116 ἀοῖοι- 
Τὶ 45 ἴῃ6 πδῖὴς οὗ (ἢ6 δυΐμοσ. 6 
ανο ἃ ζερηριρι5 αὶ φμῦ ἀλὰ ἃ ἐυπήρμς σα 
φμερι, Ὀὰϊ ΤΟΥ ἰθανα Ὀοίνοθη ἴθ ἃ 
5Ρᾶς6 Οὗ Β0Π6 250 Υ6Δ 8." 

ΤΙΣ ἀγρίης αὶ φρο 15 ἴῃ ἀαἴο οὗ [6 
ϑορίυαριης νουβίοῃ. Τῆς ντιοσ οουἹὰ 
ποῖ ἢᾶνα Κηόνη Ηρδῦτγον, οΥ 1 ἢθ αἀϊὰ δ 
δῖ ΔῺΥ ΓΑῖδ Ῥτείειβ ἴο τηδκα υ56 οὗ (ἢ6 
ΤΧΧ, Τί (ὴϊς οουὰ ποῖ Ὅς ἀφο ϑΙνο 

1 Με ἤηάδ (ὃς βαιηδ βἴοιτωυ Ζζϑδὶ δϑδῖηςὶ 
ἑάο]αίσγ, πιϊχοὰ τὲ ἴῃς ἃ ἴ βύοση, ἴῃ " Βεὶ 
δηὰ ἴῃς Ὠτγαροι, δῃὰ “" Τῆς ᾿ρΊ51]ς οὗ [ἐγεσαγ.ἢ 
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Ἰηεσιθα ἔσο νἱ. 7; χὶ. 4; ΧΙ. 8 ; χν], 
22; ΧΙΧ. 21, ᾿ξ 15 φχγονβὰ ὃγ χν. τὸ, δ τα 
[ὴ6 τύτιῖοσ 4]}υἀ 65 ἴο ἴῃς 1 ΧΧ, νογϑίοῃ 
οἵ 15. χ]ν. 2ο, ἤΘγΘ “ ἢἰβ ἢδασί 18 4565 “ἢ 
νατο5 το ἴ[ῃὩ6 Ηροῦτον, “ ἦε γοζοευείἪ 
αν ατἦξς." Αραϊῃ, ἴῃ 11. 12 [ἢ6 ΡῬὮγαβο 
ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι στος 
ἡμῖν ἐστι 15 Ὀοιτονεά ἔοηὶ ἴῃς ΓΧΧ, 
νϑυβίοη οὗ 15. ᾿], σο, δήσωμεν τὸν δίκαιον 
ὅτι δυσχρ. ἡμῖν ἐστι, ΜΏετα [ῃῆ6 σοπίοχί 
δα ἴῃς Ἡδεῦχεν ἰοχὲ οὗ ἴῃ ΟΠ ΡΊΏΔ4] 816 
ὙΠΟ ἀϊετοης (“54 Υ γα ἴο {π6 στρηΐϊθουβ, 
τῃδῖ 11 5411 Ὀ6 νψ6}} τι Ὠϊγὰ ). 

ΘΙΏ66 [δὴ τὸ ΚΠΟΥ ΜΙ ΤΕΟΔΘΟΉΔΌ]6 
σοσίδιηῖυ [ῃδιὶ ἴῃς ἀαίς οὗ ἴῃς 1ΧΧ. νεῖ- 
βίοῃ [2115 ψ]ὴ τῃ6 γεᾶῖβ 284--ώ:46 (ἢ 6 
ΘΡΟΟἢ οἵ Ριοϊθσων Ῥῃ1]Δα 6 ]ρηυ5), [6 ὈοοΪΚ 
ταυδὺ ᾶνα Ὀδοη ψστίθη δέου ἰδὲ ΕΠΠΩ6. 
ΤῈ τρυπέμς αὐ φώνει 185 ἴῃς ἀαῖα οὗ 

ἴπ6 Δροϑβίοϊις τυϊηρϑβ, βίθος ἴΠ6 διῖβοσ 
Βῆσονν5 20 δοαυδίηίδηοα ἢ ἃ 51ῃ09]}6 
ἀοοίππο ΨὨΙΟῺ σδη Ὀ6 ο4116ἀ ἀϊΞποάνεϊγ 
ΓΟ τ ϑιδῃ, 

Α νᾶρι6 σὨτομοϊορίοαὶ ἀσέμηε 15 ἰουηά 
ἴὴ [06 ᾿ηρταββίοη ἰείς ὉῪ ἴῃς Ῥοοκ [δαὶ 
[Π6 (Δ ΠΠ] 76ννγ8 ποτα αἱ (6 τη βυοσ- 
ἴὴσ ἴοη] Ορθῇ Ῥεβεουοη (ἢ. ας; ν. ας; 
Υἱ. 5-Ὸὸ ; ΧΙ, 22, 23). Νον ἴῃ6 εν 
ὍΤΟΥ ὨΙΡΏΪΥ ἔδνουγαα ὈΥ [ῃ6 φαγὶ ῬιίοΪΘ- 
τηϊθβ. ΤΟΥ ϑυῆεγοα ρογβθουτοι ἰὼ ἴῃ 6 
ἀδγβ οὗ ῬίοϊθηγΥ ῬΠΙΠοραῖοσ (Β.Ο. 221-- 
204) δηᾶ οὗ Ριοϊδν ῬὨγβοοη (Β.Ο. 145-- 
117 ; 05. σ. ΑΡ. 11. 5), Ὧηα οἵ (Ἰ]Ἰεοραῖτα 
(4., ἐδ.}; δρᾷ ἴΏ6Υ 5ιβεγεά γεῖ 5Ένεσοσ 
Ρειβθουϊοηβ ἰὴ ἴδ86 ἀδγ5 οὗ (αϊρυϊα 
(Α.Ὁ. 38-4ώ0) δπὰ Νεῖο (α.Ὁ. 66). Νο 
ΟὯδ δδΔ5 βΒυρροβθα τδῖ ἴῃὴ6 Βοοϊ οὗ 
Ὑ Ι5άΟΤ. γγὰ5 τ ΘΏ 50 δῖα 85 (ἢς6 ἀδΥϑ8 
οὗ Νεῖο, Ὀπϊ Νοόδοῖκ δηὰ Οτᾶϊζ αϑϑίρῃ ἢ 
ἴο 116 ἀἀγβ8 οὗ (αϊιρυΐα, Ὀεοδυβα [ΠΟΥ 
(ἸΚ ἴπαΐ χὶν. 16-2ο 15 ἃ τοίϑγσθηοα ἴὸ 
[86 Ιῃρϑᾶῃδ αἰϊοιωρίὶ οὗ (δίιρυα ἴο ῥἷδος 
ἃ ΟΟΪοβ841] δβίδίιθ οὗ Πιβοὶ ἰὼ ἰῃς 
ΤορΙΘθ. [Ιἐ 15 οὈνίϊουβ [δὲ (Πότε 15 
ποῖ Ὡς 50 ΠΟΙ ΗΕ ἀεἤηϊα ἴῃ [ἢ15 Ρᾶ5- 
ϑᾶρ6 ἴο 86 [ἢ6 Δ]]υ5]΄ 0 σογίαϊη, ΤΠ6 
ὙΠΟΪΘ ῥᾶβϑϑᾶρα 15 ἱπάθεά 3} {40]6 ἴο 
1ὴ6 Θροσἢ ἴῃ ὙΠΟ ἀνε ἀφδὰ Οδθϑασ 
τοοοῖνοαᾶ ἢϊ5 δΔροίῃθοβὶβ, ιι51 835 ἴπ6 σοὩ- 
ἀειμηδίίοη οἵ δοϊδοῦς ἰοἸθίδῆςα ἴῃ χν. 
15. 5.115 ἴῃ6 ρο]ἰς ἔδο Ὑ ἢ ψΒΙΟΝ 
16 Κογηδῃβ βδησΠοηδα ἀνε ῖγ ἰοοσδὶ οὐἱξ 
οἵ [ῃς παϊϊοῃβ ψῃο ἢ {ΠΕΥ σοπαιεογεά, 
Οπ τδ6 οἴμον πδηά, δροίῃθοβὶβ γγὰβϑ ἃ 
ΠΟΙΏΟΏ ΡΥΔΟῦςΘ διηοὴρ ἴῃς ΡιοΪδιη1658, 
οὗ ψῇοηι ῬΙΟΙΘΙΩΥ ΤΑΡῚ δηᾶ 815 υἱΐδ 
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ΒεοΙθηϊος ψοῖς σα] δα θεοὶ σωτῆρες ὀνοἢ 
ἷἰη πε [{|1π|6, πὰ ψεγα Βοηου͵γοά 
ψ ἢ ΔΙ ἴΑγα ἀμ α δ 0165. ΖΕ]16γ (6 ῬΏ1]Ο5. 
ἃ. Οπεοβθη; 111. 582) 5665 ἴῃ [6 ΔρΡ684) 
ἴο δικασταὶ περάτων γῆς Δ}. 8]]υδίοη ἴο [86 
Τηυτην γαῖα, Ὀὰϊ οΟὈν]ουϑΙ. [Π15 15 ἃ τηοϑβῖ 
Ῥιθοδυίουβ ἰηΐδθσθεηοθ. Ηδηςθ, ἰη [ἢ6 
ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ Ῥσβοῖβα ἀδία, σοῃ)͵θοΐασε ἢδ5 
ἄχδα οἡ Ψ]ᾺΟΙΥ βοραγαίθα ρεποάβ. Τρ 
ἀδῖθβ ἃ5 ὑσοροββα ὈΥ ἀϊδβδγθηΐ Θῃ ]ΌΓΟῚΒ 
ΔΙΘ 85 [0]]0}}5 :- 

Μνεῖϊο, Β.Ο. 217. 
Βχγυςἢ, Ὀεϊνεοθῃ Β.Ο, 221-204 (ππάογ Ρίο- 

Ἰοσαν ῬὨϊ]οραίου). 
Ἡεγάεησοίοῃ, ἂἃς., Β.0, 16ο, δυγίης [86 
Μαοοδῦθδῃ ὙΆΣ. 

Ουϊηδηπ, ποῖ Ὀείογε Β.6. 150. 
1αϊϊεγθεοῖς, ἀρουϊ Β.Ο. 130. 
Ο΄ἤόσοσ, δρουΐ Β.6. :οο. 
Οτᾶϊζ, Νοόβοκ, ΡΙυπιρῖγο, θείη Α.Ὁ. 28 
40. . 

Οἰμοῖβ οοηΐοδηξ τποιβεῖνοθ ΜΓ τηοτα 
δεοηθζαὶ Ἰηαἀ!οδοηβ. Βαμπειτηδιϑίεσ, θ6 
γεῖῖο, Ἐννα]ά, 411 ἦχ οὐ ἴῃ6 ρογιοά Ὀδ6- 
ὕνθο [ἢ6 ἢτϑιὶ δοσυδϊῃίδηςα Ὦγ ἴἢς [ενν8 
1} αστδοὶς ΡὨΠ]ΟΞΟΡΩΥ͂ δηὰ (π6 ὈΪΠῺ οὗ 
ΟὨτβῖ, 

ΤΠ6 ἸΩΡΓοβϑίοῃ ἰοῖ οὐ [86 τηϊηά οὗ 
[6 Ῥγδϑθηῖ ΨΤΟΥ 15 (ἢδς ἴῃ6 ὈΟΟΚ ννὰ8 
οοταροβαϑά ἴῃ ἴα Βουηδῃ Ἔροοῖ, δῃηά ὈΥ δὴ 
ΔΌΠΟΙ Ο γγαβ {ΔΓ 1]11ΔῚ ἢ ἴῃἢ6 βρεου- 
ἰδϊὶοηβ οὗ Ῥῃϊο, Ὀυῖ τορατάβα (Ποῖ Ποτη 
ἃ σΟΙΔΡΙΘΙΕἸΥ ᾿μἀοροηαδῃϊξ ροϊηϊ οὗ νον. 
ΤΠ6 ργοϑϑίοη (δαὶ ἣὯδ νγὰβ ἴο βοῖῃὴδ 
οχίθῃξ ἸῃΠποηςσεαὰ ὈΥ ἴΠ6 νίοενβ οὗ ῬΆ710Ο, 
δηὰ τῇδι ῬΏΙΟ ψχὰβ ποῖ ἱμῆυδθησθαὰ Ὁγ 
ΒῖγΩ, 15 ΨΕΙῪ 5 Ὅηρ. [6 δὰ ρῥγεοεασά 
ῬΏΪΪΟ, βϑοίὴς ἔγδςθβ οὗ ἴῃ 6 ρονογία] 5} ]6 
δηα ἱηαϊνιυ4}}} δη ἃ ΡὨχαβθοϊορυ οἵ τῃ6 
Ῥϑϑυάο- ϑοϊοσῶος ταδί βυσαὶ Υ ἤάνα ὈδΘη 
ΟὈΒΟΓνΑΌΪ6 ἴῃ [ἢ6 νοϊυγλίμουβ ρᾶρθ5 οἵ 
186 7 ]5ἢ ΤΠΘοορ ιβῖ. 

ΑὮΥ οὔθ ψὴοῸ Μη] τεδὰ [16 Βοοῖκ οἵ 
ἸΝβάοῃλ 5146 ὉΥ 5:46 ψι ἢ ῬΏΉ1]ο᾽5 “ {1{6 
οὗ Μοβεβ᾽ δῃά “1 εραῖίο δὰ σαΐυ, νἹ}]} 
566 ἴῃαϊ (6 ἰπαϊσαϊοηβ οὐ ἴῃς ῬοΟΟΚ 
σοΣταβροδα νι] [ἢ6 ΡΟ οὶ σοΠαἀΙ ΠΟἢ5 
οὗ 1[ῃ6 τείψῃ οὗ Οαϊρυϊα, δῃᾶ νὰ (δ 
᾿ΙΘΣΑΤῪ ἰθηάθηςὶοβ οὗ ἴῃς ονγ5 αἵ (μδὶ 
μηδ. {186 δυῖθοσ τγνὰ8 ἰδῖοσ [ἤδη ῬΏ1]Ο, 
ἴῃς ἀφῖία οὗ (6 ῬοΟΚ σαμηοῖ Ὀ6 δε ον 
[8 Α.Ὁ. 40ο.:1 1 οδηῃπμοῖ Ὀσϊϊονα (δαὶ Ιἴ 

1 866 χῖν. 1ό, 17. ϑ΄πο6 στρ ἴμ6 ἀρονς, 1 
διὰ ἴδ Καυδηδη δάορίδβ (ἢ ς βδαπλα νἱον (΄ Ἐδ]. οὗ 
5:86],᾽ 1}, 180) δ (Βέηϊκ5, Βονενοσ, [Πα [ἢ 6 
ῬΟΟΪΙς 45 ποῖ ζεαὶ τ δπουρῃ δϑους ἐϊ---ἰβ. ἴοο 
ΟΔ]πὶ ἀπά αγιϊβς 4)]---ἰο ἢᾶνα τε το ἀλη 
18ς δοῖτα] δρᾶβιι οὗ ρεσβεσπίίοῃ, 



422 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

νἃ8 ὙΠΙΓΘη ΟΥ̓ [06 δυΐμοσ οὗ ἴῃς ἘΡΙΞ1]6 
ἴο ἴῃ Ηδοῦτγονβ, ΠΟ ΙΠΟΓ 6 6,6 ΑΡΟ]]ΟΒ 
ΟΥ̓ ΒοΙὴ6 ΟἴΠΟΓ ΘΙ ΟΠ τ βίδη ; Ὀαΐ ἰξ 18 
ΟΟΙΙΔΙΏΪΥ Ροββὶῦϊα, ἀπ 1 ΤΩΥ ΟΡίπίοῃ 
Ῥτοῦδῦϊο, τὲ ἰὰ τγᾶβ τ δ 1 [6 ἀ6- 
οδὰς δῇογ ἴῃς ἀδδίῃ οὗ (ῃσίβι, 

Ν. ΗἸΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΗΞ ΒΟΟΚ. 

1 νὰ Ρ858 ΟΥ̓Ὸσ 85 ᾿ἰπάθοϊδινα ἴΠ6 Ρ45- 
δαζθβ ἴῃ (ἢ Νὲνν Ταβίδιηθηξ ψὨΟὮ ἢανα 
ὈδΘῺ σοτῃραζοὰ υχπἢ (ἢς ΒοΟΟΚ οὗ ΝΊβάοι, 
16 φαυ] οὶ φυοίϊδ! Ου ἔγοσα ἰΐ 15 ἔουπαᾶ 1ἢ 
τῆς δτϑὶ ΕΡρ 5116 οὗ (Ἰδθηβ Ἐοιωδηῦβ ἴο 
τῆς Οοπηηδη8 (1: Οοσ. 27), γῆ οἰ δα 
ΓΕίδιβ ἴο 15, ΧΙ, 22; ΧΙ, 12. [πῃ τἢς 
ὨΪΉΚῚ ΤὨδρίεσ οὗ ἴῃς Ερ. οὗ Βαγῃδθδβ 
Ποῖα ἐδ [ἢ6 βάτὴ6 αποίδΠ ΟΠ 88 ἴῃ Ἰ 136. 
11, 12, Ὀυϊ (ἢ15 ΤΩΔΥ ᾶνα Ὀδο ἀεῆνεα 
ἱηἀοροῃ θη} ἔσοιῃ ἴῃς ΓΧΧ, νεσβίοι οὗ 
15. 1, το. ἘΠ 5ΘΌϊι5 (΄ Η, Ἐ." ν. 21) 
ΒΔΥ5 (δὶ Ιτχοηδοῦβ, ἰη ἃ Ὀοοῖΐς διαλέξεων 
διαφόρων, ηαυοϊεα ἔτοῃ (ἢς ΕἾ. ἴο ἰὰῃς 
Ἡδεῦτενβ δηὰ “ [ἢς 50-08116( (τῆς λεγομέ- 
νης) Νἰϑάοτα οἵ ϑοϊογηοη." Αμὰ ἴῃ δὴ 
ὀχίδηϊς Ὀοοῖϊ οὗ Ιτϑηδοι8 (. Αἀν, Ηδοτ. 
ἷν. 38) Βα υπάουθίεα!γ τοίετβ ἰοὸ Ῥ15ἃ, 
νἱ. 19. [ἴῃ 186 Οδῃοη οὗ Μεϊῖῖο (ΕυβςὉ. 
“Η. Ἐν ὃ. 24) δε ΤΩΘΒΠΟη5 “ἴα Ῥτο- 
νοτὺς δηὰ Ῥιβάοχωῃ," διιῖ 1 15 ποῖ ἴτ- 
ΡῬτοῦδθϊὶς τμαὲ ἴῃς ἵπιθ σεδϊηρ ΤΩΔΥῪ Ὧδ 
Παροιμίαι ἣ (οΥΣ ἢ) καὶ Σοφία, 5ἴπος Α|1|κ6 
Ῥχονοσῦβ, Εςοϊθϑιαβῖθβ, δηά  ἸΒοσῚ δ’α 
αυοίεα ὉΥ ἴῃς ΕΔίῃοΙ 48 Σοφία ΟΣ πανά- 
ρετος Σοφί. Τῃ6 Μυταίοσδῃ (δηο;, 
Δ΄οσ τρομ!οηϊηρ ἴῃἢ6 ΕΡΊ]51|6 οὗ 7πάρ, 
δὰ [η6 (τὰ δῃὰ ἐουσῖ! ΕΡ᾽βῖ]65 οἵ 
71ομη, δά 5 τε ρουρίχίηρ οἶδιιβο, “ 22 
͵ϑδαῤίοιδα δαῤογμοπὲς αὖ ἀγροῖς δαζοριοριὲς 
ἐξ λοπογῶρ ἰῤοίμς σοί ία." ΤΒΟ τχθῃ- 
το οὗ ἴῃς ΒοΟΚ οὗ ιβάοσῃ διυοηῦ δΑΥγ 
Ομηβῦδη ττϊηρβ 15 850 δίτδῃηγε ἰῃδὶ 
Οτδάμοσ, νγιοβοῖοσ, ατὐσημ, δὰ οἵἴμοῦς 
βισρεοβὶ [Δι τῃ6 ἴτυς τοδαϊης Μ͵ὰ5 ποῖ δέ 
Ὀυϊ “ἡ, δηὰ [παῖ ἰῃ6 ντῖεῦ 8 ΤΩΘΔΏΙΩΣ 
ψὰ58 ἴμαἱ ἴῃς ἘΙ51168 χείοστοα ἴο τΕῚα 
ῥὈϑουάορί σταρ ἶςδὶ, “ 7ι5ῖ 45 ἴῃς Βοοῖ οὗ 
γγδάοιῃ ψὰβ8 οοτηροβαά ἴῃ δοηουγ οὗ 
Θοϊοθοῃ ὈΥ [5 ἐπιθεηά 5," 24. ΟΥ̓ ἴδοβ6 
ψΠ0Ὸ δαιηϊγσεὰ ἴῃς Βοοῖ οὗ Ῥσχονοσὺβ 
(οορ. Ῥῖον. χχνυ. 1. Μδῃγ οὗ [᾿ς 
Ἰλῖοσ Εαίμοιβ αυοία (86 Βοοϊς οὗ Ἦγ15- 
ἄοῃι, ς811 115 τοῦ “4 ῥγορβεῖ," δῃά 
δϑϑῖρτ ἴο ἰξ ἴῃ6 δυι ποτ οὗ δὴ 1ηϑριγοά 
στρ ; Ὀυζ ἴῃ ἴῃ χλοσα σΠΠς4] ἘΔΙΠΟΙΒ 
6 ζοΏΘΓΑΙ δηα δοιὴθ σδυ το 845 ἴο 115 

τς, βυςἢ 45 τὴν ἐπιγεγραμμένην Ξαλωμῶ 
τύᾳ σοφίαν (Οτιρ. α. ζεἰς, Υ. 29). Ἀποε 
Ἀοιηδὴ Οδίῃο  ο5 δημὰ ἴῃ ἴδ Οτεεκ 
ΟΒιῸἢ ἰξ 18 51}}}} τερασγάθα 85 σδποιηίοδὶ, 
ἴῃ δοοογάδηος σὰ ἴη6 ἄξοτος οἵ ἴδε 
Οουμοῖ οὐ Ττεῶῖ δηᾶ ἴῃς ϑγπηοά οἵ 
7Θγυβδίθ (16η24). Ῥχγοιίαδβίδηϊ ντίζεις, 
ΜΏ116 ἴου [86 στηοϑβὶ ρατῖ ἴΠ6Ὺ δἰαίθαϊε ἰὸ 
1 4 ΒΙρἢ ναυς, τεῆιβα (νὰ ΓΑ τ) ἴο 
δοοθρί 11 48 ΟἰΠΟΥ σΔΠΟὨΪΟΔ] ΟΥ ἱπερίτο,} 
Ὀυϊ ΟὨΪΥ τεδὰ 11 σι τς οἴμοι Αρος- 
Ῥῇδ] Ὀοοῖκβ, “ἴοσ δχασωρὶς οὗ Ἰιἴ6 διά 
ἸΩ5ΙΓΌΘΠΟΣ Οὗ ΤΩΔΠη6Γ5," τ Πουΐ ΔΡΡΙγΙΩς 
[Παῖῃ ἴο δϑίδ Ὁ ]Π15ἢ ΔῺΥ ἀοςῖππα (Ασῖ. νἱ.). 

ΨΙ. ΤῊΕ ΤΕΧΤ. 

ΤῊς οδεῖ Τὐηοίαὶ σηδηιβοσιρῖβ οὗ [δε 
Ὀοοῖκ ἂς ἴῃ6 ϑἰπαίῆς ("); ἴῃς ΜΝαίοδη 
(Β); [6 ΑἸοχαπάτσίης (4) ; [ῃς ἔγαστηθηῖς 
οὗ [26 Οοάεχ Ἐρῃγαθωὶ ((), δηὰ δε 
(οάεχ γεπεῖιβ (}..)δ. ΤῊ (σδηϑϊδίοτα 
οἵ ἴδε Α. Ν. ΤΠ οΗῪ (Ο]]οτ τς Οομρὶυ- 
ἰξηϑίδῃ δἀϊοη οὗ 1517.2 

ΨΙΙ. ΨΕΚΕΞΙΟΝΒ. 

ΤΒΘ οδιοῖ νϑυβίοηβ ἃγὲ ἴδε ΙΤΑΪᾺ, 
ΒΟ δὲ, Τόσο δάση [ηἴἰο ἴἢς 
ψυϊγαῖς στ ουῖ ΔῺΥ ἱτηροτχίδηϊ 8][ογὰ- 
ἄοῃβ, γι τς τειηασκ, “ ἐπ οὐ ἔῤγο φιῖ 
αίγίεσωε δοαῤίομπα ϑαϊογποπῖς ἐμσο δ 
.ο. ἡὐέασιο ἐηῤοαυϊ; ζαμέωπεποῦῦ 
εαπορέσας δ ῤίμγας υοῦϊς φρρεάαγε ἀἰσί- 
ἕεγαμς;" ()Ὠ6. ΘΥΕΙΑΟ, ψὮΙΟΔ ἰ5. ϑΟΠι6- 
Εἰπι6 5 Π|||6 τόσα [ἤδη 4. ρασάρῆγσαβς; ἴἢ6 
ΑΒΑΒΙΟ ; δῃά [6 ΔΕΜΕΝΙΑΝ. 

ΨΙΠ1 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΕΒ. 

ΤὮΘ Ηοτη]]165 οὗ Ατωῦσοβα δη Αὐρι8- 
ἤπε οὐ [18 ὈΟΟΚ ἃῖα ἰοσὶ Τμα ἅπί 
εχίδηϊ σΟΙΩΙΩΘΏΪΑΣΥ 15 ἴῃδὶ ὉΥ ΒΔΌΔΗυΚ 
Μδαυσι5. ΟἿΟΣ τηθάϊξοναὶ ΘΟΙΩΤΘη Δ 65 
816 ἴἢοβδε οὗ αἰαίσιὰ ϑίγαθο, Αηϑεῖμι, 
ΝΙ;οοἾΔ5 οὗ {γτα, προ οὗ ὅϑὲ, (Βοσ, Βοπᾶς- 
νοηΐυσα, πὰ ἩΟΙΚοῖ. Ιῃ τὰς ρεσγίοα 500- 

1 Τὴ (ὃς Ηοι ες, μουγόνου, ἰἰὶς οἰϊοὰ 45 “τὰς 
ποσὰ οὗ ἀοὰ;,᾽" δηὰ δυδθῶ “" ἴῃς ἐπία 0]. ἀπό 
ἘΡΙΕΟΘΎΒΟΙΕ ποτ οὗ ἀοἀ." ἣ 

ΔΏΥ νΔ]ΌΔΌ0]ς Ξυρρεπίοιῃς ἱ ε 
ἴοχῖ ΤΩΔῪ ὕς Ἰουπά Τὰ Ἀτανεῖν, οἰ ρον ϑέύις 
σηΐ, ἴὰ [40. 54ρ.᾽ 1861. Οἰἱδος Ῥοοῖςε οὐ ἴδε 
Βυθ]εος αἵὲ ΤὨϊϊο, “ ϑρεοίπηθη ὄχεγοῖτε, οτὶϊ. ἰἢ 
580. 90].᾽ 1825, αῃηὰ ἰἢς οοἸϊδαιίοη οὗ ναποῦς 
Τεδαίορε ἴῃ ἩοΪπιοβ δηὰ Ῥαδιβοηϑ᾽ οὐ. οἵ ἴδε 



ΤΗΕ ΨΊΘΟΟΜ 

οοοάϊηρᾳ ἴῃς Εοίοπδῦοι, βοῖης οὔ Ὀδϑὶ 
(δοῖῇ Ἐογηδηϊβὶ δηα Ῥτοϊδϑίδηϊ) ἂῖο ἴῃοβα 
οἵ Ναμῃηΐυβ (1552); Γου5 (1607) ; 
Οοτῃ. ἃ [Ιαρὶὰς (1628); Οτοῦιβ ἴῃ 
“ΟΠΕοὶ ϑδοτὶ ;᾽ ϑιρεὶ (1575); Οαϊτμεῖ 
1724); Ηουδιραηὶ (τ777)); ΚΙΊευκον 
1185);}; Ηδθθε (1785); Ναοδίίραὶ 
1799); Βαιειτηοϊϑῖοσ (1828); ]. Α. 

Βοδιηά (1858); δὰ ἐπ Ὁ ἜΠΗ Ὑ{571) 
ΒΥ αν [6 δεβῖ δῃὰ τηοβῖ 15 ΠΟΏ:- 
ΤΩΘΏΪΔΙΥ 15 [παἴ οὗ (, Ι,. 110 414 τιμὴ) 
ἴῃ [Π6 ’ ΚυτΖζΖρείαΞϑι 65 Ἐχορῦβομος Ηδηά- 
Ὀυςἢ᾽ οὗ ΕτιΖβομα δηά Οτίμλ (6 6ἀ, 
1860). Το [ἢ]15 ἜΧοο]θηϊ ΠΟΙΩΤΩΘΏΪΔΤΥ, 
ΜΏΙΟ. ΤΩΔΥ Ὀ6 τορατάδα 848 ΞΡ ογβθϊην 
[ῃ6 σομηηθηΐ ΡῈ 15Π6 ἃ ΟΥ̓ ἴῃ6 ὐΐδῃογ 
ἴῃ 1827, 1 αν Ὀδθὴ ποῖα ἰδεῖν 
Ἰπἀενιεα τὩΔη ἴο (οβϑὲ οὗ δὴν οἴΠΟΣ 
ὙΠΙΘΙΒ. 
᾿ΪᾺ ἘΒρ Ι5ἢ νὰ πᾶν (ἢς δαϊοη οὗ 
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Ἐ, Ασηδὶά. (1744--:752), οὔσῃ ρῥτπῖθὰ 
ὙΠ τῃ6 σοτησηθηῖατυ οὗ Ρδίτοκ, Γοντῇ, 
δηὰ ΣΟΥ ; τἢ6 βεοοηᾶ νο]υπια οὗ [ἢ6 
Απηοίαδίοα ΒΙ0]6 οὔτε Ἐδν. 7. Η. ΒΙυηῖ; 
ἴΏ6 ΟΟΙΏΓΩΘΩΙΔΥΥ οὗὐἠἨ [86 Επδν. Ὗ. Ε. 
Ομδυτίοι ἴῃ τη 6 “(Οττηθηΐδτυ οἡ ἴπ6 ΟἹά 
Τοβίδηθηϊ᾽ ρυ]Π5η6α ΌΥ ἴῃς ΘοΟΙΕΙΥ ἴοσ 
[ῃ6 Ῥτοσηοίίοη οὗ (ῃχιϑδη Κ που]εάᾶρα, 
δΔῃ ἢϊ5 ποΐδϑ5 ἰῃ [86 νοϊυτης εὐ! εα ὈΥ Ὠΐτω 
υηάοσ [86 Π{Ππ6 οὗ “ἼΤὮδ Τὐποδποηΐοδὶ δηᾷ 
ΑΡοοΥρΒΑ] ϑοπρίυγαβ ;᾿ τῆς ΑἸμοπσοδῃ 
εαἀϊίίοη οὗ ἴῃ6 ΑΡοστγρἢδ, 1 ποΐδϑ ὉΥ 
Ὅτ, Ἐὼῷ Ὁ, Β155611 (ρυθ πη ς ἃ πῃ οστηΥ 
ἢ 1,Δηρο᾽5 (ΙΓ ΘΏΪΔΙΥ ὈΥ Μδβ5515. 
ΟἸΙΑσκ, ἘαΙμὈυτρῇ, 1880) ; δῃὰ [πΠ6 ΒοοΚ 
οὗ νΥιβάοτωῃ, σι Ιηϊτοάποίοη, ὅζο. ὉΥ 
τη6 δον. ἮΝ. 1. όδδῃθ, ρυ δ] 5η6α δὲ [ἢ6 
ΟἸασοηοη Ῥγοβϑ, Οχίοσά, :881:, ψῃϊοῖ 
Ψ1 Ὀ6 ἰουηάᾶ νϑῖῪ υδοῆι], δηὰ δρουηῃάς 
ἴῃ νδὶυδ Ὁ ]α αὐοίϊαι 08. 



ΤΗΕ 

ΔΝΙΘΘΟΜ ΟΕ ΘΟΙΙΟΟΜΟΝ᾽ 

ΟΗΑΡΤΕΚ . 
2 70. τυονε Οοά «ἡσιυσίά ἀλνιδείδ, 4, ἀνα τοϊταάΐονε 
ἀφοι 6 “44 ευξ τρεαξο «αμνοί ἐφ ἀξά. 
12 ΗΖ 2γοζξγέ Ομ“ οἱῦρε ἀξείνμείοι: 13. ΧὉΥ 
Οοώ εγεαίεί ποὲ ἐφαίλ. πα 

ἃ -᾿ ΓΙ Ὠτεουϑη685, γε τῆλιὲ θὲ Βασι 

{δε Το ἢ ἃ 
ἴῃ 8: πιρ  ἰςἰεγ οὐ Ποαγὶ βεεκ ΐπλ. 

1 ΤΆ {{π|6 18 ἑουηά ἴῃ κὲ [Σοφία Σαλομῶν- 
τοῦ]; ἴῃ Β [Σοφία Σαλωμών]; ἴῃ Α [Σοφία Σολο- 
μῶντος]. ἴη [Πς6 ϑγτίας νεγϑίοη 1ἴ 5 Ἵδ᾽ϑὰ 
«Το Βοοκ οἔτῃο Οτεδῖ Νν ἰϑάοχῃ οἵ ϑοϊοπιο :᾿ 
ἴη ἴῃς Αγτδῦὶς, “ἼΒε Βοοκ οὗ ἴα ΔΝ ̓Ἰϑάομι οὗ 
ϑοϊοτιοῃ, ἴδ 8οη οὗ Ὠανια :᾿ ἰη ἴῃς ψυϊραῖο, 
“1μ|ῦογ ϑαρίεητδο.. ἘΡιρηῃδηΐυβ δηά Αἰδδηδ- 
δἰ0.3 ς2]} 11 πανάρετος Σοφία, ἃ Ὡᾶῖηα ΨΆΙΟΣ [ἰ 
βῃαγοὰ σῇ Ῥχγονογὺβ δηὰ Ἐςο οβίδϑΕςιιβ. 
ΟἸεοπιοπξ οὗ Αἰεχδηάγία δηὰ Οσγίβρθο, αυοῖς 
ἔστοτῃ 1 υπάον ἴῃς [{{|ὸὲ οὗ ἡ θεία Σοφίας ΪΪο6- 
ΤΟΠΊΘ 8 αἰδίίηςῖ Δϑβϑογίίοη τμδὲ ἴῃ 6 Ὀοοκ [5 
ρΡϑευάδερίχγαριςδὶ ἰοεὰ ἴο ἴῃ6 οπιἰϑδίοῃ οἵ 
ϑοϊοπηοπ 8 ἤᾶιθ. Αὐρυβίίης ᾿πδοσυγδίοὶνΥ 0815 
1 “δὲν ΟΠ τισι ίδηδο ϑαρίθηςδο.; 

Ι--Ν. ΊΒΡΟΜ ΤΗ͂Ε ΜΕΑΝΒ ΟΕ ΑΥΤΑΙΝΙΝΟ 
ΤΟΑ Β.ΕΒΒΕ [ΜΜΟΒΤΑΙΙΤΥ. 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ . 

ΠΒΌΟΜ ΟΝῪῚ ΑΥΤΑΙΝΑΒΙΕῈ ΒΥ ΜΟΒΑΙ͂, 

ῬΟΒΙΤΥ͂, ΝΗΕΒΕΑΒ βῚΝ ΚΕΑΌΒ ΤῸ ΡυΝΊ5η- 

ΜΕΝΤ ΑΝ ῬΕΑΤΗ. 

1-8. ννίβάοπι ἰ5 ἴο Ὀς βου ρῇξ ἰὴ ἴῃ6 Κπονν- 
Ἰεάρε οὗ Οοά, δηά 5 ΟὨΪΥ δἰἰδιηδῦὶς ἸὨγουρῇ 
δἰ ΠΟ ΓΙ (Υ. 

1, Ζονε... ἐδίπὰ οΥ᾽. .. “ε.} ὍὌΠο ἴἢτοα 
γογϑ ἅΓ6 ἴῃ ἴῃ6 δογίϑσί ἴὴ ἴῃς Οσὕεοῖ ΤῈ ὑγὸ- 
δοηῖ ἴθηϑοε ννου]Ἱὰ πάνθ ἱπιρ] δὰ [16 ὨΘΟΘΞΒΥ͂ 
ἔογ οοπτηυουϑ οἴἴοτί ; [ἢ δογίβί ὄχρσθβϑϑ6β [ἢ 6 
εἰρἢαίϊίς, ὑποοηαμοηδὶ πδίυστε οἵ [86 αὐ Υ 
85 τοαυϊγίηρ ἱπχηγχεάϊαῖε δηά οοποεηίγαϊοά 
εἴοτί, [ ἰ5 ἱπιογοϑεπρς ἴο οὔξογνο (παῖ, Ἰη (ἢ 6 
ϑίχίῃ Ἡδανθη οὗ τδὸ “ Ῥαγδάϊϑο.᾽ ᾿δηΐε 5668 
(ἢ Ὀ]ε5θοα 80 1ΓΠ5 διγδηρίηρ (ἢοηβοῖνοθ ἴῃ 
Ἰεϊζοτβ νυ ἢ ἢ ἔογπι [815 νϑγβο, "" δ ρης ἡ)» 
ἐΐανε τοι φωὲ μά !οαεὶς ἐόντα." 

γὶδιεοισηθ..} ὍῆῈ ψογὰ ἄοεβ ποῖ πηδδη 
ΟΥ̓ ΠΔΓΥ ᾿υϑίϊοο ; πο δὲ ἀσουγαῖς ΟΟΓΘΠΔΟΠΪΔΙ 
Ἑσοηΐοστ Υ (ἀκρίβεια, Αςίϑ χχίϊ. 1) ΜὨΙΟὮ ΟἿΣ 
1, οτὰ ἀεαιτοὴ ἐς “ἢς τἱρῃιοουβηθ688 οὗ (Π6 
ϑοσῖθο5 απὰ ῬΒδτγίβθοβ" (Μαῖΐ. ν. 20) ; Ποσ οὗ 
σουγβὲ ἀο68 ἰξ ςοπηοῖο ΔΠΥ͂ οὗ ([πΠ6 Ραδυϊηο δηά 
1 Ποο]ορίοδὶ 56 η565 οὗ “ υ5ιιβοδίϊοη." [{ πηοδη5 
ΤΑΟΓΑΪ ἱπίο τ Υ, βίποογο δ᾽] θρίδηςε ἴο ἴμ6 ν}]}] 
οὗ Οοὰ 5μεννῇ ὈΥ οὐδεάϊεηος ἴο Ηΐβ5. ἰδαννβ. 

Οοτῇρ. 1 88π|. χχὶϊ!. 4 : “" δ τῃδῖ γυϊοτὰ ονὸσ 
τθη ταδὶ ὕδ υδῖ, γωΐηφ ἐπ ἐδε ζεαγ 97 ἐ6ε 
Δογά." ὙΠ[5 Κκιπά οὗἩ “)υδέοε " (ΠΡῚ) ἀπά 

“ Ὠρτὶρμίηε88 " (Ἴ9)) νγὰβ ἴδε βρεςῖδὶ ἰάεαὶ οἷ 
[Π6 [ενν υηάογ ἴῃς ΟἹά Τοβίλπιοηϊς ἀἰοροπ- 
δαϊίοῃ : Οδῃ, Υἱ. 9, ΧΡΉ. 19 ; Εσοϊοβ, Υἱῖ. 20: 
15. ΧΧΥΪ. 7; ΕΖεῖς. χυἱ!. ς ; Ηοϑ. χίν. 9; Μὶς. 
νἱ. 8; Μαῖί, ἱ, το, ἄζο. 

γε ἰδαὶ δὲ ἡμάφε: 9 ἐδὲ ἐνμλαν Αδοῖδοσ 
ἀἰνίδίοη οὗ τς Κ Ὀεχίπβ 5ἰπιϊδσὶγ, αὲ (δος 
61} ΏΡΙΕ ἢ δὴ ΒΈΠΡΤΑ ἴο ΚίηρθΒβ. ὙΠε 
νογὰ “Ἰυάρεβ᾽ |5 ἃ5 ἃ ῃ ἴος 
ἐγ] 5" (οομΡ. Εσοϊυ5. χ. Ὁ, ξεως 
ἴο “51 ἰῃ 1π6 γκαΐϊς᾽ δηὰ ἀδοϊάὸ τῆς ἀξ- 
ρυΐε5 οὗ δὶ ρϑορὶθ νγδβ ἴῃς ςἢϊοῦ ἔμποίίοη οὗ 
δῆ Οτγίθπίδὶ ζΟΥΟΓΠΟΣ (ΥἹ. 4, ἰχ. 7; 5. Ἵχχυῖ. 
5: γον. χχιὶ. 2: λδῃ. ἱϊ. 49: τὰ. ν. 1:ξ, 
ἄς... ) ὁ τυδὲ ποῖ βιρροθαε ἢ 1υτδες 
ταὶ (ἢς Ὑτιῖοῦ δὰ Κίηρβ ἂηὰ συ ϊεῦβ ὄϑρε- 
οἰδ}ἐγ -- 8:}}} 16.588 (παῖ δὲ μδὰ ἴθπὶ οχοίη- 
βίνεϊγ---ἰὴ νἱίενν. 1 15 οἰθασ ἔγοπιὶ σμδρίοσ ἱὶ. 
δη ΠΌπι ομδρίοιβ Χ., ΧἹ., 85 ψγὲ}} 25 [ῃγουρἢ- 
ουῖ [Ὡς Ὀοοΐκ, [δῖ ἴ6 ῥγεςορίβ ὅσὲ ἱπίεπάς 
ἴο Ὀ6 ροϑηθσαὶ, ψῃἶε ΠΥ δὰ ὠνρερεοάδ!αὶε 
τοίδγοηςσε ἴο δροσϑίδι ϑίηρ ἰενβ. ὍΤῊς δά άσεβς 
ἴο Κίηρβ δηά συ οῦβ 15 Ϊηϊθρ ἀδὰ ἴο σχῖνα νυεῖρ 
ἴο ἴῃς ττυΐῃ8 δηυηοσίαιοα, [{ 5 ἃ Ρατὶ οὗ ἴδο 
τι κις βίδιο η655 (σεμνότης) οὗ [δ 5:γῖς. 

ἐδίπᾷ οΥ 1δεὲ Ζογά «υὴὸ ἃ φοοά (δεαγέλ.} 
Ἀ ίμογ, “τ ηΚ ςοηςεγηίηρ (ἢς ἰ,ογὰ Ὁ ἰῃ- 
ἴεν." Οτ. ἐν ἀγάθοτητι;  υϊξ., ἐπ δοππαΐε. 
ΤΟ τηθδηϊηρ 18 ἢοΐ “ Κη ποῦς τποὺν ῃῖβ οἵ 
Οοά;"--ἰὰς ορροϑβῖϊε ἴο δῖ,“ ϊηΚίηρ ποῖ νγεὶ] 
οἵ Οοά;," ἴο ψῃὶςὴ ἴδ τειζοῦ Δ]}υἀ65 ἴῃ χῖν. 30 
(ςοιΡ. 58. }. 21); ἔοσγ ἴδϊ ννουϊὰ ἢδλνε θθεη 
ὀχργεϑϑθὰ ὈΥ̓͂ ΞΟΠῚ6 50 (ἢ δάννογ 85 ὀρθῶς. ὙΒἊ 
ςοηΐοχὶ 5ῃοννβ ἴῃδῖ ἴδ τηθδηίηρ ἴ5, “1, εἴ γοὺυγ 
(πῃουρῖ5 οὗ Οοά δὲ δεςοπιραηϊεὰ ὈΥ δὴ υρ- 
τίξμι 1: Ὅλα ψοσγὰ ἀγαθύτης ἀοε5 ποῖ 
Οὐςσὺν ἴῃ ἴδε Ν, Τ᾿, ποῦ τὸ ἴῆς ΘύΧΧ.-, δυῖ 
18 ουηά ἃραΐη ἰῃ Υἱῖ. 26, χὶ!. 22; Εςοίυς, χὶν. 
243. 1,ΑΚε ἀγαθωσύνη, ἰὰ τηδδῃ5 ““ οοάῃο55 " 
(Άοπι. χνυ. 14), σουΐ πο ὯΟ πιδη “Δ 866 
οΟΥ πον Οοὰ (χν. 3; Ηοῦ. χὶϊ. 14). 

ἐπ σρηῤἐ εν οΥΓἹ δεαγ.] Ὑαῖ ἰς, ἢ δῸ 
Τοβουνδίίοηβ; ΜΠῺ πὸ δἱϊεπιρὶ ἴο ἕδος δοῖὰ 

υάρεβ5 οὗ τῆ6 οδιτῇ : τπϊηΐκ οὗ « Κας} 
βοοά (Πεαγι,) δηά ἼΝ 



ἡ ἀξιοῖ ὙΨΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1. 

2 ον με ψ}} θὲ ἰουπά οὗ ἴῃεπὶ. 23. Εν ἰτοναγά τῃουρῆϊθ βεραγαῖα 
(ας τοπιρὶ Πἰπὶ ποῖ; δηά βῆδννεδ[ ἢ ἔτοῃη Οὐοὰ : δηά ἢΐἷϊ8 ροννεῖ, ψῆεη ἰξ 
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Δ Ὅεαι. .. ΓἪ ΤΥ ὉῈΣ τω: : 
2. Ηἰπλβοῖ υπῖο δυς ἢ 48 ἀο ποῖ ὅ ἀϊ8- ἰ5 τε. "Γεργονθῖῃ τῆς υηννῖβα. ΟΕ 

τον ταδί Βίπι. 4 Ἐογ ἰπίο ἃ πηδ]ςἴουιβ 800] νυ βάοιι 7: 15 4. 

ΨΆΥ͂Ξ, ΟΥ ἴο Β61γ6 ΓΟ τηδϑίθυβ (1 ΟΒ τοῦ. χχῖχ ᾿ 
17: ΕΡΆ. νἱ. 5: τ Μδος. ᾿!. 37). ΤῊ ορροβίῖα 
οὗ 1}}5 βἰπιρί ἰοἹΥ 15 “ἴῃς ἀουθ]ε ποτὶ " (5. 
χἰϊ, 2; [45. 1. 8, ἵν. 8). ΕῸΓ [86 ὨΘΟΘΘΘΥ οὗ 
(18 5] οἱ οὗ μεολτῖ, 8.88 Αοίβ ἴδ. 46 
(ἀφελότης) ; 2 ΟὐοΥ. χί. 3. 

“εοξ ῥίγει. [Ιπ ϑεγιρίυγε νγὰ ἅἃσγὸ σοπβί ΠΕ 
διδάξῃ ἰο ἐβθεκ᾽ Οοά; ἐδδι 8, ἰὸ κπονν Ηΐϑ 
νἹ, δῃὰ ἴο Ἰοβε ουὐγϑεῖνεβ ἰη Η πὶ Ὁγ |ἰνὶηρ ἴο 
Ἡ!5 εἴοιγ (θευῖ. 'ν. 29; Ηεῦ. χὶ, 6). “ὙΒοτα 
δ Ποϊῃηίηρ Ὀθοιίετ," 88γ8 ῬΏΣο, “ (ζδῃ ἴο βθοῖς 
[Π6 ἴττυς Οοά, οὐρῇ ἐξ τὴς δηάϊηρν Ηἰπ ϑδουϊά 
ἐβϑοᾶρε δυπιδὴ ΤΔρᾶςο Υ" (ς Μομπᾶγοβ. 5). 
“ΟἿ παίυτο, ἴῃ ογάογ ἴο βθοῖς δηά ἤηά Η 'πὶ,᾿ 
5878 Οτίψεη, “ πεεὰβ ἴῃς δἱά οἵ Ηΐπὶ ΠΟ 15 
δου 

ΤὨ15 βγϑοὶ στϑῦβο, 85 15 οἴδη [86 οδϑὲ 1ῃ 
δηςσίθηϊ τη ρ5, ϑίγικεβ [ἢ Κογοποῖς οὗ ἴῃς 
τνοϊο θοοκ. [ἃ ψ1}} Ὀ6 οὐϑογνυθά ἴπδὲ (}}}8 
Ῥοοκ, ἱπ νοι ϑοϊοιηοη 185 σγεργεβεηίοὰ 88. 
δροδικῖη 88 ἃ γουτ (111. 10), Ὀεχίη5 ἢ τῃ 6 
ἐχβοσίδίίοη ψἱῦ νος Ἐς οἰ ϑιδϑίοθ οηάβ 
(Εςε!. χι!, 12). 8566 58. οχὶ. το. “ Πὲβ]6 ἀξδυϊ 
Ἰ᾽δυΐθυ ἕαϊξ τοββογτγ 16 σταηά ῥγίηςΐὶρε ἀδθ ἴδ 
ΡΠ οβορῖο ἡυνε : 1Ἰηϑέραγδ τε ἀς 18 δ Ρ6588 
οἱ ἀε Ἰα νεσίυ " (Κου55). 

Ὡ. δὲ «υἱἱ! δὲ οι. ὙΤΏςΣ 8δπὶ6 8 βαϊὰ οἵ 
ΧΥ ἰϑάουι ἴῃ τἱ. 12, 16; Ῥζον. ΥἹ}]. 17. 

9 Ἰδόνε ἐδαὶ ἐερηρὲ δίρι πο]. Οοὰ ἰ5 
(οηιρίοα ἴῃ ΙΔ νναγ8, ὑὰῖ οβρεςο δ! ὉΥ 
ἀουδεης οὗ Ηἰβ ροννοῦ δηά ξοοάῃββ (θυ. 
χχχίϊϊ, 8, ὅζς.); ογ΄ ΕΥ̓͂ {με Ργαςιίςαὶ ἀεῆδηςε 
οὔ 4 φοάϊεββ 18 (θεῖ. νἱ. τό; Αοἴδ ν. 9). 
ὙΠΟ ᾿αιίογ ἰβ ἤογὸ ἱπιοηάδα; ἔοσ “ ἴῇοβε ἴπδῖ 
“(πρὶ Ηἰτπὰ ποῖ᾽ 5 ἴῃο δης{Π 6818 ἴὸ “" 1} ἃ 
κοοὰ [ιεᾶτί,᾽ οὗ ἴῃς ῥγευίουϑ γϑῦβθ, 

“ῥεαυεὶδ δίνιαε ἢ Οοπιρασες Εχ. χχχίδ. 
18-23, οὗ ψὨϊς ἢ (ἢ6 5ριγῖυδὶ οουμίεγρασί ἴῃ 
[86 Ν. Τ. ΤἸΩΔῪ δὲ 56θη ἴῃ [οδὴ χὶἷν. 21. 

μπίο σμοῦ ἂς ἀο ποῖ ἀίγισὲ δῦη.} ἈΝΔΙΆΕΙΪΥ, 
υηΐο “ἴ[Π6 5 πρὶ Θ-ποαγίοα," νν]ὸ ἴἀΚὸ Ηπὶ δῖ 
ΗἰΪΞς νοστά. πε νεστῦ ἀπιστεῖν ΟὨΪΥ Οσουγβ 
δον {{π|65 ἴηὴ ἴῃ Ν. Τ'., ἀπά ποῖ οὔος ἰη ἴῃς 
1ΧΧ. [86 Αροσυρδᾶ 1ἴ ἰ8 ΟὨΪΥ ἰουηὰ ἴῃ 
{15 ὈοοΚ δηά ἰῇ 2 Μδεος. νἱϊ. 11. ΤῊς ΑΪεχ. 
Μϑ8. τοδάβ μὴ πιστεύουσιν, “ἴῃοϑδε Ψῆο ἀο 
τοὶ {τυκὶ Ηἰπι. [1 {}58 θὲ (ἢ τῖρῃῖ τοδάϊηρ, 
1η6 “8ῃοννοῖ Ηἰ πη56 1 ᾽ πηυκὶ θεὲ υηάἀετϑιοοά 
ἴο τηρδῃ “88 25 ἐπε» " (ςορ. ΜΚ. χυὶ. 16). 

ΤὮοϑε ὕνο υοῦβο5 ἰῃ ἴπΠ6 οὐἱρίηδὶ :Ἰυϑίταῖς 
ἴῃς Εἰ ΡΕΙγοΡΟΙ ἰβῃθα 5ίγ]6 οὗ ([ῃς ννυτῖεγσ. ὙΠΕΥ 
ὍΓ6 τηλιϊοα ὈΥ̓͂ Δηὴ οἰδδογαῖς 5Υ τ ΤΥ, {.}} οὗ 
ΣὨΤΣ ΕΠ πο] 855, δῆς 68 Δ ΕΠ ΒΟΙΔΙΥ ἀσταηρεὰ: 

᾿Αγακήσατε. .. φρονήσατε. .. (ζητήσατε, 
ἀγαθότητι . . . ἁπλότητι. 

“ἀγαθότητι 
ΔΙΓΓΔΗΟΙΏΘη(Β 16 ἔουπά ἰη βοῆς οἴου ογὰβ 

86 
δίῃ ςδηηοῖ ἀνε} τορεῖμοσ 
᾿ὨδίυΣΟ5 ἃΣῈ τυ 0Δ}}} τε ρε!θηξ (5). 

ἴῃ ἴῃς βεοοηά νοῦβε εὑρίσκεται, ΕΥ̓͂ ἴῃ 
βοτξ οὗ ἱἰηἰγονεσίοα ρδγα 16] 15 πὶ νυ] [δ 
Οτγεεῖκα οδιεὰ Οδέαονποσ, σοστεβροηάβ ἴο ἴδε 
ἰαϑὶ νεσῦ ζητήσατε, δῃά ἐμφανίζεται ἴο φρον- 
ἥσατα. ἼΤΠ6 ρῥδγίοΐρ]ε8 μὴ πειράζουσιν δηὰ 

ΡᾶγΔ}]6] σεϑρϑοος νοὶ ἴο ἐν 
ἐν ἁπλότητι. ἘΒΥΓΏΠΊΪΟΔΙ 

μὴ ἀπιστοῦσιν ἃτ6 
9 

δηά 

ἀἰϊἰδοουγζθεβ, δηά Τσοδϑί Δ }}Υ ἰη 8.. δι], δηά 
ΤΥΠΠΕΒΕΥ ἴῃ δ[..ἕ []οδη, δῖ. Ϊαπιεβ, δηὰ 51. 
]υάθ; Ὀυΐϊ ἴῃ οἴδες τεϑρεςοῖβ ἴῃς οἰδδϑογαῖθ 
ἀτΌ ΙΑ οὗὨ [ῃ 6 51}7]6 ἤηάἀ 5 πο ρδγδ}]ε] ἴῃ ἴῃ6 
Ν. Τ. εχοορῖ ἰὴ τὰς Ερίδβῖ]ε ἴο ἴς Ηεῦτενβ. 

83-δ. Το (δουρἢϊς οὗ νοῦ. 1 ἀπά 2 ατὲ ἀ6- 
νεϊοροὰ ἴῃ ἋΠ686 νεῦϑεβ. Μογδὶ ρεσνογϑιγ 

Ραγαῖεϑ θη ἔγομχ Οοὰ ον νυ ϊβάομα δηά 
4) Ὀδοδιιβε {ΠΕΡ 

8. “)οευαγά ἐδοισδι.) ἘἈδίθογ, “ ρογνεσβε 
τεδϑοηΐη;8.}; Ὑπὸ ΜΟΣΤΑ σκολιὸς Π6ΔΠΒ 
“ ργοροκοα ἢ (χνΐ, 5), δηὰ [ἢς πδῖυτε οὗ ἴπεῤε 
“« σγοροκεὰ {δουρδῖ8᾽ 18 1]υδιταϊοά ἴῃ ἰϊ, 1--2ο. 
ΤΠΕῈ οἀχργοβϑίοη “ἃ Ἂγοοϊκοα ροπογαίίοῃ ᾿ 
σου ἰὴ Πουξ, ΧΧΧΙϊ. ς, Αςῖβ ἱἱ. 40, ῬΆ]]. ἱ. 
15: δηὰ “(δε Ἄσγοοκοα ἢ ἅγὸ Ἵσοηίταϑῖοα νἱ ἢ 
“ἢ σοοά δηά γοδϑοηδῦϊο᾽ ἴῃ σ Ροῖ. 1.18. ΤΠ 
ὑνοσγὰ λογισμοὶ αἰτηοϑὲ ἰνγαγ5 [48 ἃ ὑδα Β6Ώ86, 
85 ἴῃ χὶ. τό : Ῥχον. νἱ. 18; 2 Οοσ. χ. 4. 

δὶς ΕΓ, «αυὐδεη ἐξ ἰς ἐγίε ἡ ΜΝΒεη Οοὐ 5 
ῬΟΤΕΙ ἰ8 δι 20 δὲ ἐεσέ ὉΥ ἴῃοβε ννῇο “τεπηρὶ ᾽ἢ 
Ηἰπὶ (ςοπρ. Ηδθῦ. ἱϊ1. 9), ἴἴ σοηνὶςῖ5 (οΓ Ρεσ- 
ΒΔΡ5. ““Ῥυῃί5με8 ἴα ἔσο βῆ. ΤῈ ννογά 
ἐλέγχει, τεπὰ “ χρργουείῃ," ϑοπηθῖ 65 ἰῃ- 
νοἶΐνοβ ἴῃς ἰάοα οὗ ριιηϊβητηοηξ : 2 841. υἱὶ. 14; 
]οῦ χί!. το. ΘῈ Ρυηϊβηπιοεηΐ Βεγα ἱπιρ]εὰ 
15 [6 ῥῬδηδὶ Ὁ] πάη 658 οὗἉ ἱτπηρίουβ ΓΟἸΪΥ. 

ἐδε ὑπαυΐ2.}ὺ Τῆς νογά (ἄφρων) οζςουϊβ ἴῃ 
τὰς ἜΠΒΕΙΣ γοσγείοη οὗ ἴῃς Ῥτούεεῦς ἴο 6ὁΧ- 
ῥγόβ88 ὈΪΔΘΡΒΘΙΊΥ͂, Βοῦσῃ, δηὰ ἱπιρυσγ (ΡτοΥ. 
1. 22: ΥἹἱὶ. 7; χχίν. 30, ὅζο.). ΕΣ [ἴ5 υδὲ ἴῃ [ἢ δ 
Ν. Τ᾿, βες [ὺυΚοὸ χί. 40, ΧΙϊ. 2ο: Ερῆ. γ΄. 17. 

4. ἐπίο α »παδείομς “ομ]} ΤΣ ννογὰ γοηδογοὰ 
“ τῃ]] οΐου δ᾽ (κακότεχνος) τῇ θδπ5 “ εὙὐ]]-ἀον!- 
βίην." [1 ἀο65 ποῖ οςςιΓ ἴῃ [ΠΣ Ν. Τὶ, ΠΣ ἴῃ 
(δ ΧΧ. [τεσ γβ ἴῃ χν. 4 δηά 4 Μδος. γτἱ. 
ἃς. 1 τνᾶβ οὔς οὗ [)6 ΙηδΔηΥ ροεῖϊς τνογβ 
ἀενοὰ ἔοηΏ ΗοπΊΟΥ ΟΥ̓ ἴπῃ6 ΑἸοχαπάγίδη 
ἀϊδϊεςῖ. Αἡ “ 1]}- ἀδν  βίηρ ᾽ 5οιιὶ 15 οὔς ΨὨὶΟΒ 
18 “' δὴ ἰηνδηῖοῦ οὗἉ 6ν}} [8 (οἱ. ἱ. 30). 

«υἱτάο»".) [ἴῃ ἃ υοϊδοη οὗ {Π|8 γΕΣ86 ἴῃ ἃ 
Ἰεϊῖῖοσς οὗ Μδοδγιιβ “ ἀ 150] 0] 16 ἢ (παιδεία) ἰ5 
δυϑαϊςζυϊοά ἔογ “ν͵ίβάοχι ""---ργ Δ 0}}7 ὉΥ͂ ἃ 
911} οὗ πιθου. Εὸγ ἴδε 01} τμεδηΐηρ οὗ ἴδε 
ψογὰ “ νυ ἱϑάομι," 8ὲ6ὲ ἴῃς [ηἰσοάδυςςοη. Α8 ἃ 
ςσοηῃάϊξϊῖοη ἴο ψν οἷ Πηδὴ οδῃ δἰϊαϊη ἴξ ἰ8 ἃ 



ΨΊΙΘΏΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1. 

8[4]1] ποῖ δηΐοῦ; πού ἀνγοῖ] ἰῃὰ (ἃς τπουρῆϊθ (ἢλῖ δὲς νους υπάοτ- Ον ἀπε 
Ὀοαγ τΠδῖ [5 8ι.ῦ)]ες ὑπο 81η. ϑιδηάϊηρ, ἀπά "11 ποῖ δϑίάς πνβοη ἄμμι" 

4 7ατ. 4 ᾿ ς“ Ἐὸσ τδς ΠοΙΥ 5ρίγίξ οὐ ἀϊβοῖρ!!ῆς υὑπηρῃϊεουβηα688 σοπηεῖὶ ἰπ. ἤμ 
ὰ ν] 

426 [ν. ς--. 

βες ἀεςεῖς, ἀπά τεπιονα ἴοπι 60 ΕὸῸτγ ψίβάοῃπι ἰβ ἃ “4 Ἰονίηρ Ξρίπε; ,, ἢ 

οοπη δἰ ηδίίοη οὗ ἴπε Βίρμοδὲ τηδηῖδὶ Ἄχοοϊ πος 

28. 

(Ασίβί. " Βὼπι. Νὶς. ας. κ 7}- τ ὙΠ οἢ Ἰελά5ῖο “ ἃ 
Κηονϊεάξο οὗ [Πηκᾳ5 ἀϊνίηο δηά δυπιδη ἀπά οὗ 
τιείν οδιι565" (ΡΒιο, " Οοηρτ. ἐσυά, στα. 14) 
-ἰορξεῖμοῦ τὶϊὰ ἴῃ 6 ἰδβυς οὗ δυοῖ Κποσίεάζε 
ἴῃ ἃ ΒΟΙΥ Ἰἰξδ. 

“δα}] ποῖ ἐπέεγ ἢ Ὑπὸ ζυγὸ 15 υδοὰ ἰη (ἢ 
4“ σποπιὶς Ἶ 536η56, ὙΠ ἢ 5 οἴϊοη διίδοποὰ ἴο [6 
δογίϑῖ 'π Οτθοκ, δπὰ ἴο ἴῃ ῥγεϑεηΐ ἰῃ Εηρ 15}. 
[1 Ἔχρυ 5865 ἃ ΠΟΣΊΏΔὶ ἔς, 

ἐδαὶ ἐξ «μδ͵οεί μπίο “ἷν 7 ὙΠ οτρίπδὶ ἰδ 
ΠΡ ΚΡ ὌΠΣΕ ὕτοιθιε, " {παῖ 8 βυηκ ἴῃ δίῃ Ἃ 
ἸΠΟΓΔΠΥ, “ ἱπηρανγηοὰ ἴο 53ἰη " (καταχρέφ. Ψιυΐὶς. 
σωῤάθο, ἴον ψηΐοῃ ἃ Βεῖξες τεπάογηρς νουὰ 
μᾶνὸ ὑδεῆ οῤῥίσηεγα!ο.Ν. Τῆς νοσγὰ ἀοες ποῖ 
οσσυγ Εἰἰδογ ἢ ἴπῸ 1,ΧΧ. οὐ ἴδ. Ν. Τὶ. υΈ 186 
ποϊΐοη Ὑϊσὰ ἰΐ ἰ5 ἰουηά ἴῃ Ἀοπι. 
Υἱἱ. 14, “98οἰά δὴ μὰ 81η,᾿᾽ δηά ἰῇ ΟἾγ οι 5 
ραγδῦϊς οὗ (Ὠ6 υπηΐϊογείνίηρ ἀεῦδίοσ. ΤΠ 5 
Ῥῆγαδο τηυδὲ ὃς εὐ 258 οὔς οὗ ἴδοβς 
“ἸρΒτηίηρ ρίδηοεβ οὗ (δε δὐϊποτ δ τυϊηά ἢ 
ννὨῖοδ, 85. Εὐὐνδ! ἃ βγα, ἔτεαυςηογ ἱ]Ἰυπιυηδὶο 
[εϑὲ δα ΙΓ σμδρίοῦϑ. 

Ι Μ1]1 δὲ οὐδετνεά ἴπδὲ ἰῇ [ἢ]8 συοῦβα 
“ 90] " δηά “θοαΥ  τρλκε ὕρΡ ἴδε τοΙδ ΕΥ̓ 
οὗ οὖσ Ὀεΐηρ, 88 ἰῇ 2 Μᾶδςς. νἱὶ. 1370. Τ86 
Ρ]δίοηϊς δηά Ῥῃοηίδη ἰΣ ποίοσῃγ οὗ ὨυπΊδη 
παῖυτε ἰηΐο ὈΟάγ, δου, δηὰ δρίγιῖ, τ] ἢ 
ΒΒ (1 4 ἀδοροῦ δηά ὨίσμοΣ 836 η56) βδηςἰοηοὰ 
ἴῃ ἴδς Ν. Τ᾿ (α Τ6κ8. ν. 23), 5 ῃοῖ ξοσιῃδ!}γ 

ἱ ἴῃ 10.115 Ὀοοῖὶς (ΙΧ. τς ; χυΐϊ. 14), 
ΜΓ πᾶ κο8 Ὧ0Ὸ δροὉ]6 ἀϊδοτεοηςα 
ννεεη “Ἢ βρίγί: ᾿" δηὰ “5ου]." ΤὍῇδ “ΒΟΪΥ 
δρίσὶ ἢ 8 ἰάοηίςαὶ τὰ δοῖλθ δϑρεςῖβ οἵ 
“ὁ γϑο τη," 45 ἰὴ ἴΠ6 ποχὶ νοσβο. Ν ΟΙΏΟΣ ΠΟΙῸ 
ὨΟΥ Οἰϑονν ποτε ἀοε5 ἴῃ6 τεῦ δάορὲ [ἢ6 
ηἠοθοη τῃδὲ (ἢς ὈΟΑΥ 5 ἐπδεγεπεν να δηὰ θδ56 
(8ε6 Υἱῖ!. 19, 20). ὍΤῆδ ρϑπεγαὶ ἰάθδ οὗ [6 
ΨΟΓΞ6 15 [Πδὲ οὗ [6σ, ἱν. 14; 2 (ΟΣ. Υἱ. 14) 15: 
“Τῆς ἄονο σδπηοῖ ᾿ἶνα ἰῃ υῃοϊεδη ρῥἷδςε8.ἢ 

δ. 4δε δοίγ “ῥίγὶα 9 ἀβεὶῥ ἐπε.) Ὅς δγίίοϊε 
5 ὩὨοΐ ὀχργεββοὰ ἰὴ ἴδε οτρίπαὶ, υ86ὲ [ἴῃς 
ΡὮγαβε “ ΠΟΙ ϑΞρί πὶ" 15 δἰπηοδῖ ρεύβοῃδὶ. [ἴἰ 
ΟσΟυΣΒ ἤγδὶ ΠΟΓα δηά [1η ἰχ, 17, (δουρὰ (ἢ 6 
ΧΧ. ἤᾶνο “ βρίγὶξ οὗ Βο 685" (5. 11. 13).Ψ 
“ Ὁ) 15ο 116 ἢ ΒοΙΟ πλθδῃ5 ἴῃ πιεῖ Βοὰ τυ ΠΟΥ ΌΥ 
Οοὐ ἰταΐϊπβ 58300}8 ΟΥ̓ τασγοῖιϊ σοττοςοίίοῃ : 
τεδοδίην τΒοπι---ϑοπλοίί πλε8 αυθῃ ΟΥ̓ Βυ βοτΊηρ 
(δι ἴο 3}1 ἰηἴο ονιὶ ---ἰῆδλῖ χοοὰ ἰ5 Ὀεδῖ 
(Ρτον. 1, τεσ ; Ηοῦ. χίὶϊ!. ς5--1 1). 

ἀδε.} ΑἸΪΚΟ δεϊξἀδοοῖϊξ δηά ἢ Ι 
( Ρεῖϊ. ᾿ τ; Ἀσν, χίν. 5). “" Βίδαϑοα, 5 ἐμὲ 
ΤΏΔΏ. .. ἴῃ ἡ ΏΟΒ6 βρίσις ἴδεγα 18. Ὧ0 ΒΏΠ: " 
(Ρ58. χχχίϊ. 2). 

7 ονι ἐδομσδὲς ἐδαὶ αγὸ ευἰέδομ ὠπάεγαπά- 
ἐπ 866 ἴῃς ποῖβ οὔ νυ. 3. [ἢ ἴῃς Βοοκ οὗ 

Ἑποςοῖὶ [Π|5 Υἱενν 15 51}}} διγίθοσ ἀσνοϊοροά, 
δηὰ ΔΝ ϑάοπι Ὀδοοπηθ8 ἃ βογί οἵ αϑίγδϑδ. 
“ΟΝ ἰδάοηι οᾶπι6 ἴο ἄννο}] ἀθηοηρ ἴθ6 σΠ ἄγοη 
οὗ πιεῃ, δηά ἑουηά ἢ0 ἀνε! !ηρ-οἷδοθ. Ὅδεη 
τοζυγηεὰ ΚΝ ἰδάοιι δαοὶς ἴο ποῖ ῥἷδος, δηά ἴοοκ 
Β6Γ δοδῖ ἀπιοὴρ [6 δηροὶβ (Εποςλ ΧΙ. 2). 

«υἱἱ! ποῖ αὐὲάε.) ΤῊ νεγτῦ υβεὰά (ἐλεγχθή- 
σεται, Ν υἷζ. ἐ ἐρέω) 18 ἴῃ6 5416 48 ἴῃ Ὁ. 2, 
ἃηά ΠΟ ΡΔΙΪΥ πλοδη5 “ Ὑ}}}} 6 εομυλείεά" οΥ 
“ῥα εά." ΤῊς ΠΟΙΥ 5ρίγι: οὗ υυἱϑάοπι μη}] 
ὈΙυδὴ οὐ ὃς στίενεά (ΕΡῆ. ἱν. 30) δἱ ἴῃς ργθ 
δεΏσε ΟὗὨ ΠΊΟΓΔΙ ΠΡΟΣ, δηὰ νν1}}, 28 ἃ οοη- 
δεαυθδηςο, ἀορατί (Οςεη. νἱ, 2, ,ΧΧ.). δος 
ἴδε Α᾿ Ν, πιᾶῖκεβ ἴβε νετὺ ἃ ϑΥϑποηῦπι οἵ ἴδε 
ἴνο ρχευίουβ υοσῦβ, ἃ γεηδοσγίηρ ΒΟ ῥγάςῦ» 
ΟΔΠΥ͂ ἐχργοϑϑοβ ἴΠ6 8696. 

ἼΠΕ πιογὰὶ ἰθββοη τμδὶ ἱπηρ ΣΕΥ δηα ἱπῃρΌΓ 
ἅτὸ ἴδλϊδ] ἴο ἰδς κΚηονήεάξε οὗ Οοά 15 ςοπιπιοῦ 
ἴο 811} ἂγεβ δηά ᾿δίίΐοῃβ. Ὑδαῖ Ὁ Ὡς ἰ5 5ρί Π- 
ἴυδ] σδῃ ΟΠΙΪΥ δ δρ᾿ ΓΙΌ ΔΠΥ αἰϑοογηκσά, δηὰ {δ6 
δρίγτυδὶ ἔδου ς5, ̓ ξ ΒΟΥ ἄγε ἰοῦ υποχογοίϑε, 
Ῥοτίβἢ} οὗ δἰτορῇγ. 

“Ἅ“(ογρυβ οηυδίσση 
Ἡ εεἰετη5 ν᾽ εἱ15 δοϊτηατι αποσυς Ῥσδορτανδὶ ΠΏΣ, 
Αἴας δἰρὶὶ Βυπιὶ ἀϊνίπας Ἢ κρλα ονες δύγδς." 

ΟΒ. «522. 1ϊ. 2, 77--79. 

“Τῆς δοὺ] οὗ τηδη ἐῃουϊά 6 45 ἃ σ᾿ ηρ 
Τατοσ. ἌΝ ΏοΩ ἴδογο ἰ8 σιιδὲ οὐ ἴἢ6 ΠΛΪΤΌΓ, 
τῆς ἴδοο 5 ηοῖ τεβοςοιοα ὉΥ 1. 80 ψθη ἴδετε 

Οσά» (ΤεορΑγ μζε, α Αὐτοὶ ἢ, 2). στρ Ἶ ΟΡ “δὰ Αὐυἴο].᾽1. 2). ΟοπιΡ. 
Ρ5. "Α ὐραι Ἐοδας. χυ τ: πὰ ἴῃ ἴδε Ν. Τ. 
]οδὴ νἱΐ. σ7 ; ἔσσῃ. ἱ. 19--26. 

6-11. Νν ἰδάοπι οσδηηοῖ ἰο]εγαῖο ἴμ6 ἱπιρίουδ 
ψογὰβ Ψ ΙΟΣ ὈΘΙΓΑΥ δΔη ΟΥἹ} Ὠοατί. 

Θ. ον. (ΤΈο νοσγὰ ἱπϊγοάυςο5 [ἢς Γεᾶβοῦ 
ΨὮΥ ἴδε86 σεβι}} 5 οηδι6.) ὙΝ ἰϑάοπι ἰοτεϑ5 
τηδῃ, ἀῃά {πεγοΐοσα ουῤῥάγαςυ: ἔγοτῃ δἰπὶ (υ. 5) 
Υβεη Βα 56}15 Ὠἰγηβεὶξ ἴο ἱπίφυϊγ. ἮΗϊ5 
γ Γ 8 Γουθδὶ ἢ15 Ομαγδοίοσ, δηὰ ΟΝ Ἰϑάοπι ἰδᾶνεβ 
Ὠἷπὶ ἴο Ὀς Ρυπίϑῃεα ὈΥ 15 Οοὰ. 

«υἱτάοηε ἐς ὦ ἰουΐπρ ὙΠ Αποῖδοσ γεδάϊπε 
(Α)) δἀδορίεἀ ὈΥ τ6 Νυϊραῖε 15 σοφίας (Βε 
πίσπι ἐπ: ἐπὸγ ΤΡΙ ΓΊΣ τ ψναφι ἰαε). “ΤῊΣ πππ 
ατμὸ ϑρίγὶ ἰ5 ἰονς" (Ο Δ]. ν. 2ο). ποτὰ 
φιλάνθρωπον ταεδη5 “Ἰονίῃρ τηδηκίπα," δὰ 
Ποῖ γε δ ἢ5 115 {γι 86η986, [ΠΟΌΡΉ [ἴ 5ΒοΠΊΕΕΠΠ|65 
ΤΛΟΤΟΙ πλοδηβ βοηΐϊε, ὙΠ6 δἀϊοοῖίνε, “ Ρἢϊ!- 
δηϊῃγορὶς, ἀοε8 ποῖ οσοὺγ ἰη ἴδε Ν. Τ᾿, δυΐ 
186 Ξυδϑίδηξίνε δῃά δάνοτὸ ἀσγὲ ἕουιπά ἴῃ Αςῦϑ 
ΧΧΥΪ, 3, χχυΐ!. 2: Τίς 1. 4. Ὑ8ε ἰοτε οἵ 
ν βάοιη ἔογ πλδηκίπα (υἱϊ. 23) ἰανοῖνεθ μέγ 
μδῖγοὰ οὗ δῆ. Τΐ5 “ ΒυπιδηϊΑτίδη " σοποέρ- 
τίοῃ οὗ “ νυϊϑάοχι ᾽᾿ ἀπιοηρ ἴδε [εὐ ἰ5 δεδυ!- 
ἔ1γ 1Πυϑιγαϊοά ἴῃ ἴπ6 Βοοῖ οἵ Ῥγονεγθβ. 
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ἡ ον τὰς δριπῖ οἵ τῆς 1, οτά ]]6 ἢ 
(ἢ86 νοῦ] : αδηά τῃλὶ τις ᾿ς οη- Ι Οτ, Δ 
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δηδ ν1}} ποῖ δοαυϊξ 4 ὈΪΑϑρῃεπηοσ οὗ 
Οὐ, ἐφε. ἢ18 ἔ νγοσάβ: ἴοσς (οά 18 σι ΐηα88 οὗ 

818 τείῃ8, δηά ἃ ἔπιὲ Ὀεβοϊ ες οὗ ἢ 8 
Πελγῖ, δπὰ ἃ ἤθάγεῦ οἵ ἢΪ8 τοηριιε. 

απΔ} ΤὨς Τσοηϊυποϊου, Βοτα 85 οἴῃ, ᾿ἃ5 
ἃ ουπιυϊδλῦνο δηὰ οδυβεαῖγο 56η56, “ δηὰ {πεογὸ- 
ἔογο." 

«υἱϊ! ποῖ αεφμλ} ὙὍὙπα πνογὰ ἀθῷος, ἔτοπι 
ἩΠΠΟΝ (Π6 υἱποἰδϑϑὶςαὶ τογὺ οὗ [6 οτὶρίηδὶ 
(ἀθφώσει) ἰβ ἀοτίνοί, πηδδη5 ῬΓΟΡΟΣΪ7 “ὁ βεοδίῃο- 
1655, Ὀυϊ οοπγθβ ἴο στηθδῃ “" ἱηηοσεηῖ," 85 ἴῃ 
Μεαῖι. χχνυΐ!. 4, 24; [6σ. χυἱ!, 23, ΧΙΙΧΟΙΣ. 

α ὀίασρδενεγ ἢ Ὑ8ὲ ψογά οτἹρίηδ! νυ πιθδῃ5 
“ὁ ὁῃ6 γν»Π}0 5ρΡ6 Δ κ5 ἱΠ]υΣἹΟΌΒ]Υ ΟΥ σδἰ υπιπ!ουβὶγ, ἢ 
δυϊ ΒεΓο, 85 ἰη (6 Ν, Τ᾿, ἰ5 υϑεὰ ἴογ οὔς 0 
δρεδῖ5 δραίηβὶ Οοά, 
φ δίς «υογ [1,1 ΓΑ} 7, “ἴον εἷς 1 9..ἢ 

(ομΡαΓΟ 1 (ου. χῖίν. 21 ; Ηδθῦ. χιϊδ, 1 ς, δηὰ (6 
ουγίουβ ἜΧΡΙΟΒΒΙΟΏ “186 οαἰνε8 οὗ οὐῦ ᾿ρ5᾽ 
(Ηο5. χίν. 2). ΤῊΝ υϑὲ οὗ“ 105 ἴου “ ννοσχάβ 
ἰ5 ἄυς ἴο [6 ν»ἱεϊοσίὶ δπὰ Ἴοοποζεῖς ομαγαςῖοσ 
οὗ [6 ϑειης Ἰάοηι. 

φῇ δὶ: γεὶπ5.)2ὼ ὙΒ6 ἰηϑὶσῃὶ οὗ Οοάἀ Ὀερίη5 
νὰ [ἢ6 ἀδερεβῖ βρσγίηρβ οἵ (6 ἰδουρηῖθ. Ηδ 
υν 26 5565 ἃ Τ1ΔΠη 8 ἰητηοδῖ δ ΟΠ 5, νγαῖο 65 
Ὧ15 Βοατζί, μϑῶσβ ἢΪ58 τορι. ὅ8ε6 ΗδΘοῦ. ἵν. 13. 
Τῆς “ χείη5᾽ ἅτ τεραγάδὰ 8258 ἴῃς υἱτἰπηδῖο 
ΒΟυΓΟΟΒ οὗ ἀσϑῖσγε (ἐντεῦθεν κινοῦνται τῆς ἐπι- 
θυμίας οἱ λογισμοί, Τ᾿ βεοάοτεξ οὐ Ἀδ. νἱΐ, ο ; 
αΡ. ϑυϊά, Ἀτν. 11. 22)», ΤῊ ς Επρ)]. τνογὰ οοπλθ8 
ἔἴτουι ἴΠ6 1,δἷ. γεπε. 

ὦ ἐγμό δοῥο εν.) Ὅ8ὲῈ ψογά ἐπίσκοπος 15 
Βοτα υδεά ἰῃ ἰἰ5 ἢγϑί 86η86 οὗ “ἴῃ οΥ," 
“ἐογογβοεῦ ἢ (οὐ χχ. 29). Τῆς ψνοσγὰ “τς 
ἽΝ “ποηυΐϊης," “ υπηάδουῤιεὰ " (ΤΟΠΊΡ. χίὶ!. 
27). 

7. ον Ἐδίμοσ, “ Ὀεοδιιϑςε᾽ (υϊχ. φιο- 
παν). ἢ οπιηίργθβοηοα οὗ 5 ξνθῃ 85 
[86 τοᾶϑοὴ ΨὮΥ 8ἰη οδηηοῖ δϑοᾶρα Ηϊ5 οορ- 
ΠἰχΔΏςΕ. 

ἐδὲ δρίγὴ οὗ δὲ Σογά,1 ΤΊ ρίγαϑο ἰ5 ἕουηὰ 
δυο ἴῃ Οδη, ἱ, 2, θυΐϊ οὗ οουσϑε ἰἃ τνᾶβ ποῖ 
υπάογβιοοά ἴῃ 4]} 118 ἅππιε βἰχηϊδοδηςε {1}} δῖον 
Ῥεπῖοοοθί, ; 
ΜΠ δ ἸἈδίδοσς, “ δδί 6]1εὰ ;᾽ τδς 

τ 0}1|65 ἴπδῖ μοῦ δας δέει ἀπὰ “ἱδ᾽ ἢ. 80 
ῬΏΙο (΄ Ουἱϑ5 τον. ἀΐν. Βδον.,᾽ ὃ 38) σϑρθᾶκβ οὔ δε 
Τιοροϑ 45 “ βανίηρς υἱοῦ! Π]]οὰ ἴμ6 τοίΔ Ὁ οὗ 
Ὀεΐηρ,᾽ δηὰ βᾶγ8, “" Οοὰ διδίῃ δ]]εὰ 411 τϊηρϑ, 
δΔη μδιἢ ρεποίγαϊθα 811 {ΠΏ ρ5, δηά ἢδίι ἰοξ 
ὨΟΙΒΙηρ ΕἸΩΡΙΥ οΥ τνοϊὰ οὗ Ηἰπλ561᾽ ('1,ες. 
ΑΙΙερ α.᾽ ψ1,.2)Ν. Ης ἔτεαυθηιγ τεουγϑ ἴο {Π18 
τουζῃῖ, Ετοπλ Υἱῖ. 24, ΥἹϊ. 1, 1 15 οἶθαγ (ἢδὲ 
βοὴ (ἢ ἩτΙΓΕΣ 18 βρεδκίηρ οὗ νυϊϑάοπιχ ἴῃ 118 
Εἰ μεδὶ βθῆϑ86, δηα 45 ρεγβοη πῆρα, δὲ ἰἀθηΈ 68 
ἴ ψ τ ϑρίτι οὗ σοά, Βυῖ δε πιυδῖ ἠοῖ 
Ὅς δοςυοά οὗ Ῥαπιδείσιη, ἔοσ Βο 5 ἢοῖ ἀοβογθ- 
ἴῃ ΔΗΩΥ͂ ΤΏοτο απίρια γερά, Ὀυϊ “ ἴμ6 δ] 635 
οὗ Ηἴὰ νῆο Β|1ςἀ 411 τη »5 ἢ 411 {πίη 8," 
ἘΡΆΏ. ἱ. 22. Ἴ 84π|6 ἰῃουρῇῃϊ οσσυγ5 ἴῃ [ογ, 

τλίμεῖῃ 11} τῆϊηρβ δι ἢβδ' Κπον]ςεάρε 
οὗ {Π6 γνοϊςθδ. 

ΧΧΙΙΪ, 14: 5, χχχῖίχ. 7. ουθε16855 4 ϑ[οὶς 
τσ ς πᾶν υϑεὰ [ῃ6 δᾶῖὴθ πογάβ, Ὀυϊ τιον 
οοπποίδεοηυ του ϊά ανὸ Ὀδοη ἀϊἔογοηῖ, Οοχ- 
Ῥᾶσγο [6 νὰ] κηονσῃ 11π65 οὗ ΡΒΠ]δτηΟΩ : 

ὁ δὲ παρὼν ἁπανταχοῦ 
πάντ᾽ ἐξ ἀνάγκης οἶδα πανταχοῦ παρόν: 

δῃά Ῥορεδ-- 

“ Α]] ἃζὰὸ Ὀπὶ ρατίβ οὗ ομῈ βἰπροηδουῦς ψἢο0]6, 
ἌὝΝοβε Ὀοὰγ Ναΐαταο ἰ5, πὰ σοά ἴδε 50] ; 
ΤΒαῖ οδδηρεὰ τπτουρὰ 411, πὰ γεῖ ἴῃ 41] 

ἴδε βϑδῃγςο, 
Οτεα ἴῃ ἴδε φαγὶΒ 65 ἴῃ [86 εἴμετῖα] ἤσπις ; 

Ζῖνες τλγοωρὰ αἱ 4, ἐκίεμας ἐλγομσὰ αἷΖ 
ἐχίρρηΐ 

ϑργεδάς πυδινίἀεά, ορογδίεβ πηξροῃῖ,᾽" 

δὲ «υογἶά4.} 1.1τογΑ}}γ, “ἢ ἱπμδθϊοὰ τνοσ]α ἢ 
δυϊ οἴξηῃ υϑεὰ ἴῃ ἃ ξοπεσαὶ 56η586, 45 ἰὼ Η οὗ. 
ἰϊ. ς. Τῆς νοχσὰ ἀο6858 ποῖ οςοῦΐ ἰη ἴδ 0ΧΧ. 

ἐῤαΐὶ αυδίεϑ εοπέαϊπείϑ αἰΐ ἐῤίηρ..)7] ΤῊΣ νογὰ 
“ ςοηϊδίποεια " (ἸΔγ., υΡμο] 6 1}}} 158 ποτα υϑεὰ 
ἰη [ἢ οἷά 56εη86 ΟΥ̓ “ Βοϊάς τοχεῖδοσ," δηὰ 15 
ἀεγίνεά ἔσοπι ἴΠ6 συ]. δος φμοά εοηίΐπεί. [Ιἰ 
τθδη5 “ τπδὲ ὑσὶ ὨοΪ 5 186 υηΐνεγδα ἴο- 
αὐτο " (τὸ συνέχον). ΤῊ ρῆγαϑε 5 δοστονγεὰ 
γ ἴΒς ΑἸοχαηάσγιδηῃβ πομι πὸ Οτεοὶς ρἢ]οϑο- 

Ρἢεσβ. Ασίϑίοιο ζ΄ ἀς Μυπάο, 6) Ξροῖκο οὗ ἡ 
τῶν ὅλων συνεκτικὴ αἰτίᾳ. ΤῈ ποὔοη οὗ ἴῃς 
 νίης ροννεσ, πἰκο ἃ θαπά ογ ομαίη (δεσμός), 
κοορίην [86 υηΐνετϑε ἔσομαι 12 }ΠἘΠπρ ἴο ῥίεςςϑ, 15 
τερεαϊδἃ Ὁ Χαεπορθοη, Οἴσεγο, δηὰ ΡῬΆΙΪΟ 
τς Ρτοῖυς.,᾽ 2ο:; “Οι8 τοῦ. ἀΐν. Βδθν. 18). 
ἢ19 ἀο65 ποῖ οσοὺγ εἰπε ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ 

οΥὗ Νενν Τεβίδηιεηῖ ; δυΐ (8εε 48: ποῖθ) ννε 
βηὰ (6 εββεηξδὶ ἰβουρῃξ ἰη ἘΡΉ. 1. 23, ἀπά 
ἴῃ Οοἱ. ἐ. 17, “ἡ Ηἰπὶ 41}1 [πῆρα σΟΠοτο 
(συνέστηκεν) ;Ἶ δῃὰ ἴῃ Ἠεδ.;. 2, οτο ΟἸτίϑς 
“ μρῦεᾶτβ (φέρων) 811 [δϊηρ5 Ὁ (6 υἱΐεγαηςε 
οὗ Ηἰ5 ρονψεσ. ἄορ. Εςο! 8. ΧΙ, λό, “ ΒΥ 
ΗἰΞ νογὰ }} [Βίηρβ ςοηβίϑῖ " (σύγκειται). ΤἼΣ 
βᾶτη6 [δου ἢξ 1165 ἰῃ [ἢ 6 [,21[1η “»εσεῤίπα " ΟΥ 
“ ,αῤγίρα »ημπα!," δἀορίοα ΕΥ̓͂ ΟὐΓ οὐγῃ Ροεῖβ: 

““ΤΕΐηο “λὲς πρυεγεαί γγανιδ, 
Τῆῦυς πομάσους ἔαὶσ ; 1ῃγ58ςε}{ ον Ὑοδάσουβ 

ἴδοι 1 7. Ζοεί, ν. 154. 

“4ΤΏς Ξραηρὶς βεοανθῃβ, 5 «ἀλρεέρρ 7, 6»16, 
ΤΒεῖσ γτεδὶ Οτρίηδὶ Ἡτοώάκέα τ ̓ 

ΑΡΌΙΞΟΝ. 

ῥαΐδ ἐποευϊεάρσε 9 δε “σοἱοΉ.}ὺ Τ5ῖ 85 ον 
γοΐοθ 15. ἃ Ὀγοδῖῃ οὗ δτιἰου]αῖοα δἷρ ὨΙΟΒ νἱ- 
Ὀγαΐῖθβ [Ὠγου ἢ 8Ρδςθ, 80 ΘΥΟΙΥ͂ νοΐςα οδυ1568, 
85 ἴξ γνοσα, ἃ »πογαὶ υἱδγδαῖίοη ἴῃ [Ὡς 5ρίγιῖ  ὨΙ ἢ 
ἷ5 οἰγουπιπιοοὰ [Ὠγουρὶ 411} [Ὠΐρ5. [{ να κο5 
8δῃ ὁοἢο ΜὨϊΟἢ “ το} }5 ΠΌΤ 50] ἴο βου], δηά 
᾿ϊν65 ἔοσ ουσϑσ δῃά ἴοσ δνεσ." 
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8 Τπεγείογε μὰς τῆδι βρεαϊςειῖ ἢ υἡ- 
Γρβίθουβ τῆϊηρβ σδηποῖ ὃς Μά: 
ΠΕΙΙΠΕΓ 512} νεηρεᾶηςς, ψῆθη Ιἴ 
Ρυη!8Πεῖῃ, ρ488 ΟΥ̓ ̓ ΐπι. 

9 Εογ ἱπᾳυϊδιτίοῃ 541} 6 πηδάςε 
ἱηῖο τς σουηδεῖ8 οὗ τῆς υηροαϊγ: 
δῃά τῆς βουηά οὗ [85 ψογὰβ 58}42]]} 

“Ὁ σοηο ὑπο {86 [,οτάὰ ἔοσ τῆς '" τηληϊ- 
[εϑιδιίοη οὗ ἢ5 ψίςκοα ἀεεάϑ. 

10 ἔογ τῇς δἂγ οὗ εδίουβυ μδλγεῃ 

8. Τδεγεύίογε) ἘΒεοᾶυϑε οἵ Οοὐβ οπιηϊ- 
Ῥγοϑοηξΐ ομληϊβοιθΏςο. 

πνεπρέαηπεθ.) [ἰῖ,, “ Τυδέος," Ρεγβοηϊδοα, 45 
ἴῃ χί. λο, Δηά Αεἴβ χχυῇ!. 4. 

«υδεῃ ἐξ ρισιμ δε δ.} ὍΤὨδ νεγὺ (ἐλέγχουσα) 
5. ἴῃ 52Π16 48 ἰῃ οὐ. 2,5. ΟΟΙΡ. Ἡεΐν χὶϊ, ς. 

2α:: ὁγ δία.) ΤὙὍΠὸ 54π|6 νοσῦ (παροδεύσῃ) 
ἃ5 ἴῃ ἰϊ. 7, ἡ. 14. [ἰ ἀοδ68 ποῖ οὐοςὺγ ἴῃ ἴδ 
Ν. Τ΄, ἀπά ἴῃ τὴ6 1ΧΧ. ον ἰῃ Ε'ΖοΚ. χχχνί. 
34. Ευτρί 68 ἢΔλ5 ἴῃ δλπης ἰπβουρῆϊ : 

οὔ τοι προσελθοῦσ᾽ ἣ Δίκη σε πώποτε 
παίσει πρὸς ἧπαρ, οὐδὲ τῶν ἄλλων βροτῶν 
τιν᾽ ἄδικον, ἀλλὰ σῖγα καὶ βαρεῖ ποδί 
στείχουσα μάρψει τοὺς κακοὺς ἀεὶ βροτῶν. 

9. ἐπφιλε ἐο “δα δὲ »ια.) [Χξν, “ 1Πότα 
88}4}} 6 8Δῃ εηφιυΐγγ." ὍΤθὲ νοσζὰ 15 υδοὰ ὈΥ 
ϑμΆΚΒρθΑΓΟ ἴῃ Α5 γοῦ {Κὸ 0, 11. 2, ἀπά ἴῃ 
Ρ8. ῖχ. 12; Ὦδυϊ. χίχ. 18. 

ἐπίο ἐδε εομηε4.}ὺ Ιῃ ἃ Ὀδὰ 56ῆ586, 85 ἴῃ Ρ5. 
Ἶχ, 22. ΤΙιε ψογὰ (διαβούλιον) 15 ἀποἰλϑδίοδί, 
δηα ἀο685 ποῖ οσουγ ἴῃ ἴῃς Ν. Τ. 

ἐδε τομπα 97 δὲς «υογ.}ὴ 1.1τ., “τὰς Βοατὶ 
πὲ 

οὗ Βἷ5 ννογά5 " (νΪΚ.,) “ΟΡ, ΟΏΜΩΣ ... μα 0. 

ἐδε ν»ιαπξγεσίαίοπ.] ΤᾺΣ τννογὰ ἔλεγχον ταὶρ δὶ 
πᾶνε τΠ15 56η86, δυὶϊ ἰξ 5 θεοϊζοῦ ἴο σϑηάοῦ ἰΐ 
“ γρργουίηρ " (45 ἰῇ τηδγρ.) ΟΥ̓ “ Ρυηϊϑιτησηῖ 
(ψυὶκ., εονγερίίοπερ), 45 ἴῺ Ὁ. 8. 

10. ἐδεὲ ἐαγ Κ᾽ ἡεαἰοισγ.Ὶ ΤῊΪΒ 18 [Π6 
οοπιποη Ἡδῦγενν δα)εοῖιναὶ σοπίςῖνα, |ἰκ 
“ Ἰυάγχε οὗ ἰπ)υπῖςς,᾽" “ δἴονναγὰ οὗ ἰηϊιιεῖςς,᾽ 
ἔβοῃ οὗ ἀεϑίγιοίοη, “ΠοᾶσΟ οὗὨ ἔοσγρεῖξυ]- 
Π655, “ῬΓΑΥΟΥ οὗ (δ, ἄς. Οοὰ [5 ςΔ]1εἀ 
“6410 0}5 ἴΏ δὴ δηϊῃσοροραῖῃίς 56Π586, 8οηιεῈ- 
{ἰπ|65 ἴο ἀεϑοσῖθε Η18 σᾶγὸ δηὰ ἴονε ἔοσ Ηἰ5 
ΡΘΟρΡΪΟ ([8. ἰχ, 6), δηὰ ϑβοπιϑίπιοϑ ἴο ἱπάϊςδῖο 
{πδῖ, Ὀεσδι86 οὗἨ [ἢ}5 ἰονεα, Ηβ τὴ} ρυηϊϑῃ 
(Ναῇ. ἱ. 2), δηὰ ἴμαὶ Ηἰξ5 [νὰν ἰ5 δυστουηθοά 
ὈΥ ἁννέῳῃ! βδηςτοηβ (ΕΣ. χχ. 5, ἴζο.). ΟΡ. 
2 ΟΥ̓. χὶ. Δ. 

ἐδέ ποῖσε οὗ πεγνιωμγίησ: ἢ ὙΉΕΓΙΕ ἴα δὴ ἰη- 
τεπιίοηδὶ δϑϑοῦδηςβ θεΐννδεῃ οὖς δηὰ θροῦς 
(ἐαισεδεπ δῃὰ Ἀσιμοδεπὴ. Ου ἴδε 5ἰη οἵ 
“γι ΤΩ ὉΤΊΏρ,᾽ 5ε6 Εχ. χνΐὶ. 7; 1 Ρεῖ. ἵν, 9. 
[τ 15 ενάθηξ τμδὲ (86 ΑἸεχδηάγίδη [ενν5, 80- 
τουπαρὰ ὈΥ̓͂ Πεαῖοηβ ννῆο μαῖϊθά τμοὰ δηά 
Ρίδοθὰ ἴῃ ϑογεὶγ ᾿υγίηρ οἰσουμηδίδηςοβ, ψγῈΓ6 

ΒΟΙΟΜΟΝ. 1. 

41] τηϊηρβ: δηά τῆς ποίβε οὗ πιυ- 
ΤΩυΓΙηρ5 18 ποῖ πιά. 

11 ΓΒογείογε δεννᾶγε οὗ σηυγηλιγ- 
ἵἱηρ.) ΨΈΙΟὮ 15 Ὀηρτοβίδοϊε ; δηὰ τγὲ- 
ἔγδλίῃ γοὺυγ τορι ἔτοτσῃ δδο δ τπρ : 
ἔογ τῇεγε 18 πο ψγοζγά 8ὸ βεςζεῖ, τῃδῖ 
581} ρο ἔογ πουρῆϊ : δπά τῆς τοῦτ ἢ 
ἴδε! 

12 ϑεεὶς ποῖ ἀδδίῃ ἴῃ τῆς οττγόγ οὗ 
γουγ [ἰξὸ : δπά ρ}] ποῖ ὑροη γουγ- 

[ν. 8---12. 

τεπηρίοἃ ἴο υπδο]ϊοῦ δηὰ ταυττηιτγίηρς ἰυπὲ 45 
{πεῖν δῖ ποσβ δά θεεῦ. Τὸ (ἢδπὶ 6 Ορργοϑ- 
βίοῃ οὗ Οοὐΐβ οδοβεὴ ρεορίο, γιὸ ψοσα (Δ1ἢ- 
ἔυ] ἴο Οοὐδ οὐ ἴανν, ϑοθηγοὰ δὴ δἰπιοβῖ 
ἰηβοϊυϊα Ρῥγοῦϊθπι, δὰ ἴμε δϑομδίοϊοριοδὶ 
ὈΠ}5 ΌΥ νυ ϊοἢ δίοησ [ἢ ννᾶ8 Ἔχρὶοδῦϊα τ στὸ 
85 γεῖ Ὀυϊ ΡΑΥΕΔΙΪΥ Κηοννῃ. 

11. ουδέεδ ἐς ὠπῤγοίαδι. Ὑδο ᾿τΠοσ νγὰ5 
δυο ΠΥ ἔπ] τ νντἢ} Οτεεῖς ἤσυγες οἔϑροςς ἢ. 
ΗςΣ οἸοΑΥΥ τεραγάδα τηυττηυγίηρ 45 σἐπγμ, αὐὰ 
Ὠοΐ ΤΊΟΓΕΙΥ 845 σε. ΤὨὸ ψοσγὰ τηυκῖ ἰΒοτὸ- 
ἔοτε Ὀ6 τοχαγάδά 8458 ἃ ζηοίε;, 1.6. ἴὴς. υϑ6 οὗ ἃ 
τη] ννοσὰ ἴῃ ογάεσ ἴο βϑυγζρεβῖ ἴο ἴπε τεδήθγ 
[Π6 τηοηΐδ]ὶ βυδϑιυοη οὗ ἃ τηυςῇ ΞΕΣΌΙΡΟΥ 
ννογὰ, 25 ἤθη ΝΊγΡΊ] ο8}1}5 Βυ 5 τὶ, [λ6 σδηη 4] 
Κίης οὗ Εεγρί, “ πηργαϊΞοὰ "--- ἡ αιμάσεὶ Βμ» 
εἰγίδς ἀγσ.Ὁ Οομρατο ἴΠ6 υ86 οὗ ἴδ 5876 
ψογὰ (ἀνωφελής) ἰη ΤΙϊ. 11, 9; ““Ϊησοητο- 
ηἰοηῖ (οὐκ ἀνήκοντα) ἰη ΕΡΙ᾿. Υ. 4; δηά ““ υ56- 
658" (ἄχρηστον) ἴῃ ῬΆ 6 ΠῚ, 11. 

δαρξῥῥιίηρ.) Νοῖ, 88 ἰη 2 Οογ. χίϊὶ. 20, χἱ 
Ῥεῖ. 1. 1, εν] σροδκίηρ οὗ τῆθη δεδιπαὰ {πεὶγ 
θδοῖϑ (ἀξέγαείο), Ὀὰϊ 5εοτεῖ ἀἰβραγασειηθηΐ οὗ 
Οοά,. Τ δ νεγῦ καταλαλεῖν 15 ἑουπά ἴῃ ἴδ6 
,ΧΧ., Νυχῦ. ΧχΙ. 5, ἄζο. 

7ῶν ἐδέγε ἐξ πο φυογ 20 “εγεῖ, ἐδαὶ δα] 950 
ῶν πουσδί Ἐδῖδοσ, “Ὀδοαυϑθϑε ἃ 5ϑεοζγεῖ 
ΓΟΓᾶπΟΘ 5382]} ηοῖ ζὸ ἕο ψππουΐ τεβυϊῖ," 
ἐξ. νἰἴμουῖϊ τηεεηρ τ ἀὰς ΡυηἸΞητηοηί. 

ἐδαὲ δεἰ,ει6.1 ὝΒδῖ υἱζεῦβ 1168 ἀραϊηβδὲ σοά. 

σἰαγείδ ἐδεὲ “οὐ ὝὙὍἈε δ] υδίοῃ ἰ58 ἢοΐ ἰὸ 
Δηηἰ ]διίοη, Ὀυχξ ἴο πηοτὰὶ δηά βρίσί ] ἀθδῖῃ, 
ΎΠῈ ἱπιπλοσίδ Ὁ οὗ ἴῃς τυϊοΚεὰ 15 ΟὨΪΥ οοῦ- 
οεηϊγαιϊεὰ ἀδαῖμβ. Οηἡ [ἢ Ἔβοβδίοϊ συ οὗ [815 
Ὀοοῖκ, 566 (Ὡς ἱπιτοδυςίοη, 

141-16. ϑουἷΪ8 οηἷΥ ἐΐο “" διιϊςϊά6. ΤΟ 
ἀἰδαῖῃ οὗ 8ου]5 15 βοϊ[-ἰηδυςοά. 

12. ϑδεεὰ ποὲ ἀφαὴδ ἐπ ἐδὲ ἐγγοῦ οὕ γον ἢ7ε. 
ἈδῖΠογ, “ ϑίσινα ποῖ αἥοι ἀεδῖι," “Β6 ποῖ 
δΑσοῦ ἔοσ ἀφδαῖῃ." ΨΜυϊρ., Λοῖς ποίαγε γιογίερε. 
Το ποῖ 80 “ 2ΕΔΙουϑὶγ αδοϊξ" ἀθαῖβ 85 ἴο ἀγδρ 
1ξ ὕροῦ γουγϑοῖνεβ (15). [{ 5 ἃ νὉΥΥ ποῦ] 
δηὰ ῥρχγοΐξουηπάὰ ἐχῃοτγίδίοη, βυρρεκίοαά ΌΥ σου. 
1.16; χχί, 6. ΑἸ τπδῖ ““ννδηάετβ᾽ Ἰηἴο [2156 
ἀϊγεοτίοηϑ ππάς [δῖ [ΠΟῪ 411 οηά 1π ἀσοδῖῃ οὔ Πα 
βρὶ τ. [ἢ βεεκίηρ ἴοπὶ ἴπ6 500] γεσλν 566 Ἐ5 
ἀοδίβ. Εογ το Ρἤγαβο ζηλοῦν, ΠΟΠΊΡ. Αςῖδ χχί. 
20, χχὶϊ. 3:1 ΟοΥ. χίν. 12. Τα ἈδΌθιηϊς 

ΟΥ, εἶδαν» ᾿ΙεῈ ἢ βἰαυθῖῃ τὰς 80]. μϑρο ἡ 



ν. 13-τό.] 

“ Ὄευι. 4. 586΄νε8 “ ἀεβίγυςτίοη ἢ τς ΨοΥ ΚΒ 
ΞΕ ρἔγοιγ ΠΑΠά8. 
ΛΈ 13 Εὸγ οά πιδάς ποῖ ἀβδίῃ : “57)πεἰ- 
ἡ σ [Πὲγ ΠΑ} δ ρεδβιιγε ἰῃ τῆς ἀεϑίγις- 

ἴοη οὗ τδε ᾿ἰνίηρ. 
14 Εοτ ᾿ς οτελίςα 41] τηϊηρ8. τδαῖ 

. δεν ταῖρῃς πᾶνε τπεὶγ Ὀείηρ : ΖΦ δηά 
(ες ρεμπεσγδίίοῃβ οὗ τῃ6 σοῦ ἀ σγεγα 
ΠοΆ ΠΠι ; δηὰ τοῦτα 18 πὸ ροίΐίβοῃ οὗ 

᾿ΘΧοζεβὶβ οχίσαςϊοὰ τηγϑβίοσος ἔτοπὶ ἴῃ 6 τερεί!- 
ἔοη οὗ ψνογάβ ἴῃ δοσιρίυγε ; δηά ᾿τοπὶ [ἢ6 
σοσιπλοῦ Ηθῦγονν “(0 ἐδ ἴΠ6 ἐεαΐ δ," 
ῬΗΠο (“Ἰμδρ. ΑἸ]ορρ.,᾽ ἴ.. 33) ἰηΐετβ [παΐ Π6ΓῈ 
15 ἃ ἀεδίς οὗ [86 501} 848 νν6]}} 25 οὗ [6 θοάγ. 

}Ώ1} ποῖ ὠροπ γομγοοίυες ἀεσέγμκίοη.) ΤὨΘ 
τ οϊδρῃοΥ 18 ἔχοι ΡῸ ΠΠἸὴσ ἀοννῃ ἃ δυϊ]αΐϊην οἡ 
Οἷἦ ἢραά8. Α πῆδϑη ΨΟῸ ἄγαρβ ἄοννη ὕροη 
Ὠἰμα56 1} βυςἢ ἀδοισιςζίοη ΟΥ̓͂ ΤΔΟΓΑΪ ΡΕΓΥΟΓΒΙΓΥ, 
[25 “ ἴο 51 ἴῃ (6 συϊηβ οὗ ἢ5 18 π.ἢ 

«υἱὲ ἐδε «υογ ἐς 97, οι δαπάς.) ἘΝῚ] φεῤίοης, 
δυεη ποῖα 8ΌΓΟΪΥ 6 ΕΥἹ] ψψογάβ, ργεοςοίριϊαῖα 
[6 τυΐη νη οἢ ΓΟ] ονγβ τὰς δραηδοηπιοηΐ οὗ ἃ 
80} ὈγΥ ΝΥ Ἰδάοπι. 

138. ον» Οοά νιαάε ποὲ ἀεα δ. 8.66 1ἰ. 24. 
ΤὨο σοποορίίου οὔἵδμο νυ οΥ ἴῃ ἘΠ158 Ῥασγαρταρὴ 
8 ΥΕΣΥ νάσυθ, Ὀυϊ δ μαζαγάβ ἴπ6 ρϑηθγαὶ 
αϑϑογίίοη τῆδί τηδῃ ὉΥ ἢἷ5 58'η, δῃὰ ποῖ Οσοά, 
15 [06 οδιι56 8πη4 βουγος οὗὨ 84]1} ρῃγϑιςδὶ, η0 1658 
1ῃδη οὗὨ 411 πλοῦ] ον]. Ης δά Ἰ᾿εαζηΐ "πὶ 
186 Ο. Τ. (ΕΖεκ. χυῖ. 32; Ηοϑβ. χιϊϊ. 9) [παῖ 
σοῖς ΟὨΪΥ Ῥογϑἢ ὈΥ Ὀείΐης 561“ ἀεϑίγογοά ; Ὀυΐ 
ἢ Ἔχραηάβ ῃο [βουρῆΐξ ἴῃ ἃ τηδῆπΠοΓ ποῖ ἔουπάὰ 
ἴη ϑοτίρίυτο, δηά βυττουηάεοὰ ὈΥ͂ ἀϊβῆου] 65. 

πεῖδεν' ῥα δὲ ρίεασωγε.) 86εε Χὶ. 24} ἘΖΕΚ. 
ΧΧΧΙΪ, 11. 

14. ἐῤαὶ ἐδέγ »ιΐρδὲ δαυε ἐδεὶγ δεῖς ΤΒΘ 
ὙΥΓΙΓΟΣ 5668 ἴο Γοραγὰ 411 (6 601} δηά ἀδη- 
ξέτοιι5 οἰοπηθηῖβ ἰῃ οτεδίθα [Π]ηρ5 ἃ8 ἀπε ἴο ἃ 
ἀϊδιογίοη οὗ {δμεῖγ ἴσυς ΣΟ ]ΟΏ8 ; 8ἃ5 σοηβ- 
(υϊην, ποῖ {πεῖῦ στάσις Ὀυϊ {ΠΕΣ ἀπόστασις, 
ποῖ [Ποῖσ τς ᾿1ἴδ Ὀυξ ἃ ῬἢΔ56 οὗ ἀθραῖῃ. ὙΤΠοτα 
6618 ἴο δ6 ἃ 5ἰτηΐν [πουρπῖ ἰη οπι. Υἱ]. 20, 
21, Πεσς 8ῖ. Ῥ8ὺ]} βρθᾶκβ οὗ [ες ογεδίίοη 845 
μανίηρ Ὀδδη διδ᾽]οοϊεα ἴο “16 Ὀοηάδρο οἵ 
σοΥτιρίίοη, ποῖ Πρ, δυς Ὀεοδιιϑθ οἵὗ 
Ηϊπὶ ψἘο 58υδ)εςϊεά ἴἰ ἴῃ Βορε.᾽ 

απᾶ ἐδε σεμεγ αἰ ἑοης ΟΥ 186 «ὐον ἰδ αὐεγὸ δεαΐ!- 
2μ Ἀδίδονγ, “(ὃδὸ ογεδίυσοβ᾽" (ἴ[86 οτεαϊοα 
ἘΥ ΤΕ δηὰ «ῥεεῖε4) “οὔτε νου] ἀρὰ ἢεα Π}.᾽ 
6 ψογὰ γενέσεις ΤῊ6Δῃ5 “ ρΓΟΔυς]ΟΙΒ,᾿ 85 

ἀο68 4αἷ5ο [ῃ6 1, παξίοπες, ἰῃουσῃ (δ6 νυ}- 
ἐαῖο ἰταηβίδίίοη ἤεγα (σσπαδίίδε ΚΟΙΣ παί!οηδς 
ἄῤῥεν οἴξη τηϊϑυηάδετϑθίοοά. Ἡδηος Οοά 
15 ενεσιάρχης, γενεσιουργός, ΧΙ. 3, 5. 
18 σε }εγ ΟΘΞῳ (ὀοςογαίηξ ἴο ἴδε 
δυῖηοΥ) τῆδὲε οτγοαίϊεα [Πρ ἅτε οἴδογινίβο 
[μδη βαϊαΐδιγ. Ηἰ5 Υἱενν τῦᾶβ ῬΑ ἰουπάεά 
ου Οδη. ἴ. 321; 1, 17,18. 

. ΊΘΌΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1. 

ἀεϑιίγυςτίοη ἰῃ [ἤδη], ΠΟΥ τὰς Κίπρ- 
ἄοπι οἵ ἀβδίῃ προπ τῆς βατίῇ : 

Ις (Εογ τἱρμτθοιιβῆθϑθ 15 ᾿πλπηογ- 
12] :) 

16 Βυῖ υῃροαϊγ τπεη στ ΓΠΕΙΓ 
νοσκ8 δηά τνογἄβ οδ] δὰ 1: ἴο τῃοπὶ: 
ἴοσ ψθθη {πον τπουρῆς το δᾶνς [ἴ 
τ πεῖς ἔπεηΔ, τῈ}ὺ σοηπβυπιθά ἴο 
ΠουρΡἢϊ, ἀπηἀ τηΔ46 ἃ ςονθηδηΐ στὰ 

ἐδέγε ἐς πὸ ῥοίσοη Οὗ ἀδεγμελίοη ἐπ οι. ὍΤῊΘ 
ΜΟγὰ φάρμακον ἴῃ ἴμε οτφψίπδὶ 185 ηοΐ Αἰννᾶγ8 
ιι56ἀ ἴῃ βετα, 56η86 ; ἔδησε ἴπ 6 ἀσϑοσιρίϊνο ρεηϊ- 
Ἐν 15 αἰἰδομϑὰ ἴο 1 ἴο ἀθῆῃο 15 τιοδηϊηρ (Υ υἱς. 
γπεαεα»ιδηΐεογ ἐπ ογιπἰ). ὙΤῊδ Ροϊϑοηουϑη6858 
δηὰ ἀεοδισυςνθηἐββ οὗ οσοδῖησγοβ ἃτῸ Βεα ἀἐ- 
εἰατεὰ ἴο Ὀς ῃοῖ ἐπῥεγθη!, Ὀχξ ΟὨΪΥ τοϊαίϊνα ἴο 
[Δ]]θη τηδῃ. 

πο {δὲ ἀἰηράο»ε οΥἹ ἀἐδαὶδ ὠῤοη ἐδεὲ εαγϑ.} 
Ἀαδίδοσ, ρουθᾶρβ, “ΠΟΥ 5. ποτα ἃ ρδϊδος οὗ 
Ἡ δάδϑβ ὑροῃ δαγἢ, (πουφῃ (Π6 ΟἾΠΟΙ νεγβίοη 
5 4ἰϑο ἴοπδῦϊθ. ὙΤθοτα 15 “ἃ ὑτίηςθ οὗ ἴῃ6 
Ρονοῦ οὗ [86 αἱγ᾽ (Ερῇ. ἰἰ. 2), δπά {ΠθγῈ ἃγ6 
“ὁ χνοτῦἹ- τυ ]ογ8 οὗ [ἢ 15 ἀδυίκηθβ8 " (ΕΡΒ. Υἱ. 12), 
δῃά ϑδίδῃ πᾶν Ἔὐεὴ Ὀε ςδ]]εὰ “16 Κίηρ οὗ 
(15 νοῦ" ([οδη χνὶ. 11); δυῖ ἀοδίῃ δηά 
ϑαΐδη ἃτὸ ΟἿΪΥ ρασίϊα] δῃὰ [θη ΡΟΓΑΤΥ͂ υϑυγροΥ 8 
11. 24). Βασίλειον 15 ιι56ἀ ἴογ' “8 ραΐᾶςα᾽" ἴῃ 

᾿ ΧΥΪ, το ; [υῸΚῸ6 ΥἹῖ. 25 (2 μ5.). 

15. (ον γἱρδιδοισηος ἐς ἱπυπογα  }} ὙΏογα 
18 ὯὨῸ Ρδγθηίμοϑῖὶβ, “" ΑἸρῃϊθουβηθβθ᾽ 5 ΒετῈ 
δἰιηοδὲ βυῃοηγιηουβ ἢ} “ τ ϑάομι,; δηά 
“ἐ υγιβάοχῃ 7 15 οδἰϊοὰ ἴῃ σον. 1, 18, “4 ἴσεθ 
οὔ 6. νι τοῖς τδουρῃξς οοιρατε [ἢς 
βαγίης οἵ Απιβίθοπεβ, βουλομένους ἀθανάτους 
εἶναι δεῖ ζῆν εὐσεβῶς. ὙΠοΓΕ 8 0 βυβῆοϊεηίὶ 
δυϊβου Υ ον [6 δὐάϊίοη οὗ [π6 οἴδυβε “ δυῖ 
ἰηὐυδίο 8 Δη ᾿Ὡδβοτίίδηςς οὗ ἀθαῖῃ " (ἐπ μσεα 
αιἰερι γπογίς ἀοφωῤεῆδῖο 641), Μ ὨΙΟΝ 18 ἔουπὰ ἴῃ 
βοα Μϑ85. οὗ ῃε νυϊγαῖα. [ἴ ΤΔΥ, Βοννονοῦ, 
Ὅ6 ρεπυΐηο, βίπος ἰδ σοπιρ οἴε8 {86 ραγδ 6] ἴβπα ; 
δῦτοαϑ Ψ τ [86 παρθοΥ οὗ ̓ ἶπ65 ἴῃ ἴῃ6 ϑςῃο- 
ΤΩΘΌΥ οὗ ΝΙΘΘΡΒΟΙΊΒ; δηὰ 800 ρ165 8 8ι0]6 οἴ 
ἔοσ ἴδ “1 (αὐτὸν) ἴῃ [6 πεχί γ6Γθ6. 

16. «ὐδὸἐδεοὶν «υογἢ 1.11. “σὰ (δεῖγ 
μαπά5,᾽ νεῖοῖ βοπλθ ιἱηάἀοτϑίδηα ἴο τλθδῃ [Πα 
τθη ὀεεζοημεά ἴο ἀφαίῃ: Ὀυΐ, 4185 ῬΏΙΟ 8805, 
“ Δηἀ8 δ1ῸῈ ἃ 5Υπ|ῦο] οὗ ΔοΙ]Οη5.ἢ 

εαἰϊεά ἰδ 1ο ἐδ! [δ τὰς δἀάεα οἶδυϑθα 
Ὀὲ βρυτίουβ, “1 (αὐτὸν) πιυδί 51}}} τείεσ ἴο 
“ ἀραῖῃ ᾽ (θάνατον), ἰηνοϊνεὰ ἱπ [6 ἀθάνατος 
οὔ ἴῃς ργενίουβ υϑῦβθ. 

«υδέη ἐδὲν ἐδοισδὲ ἰο ῥαυε τὶ ἐδειγ γγίεπά, 
{δε} εοποιωγιϑά ἐο ποι 1} ἘΙΒΕΥ, “ τερδσά!ηρ 
11 45 ἔγϊεηὰ, [ΠΟΥ πιο τεὰ ἀυγαγ" (νας. ἐσήμκες 
γισμ). [ΙΕ ἐτάκησαν ταεαηξ “ [ΒΕΥ οοηδυπηοὰ 
ἴο πουρδῖ," τῃ6 οπά οἵ ἴδε νεῖβε νουἹά ὃς 
ϑοϊιονῃαῖ οὗ δὴ δηςὶ- οἰ πιαχ. ΟΥὐἹπηπὶ Ροϊπίβ 
ουἱ ἰμαὶ τὰς νοῦ ταῖρῃς τρθδὴ “ ἴΠῈΥ αἰεά 
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ἱξ, Ὀασαυβα {ΠΕΥ δῖῈὸ ΨΟΓΙΒΥ τὸ ἴδε 
ρας ἢ 1, 

ΓΗΑΡΤῈΚΕΚ 1]. 

1 72: τυϊεξε ἐλέκα ἐλὲς ἐγ «ἀογέ, αὶ απαῖ 97 πο 
οὐδεν αγάεν ἑλὲς: 6 ἐλεγεζογε ἐάεν τοῦ ἑαξέ 
ζλσῖν ῥίκασεγε ἐῥε ἐδδε, τὸ σπα ερνεοξέγε σραὶμεέ 
ἐλέ μ. 2ιῖ λα ἐλοΐ ἐξ τολέελ ἀοίλ ὀξῥμα 
ἄορ. ᾿ 

᾿ϑινὼ (6 μηγοάίγ 8414, τεδϑοη- 
ἱπρ; ψι τῆδηλβοῖνεβ, δαϊ ποῖ 

ΨΊΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ἢ. [ν. 1:--. 

ατρηῖ, 4 Ου΄ ] 18 βδογὶ δηὰ (εαϊΐοιυ, “ Κλ: 
διαῃὰ ἰῃ τῆς ἀολίῆ οὗ ἃ πιδῃ τἰετε δα Έ2. 

'δ ΠῸ ΓΕΠΊΘΑΥ : πείτ με νγᾶ8 ἘΒΟγΕ ΔΠΥ ταις 
ΙΔ ον ἴο ἢᾶνο γεοζιγηθά ΠΌμ 
(δε ρτᾶνα. 

24 ον ΜῈ δῖε ὕογῃ δὲ «4]] δάνοη- 
ἴυγα : δηά τὸ 5}41]] Ὅ6 Βοιθδλῆογ 25 
τΠουρὴ τὸ δά πόνοσ ὕδοῃ : ον [δὰ 
Ὀγοδίῃ ἴῃ ΟἿΙΓ ποβΕΓ18 ἰ8 48 5πΊοΐζ, 
δηά 4 {π||6 ϑραιῖς ἱπ τὰς πιονίηρ οἵ 
οὔ ἢεατ: 

στῇ Ἰονα ἴον ἴἰ ἧ--ἢὦ βοηξ ἐχργοββίοη, Ὡς ἢ 
δυϊ18 [86 ὈΠΈΕΥ δδύοδϑπὶ οὗ (86 . ὙΒ6 
δογίϑίβ ἃγὸ ψπορμῖς, ἴ.6. [ΒΟΥ Σεργέϑεηξ ἃ ΠΟσΠΊΔ] 
δίδις οὗ 1] 8. 

απ ναός α εουεπαπὶ αὐἷῷ 327 ΤΉ 15 Ὀοτ- 
τονε ἔτοιη Ῥβδὶπὶ χχνυἹ. τς. ΟουΡ. Εοϊυ8. 
χίν. 12, “ἴδε σογεηδηΐ οὗ ἴῃς στανυθ.ἢ 

ἐδὲγ γε «υογὴδγ ἰο ἑαξε βαγί αὐ Μὲ ΤᾺ 
ἄεϑεσνς “ἴο. δε οὗ ἀεί 5 ἰοῖ " (οοπιΡ. ἰΐ. 24 
δηὰ ποῖ “ἴῃ (6 μδηάβ οἵ [86 1,ογὰ,᾽ 11}. 1.ὄ 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1]. 

ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΑΝ ῬΒΑΟΤΙΊΟΕΒ ΟΥΡ ΤΗΕΞ 

ΟΟΥΚΕΆ3. 

1-8. ΤΏΕΥ ἀορίοτε ἴῃς 5ογίῃςββ οἵ 116. 

1, Τὸρ δὲ ὠπροδγ ΤὍὌὈἘ86 ποιηϊηδενο ἰ5 
ΒΌΡΡΙΠεα ἔγοτῃ ἴπε ἰδϑὲ νεσβοΌ Ὑπὸ “γ᾽ 
ξινοβ (16 σεᾶϑοῦ ΜΕΥ (ΠΟΥ ἃ:Ὸ ““ΟΣΙΓΌΥ ἴο 
ἴδκε ρατί σὰ ἀοδῖ}," δίησς ΠΟΥ Ἰοοῖκ οἱ 
ἀορδῖῃ 45 ἴῃς ἤπαὶ σοπα  ΠΘΓΟΥ. 

γέ «ὃ ἐδογισείυες, ὀμί ποὶ αγὶρϑδί. 
ἈαίΠον, “ ἐδ “αἰά α»γοηρ ἐδεγηδείοει, τεδ5οῃ- 
ἰηᾳ ποῖ τρὨΠγ.᾽ “ὙΠΕΙ56Ϊγ 65" 15 υϑεά ἔογ 
“Οη6 Δῃοῖμογ,, Βοῖἢ ἴῃ (6 οἸδ9ςϑῖοβ ἃπά ἴῃ 
ἩεϊἸεηϊδες Οσεεῖκ γος ργοςοῖγ 15 οἥδη οχίοηδὰ 
ἰηῖο ἰάἀοπΕγ. “ΝΟΣ αγὶφρὲ, δὰ ἰηβίδποθ οὗ 
δοίες (8ε6 Ὠοΐα ΟἹ ἱ. 11) ἔοσ “' Ρογνουβεὶῦ ᾿ 
(σκολιῶς ; σοΙΏΡ. ἱ. 3). 

ἐεάϊοι..7 ἘΔίμοσ, “ ραδϊπῇῃ]," “ρτίενουϑ.᾽ 
Τῆς ψογά λυπηρὸς .Β ηοΐ ξουπά ἴῃ ἴδε Ν. Τ'., 
διῖ οσουΐβ ἱπ Ῥχον. χῖν. το, ἄς. [ἰ 8 ἃ 
ςοππηοηρίδος [δαῖ [6 ἀ2γ85 οὗὨ πλδηβ [16 το, 
ἔοῦ 186 ταοβί ραῖῖ, ““ἕενν δηὰ ον1}" (Οεηῃ. 

- ΧΙνὶ!. 9), δηὰ ποτα 18 Ῥσο δ πὸ ῸΓ 
ὙΠΟ ἃ ργεαῖου εοπσεησ Οὗ οριηΐοη οσουά θα 
δὐάιυοεά ἔτοπι [86 (Θ5ἘΠΠΊΟΗΥ͂ οὗ 81} πδέοῃβ δπά 
4}1 αρ68. 

ἐπ ἐδὲ ἀεαΐδ 9.7, α »ιαη ἐδόγό ἐξ πὸ γεριεζ.) 
Αἱ ἴδε ποὺγ οὗ ἀδδίῃ ῶὩο Ὠοα]ηρ (ἴασις, αἱξ. 
γε ρον μι) ὙΠ ναὶ. ὙὍΠα ἘΧργαϑϑίοῃ σὸ- 
δα 0165 [δῖ οὗἁ ΘΏΣΓΙΟΥ : 

“ς ΤΉΘΓΟ ἰ5 ΠΟ ΔΙΤΩΟΌΣ δραϊησὶ (δἰς.᾽ 

πο δεῦ αὐας ῤέγε ΩὯ7 γ»ιαρ ἔποαυν ἰο ῥασε γε- 
ἐμγπεά ἤονι δὲ βγαυε) 1 Οὐογ. χν. 32. ΤῊ]5 

τοηάδοσίηρ ἷἰ5 δάορίεδ ΕΥἩ ἴΠ6 Μυΐζ., 8571) 
Αγαδὶς, δηὰ ὈΥ ᾿ῃΔΥ͂ σοτηπηοηίϊδίοτβ. ᾿Αγα- 
λύειν ΤΑΔΥ͂ ΤἸΏδΔη “ἷἴο τείυχη;," 88 ἰῃ 2 
Μδος. χίν. 44, [ὺκ6 χὶϊ, 16 (πότε ἀναλύσει 
ἐκ τῶν γάμων), Ἰυάϊ ΧΙ, Ἅ (ἐσπούδασαν 
ἀναλύειν), 2 Μᾶος. ἰχ. 1, ἄς. Τα δγίοὶε 
ἴῃ ἴδ6 Οτεεῖκ 185 (θη , 88 Οὔ ΤΕΙ- 
βίοη ΤΙ ΒΟΥ τεπάειβ ἰξ (“ “57 τοδη ἢ). ΤΕ 
οἴδυδε τϊρΐ, ΒονΌνΟΣ, ἰυδηϑίδίοα, “ποῦ 
νγ85 ΔΠΥ͂ αἰεἰλυεγεγ ἔγοτα Ηδὰθς ἱκπουπι," [ῸΓ ἰὴ 
ΧΥΪ. 14 ἀναλύει Τηρδη5 ““ ΤΟΟΔ]18᾽ οὐ “ Ὀπηρ8 
δ8οκ," ὙὍὙΠα (δουξδῖ ψ|}} (Ὠδη τοβεπιθὶς (δδΐ 
οὗὨ Ῥϑδ]πὶ χὶῖχ. 8,9. ὙΒεβὲ πιδίοσι δ] 1515 8πά 
πεειἈἰηκοῖβ ταῖρῃξ θ6 βιρροβεὰ ἴο ἀεῆάε 
11 βίοσίοϑ οὗ γαϊβίηρ (ἢς ἀεδά, τβείβεῦ 
τις Ο. Τ. οἵ ἰπ τιγίποϊορυ (Αἰοοθίεβ, ὅς) 
Οη {δεῖν 11ρ5---δίηος [ΠΟΥ͂ ἀΘΌΥ τηλη᾿5 ἱπηπΊ0Γ- 
1211 ---“ Ἡδά65᾽ δῆ ΟΠΙΥ τθδῃ “ ἴϊιε 5ἰδίε 
οὗ ἀθδι," “1Πς στανθ᾽᾽" (85860}). 

Ὡ. σὲ αἱ! σὐυεμέμγε.) αἱ εδίως, ποῖ 83 
ἴῃ [6 Ψυϊρ. ἐν πέδέλο, Ὀυξ “ δηγμον," “Ὁ 
οβδηος," ἐεπεγ εἰ ὕογιμώϊο (οοταρ. (ἰκ. 
“Τυβς, Ὀϊδρ.᾽ ἴ. 49.) ὙΒΕΙε 18 ἃ 5.π||8Ὁ 
(λουγῆῖ ἴῃ Εἰ ςοἶ68. 11]. 19. 

Ω: ἐδομᾳῦ «υεὲ δαά πεϑενῦ δεεμ. ἧι ΕΧργεϑ- 
βίοη 15 ὑοστοινοά ἔοῃχ Ονδά. σό. (οπίραγε 

“« Οὐυδοτῖς αυο ͵αοςα5 ροκὶ ορίτα Ιοοο ἢ 
υο »κορ παΐα ) "- -ΘΈΝΕΟΑ. 

ἐπ οιν πουίγ ἢ Οεη, ἷ!. γ; οὐ χχγτϊ,. 3. 
απά α {ππἼε τραγὰ ἐπ ἐδο γιουΐπρ οὐ οΤ' ἐκαγι.} 

ΤΕς ΑΟΥ. Πετε ἔο ]οννβ ἴΠ6 Ὑ Ὶγ ἰηίοτίοῦ τεδί- 
ἵηρ οὗ ὄλεγος (()) ἔογ ὁ λόγος. ᾿11 ἰ5 οἰεαγ [δὲ 
ὄλιγος, ἰδουρὴ ἔουπά ἴῃ δοηης φυοίδιίοηϑ οἱ 
ἴδε νεῦβα, ἰβ ἃ οἱἰδγίοδὶ δίυαπάευ. Βοπάεγ “δηὰ 
ΟἿΣ τεᾶβοῃ (ὁ λόγος) ἰ5 ἃ βρατκ (ρτοάιιοδά) [ 
186 Ὀοδίίης οὗ οὐὖγ ἢεατί." ΨνῈ βᾶτε δεῖξ ἃ 
αὐτου 1: οὔ ἀποίεηξ τηδίοτἰα!ίϑηι, ἐοιβά σά 
οη ἴμε Ηεγδοϊοδη ρυιε88 ἴπαὶ δ} {π|πρ5 ὉΠ’ 
εἰπαϊοά ἴτοτι ἔτε, ἀηᾶ ου Ζεηοῖβ ορίῃίοπ ἰμδΐ 
ἴβε δουὶ ννᾶ8 “ἃ ΠΕΓΥ ρατεῖς]α.᾽" [υδὲ 85 πιούετῃ 
τηλίο τ 4}15:ι8 ἸοοΚ οὐ τμουρῆς 45 ἃ πιδΐ 
οοπβοθήμθηος οὗ σεγίδίῃ ομδηρεβ ἰπ {μὲ ΠΊ0]Ε- 
οὐυϊε5 οὗ ἰΒς Ε͵ΕΥ βυδεβίδῃος οἱ (δε ὑγδίῃ, 80 
(688 δποίδης ἐγεειμίηκοτβ βυρροσοά {μὲ ἴδε 
δεδίίηρ οὗἉ Βα Πεατὶ ργοάυςοὰ {που 1 Ἵ 
ἔογπι οὐ μ᾽ δδ 8 οὕ βρᾶγκβ ἔγοπι (με ἤγεσυνς 
βίδηςε οὗ ἴμε βου]. ““ Βγεδίῃ "" δά “(μουβ 



ν..3- 5. ΨΥ ΙΘΏΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Π.ὕ 4321 

“Έρεε. 4. ΜΟΙ θεΐπρ εχεϊπριυϑηςαά, Φοογ οἰουά, δηά 5}|2}1] ὈῈὲ ἀϊδρειβεά 245 ἃ 
δ δος ΒΟΑΥ͂ 5}|8}} δε τυγηπεά ἰῃῖο 45Π68, δῃά πηκϊδῖ, (δῖ 18 ἀγίνεῃ ἀὐγὰγ ἢ (ἢς 
"ΟΣ, ΟἿ ΒρῚΠ| 5}}8}} νδῃΐϑῃ 848 τῃ6 'βοῦῖ δεᾶδπὶ8 οἵ [ἢ6. ϑυη, δηᾶ ' ονεγσοτης "ΟΡ 

νὴ τς Πεδὲ τΒεγεοί, 
ς “ον οὐ {π|ε 8 ἃ νεΓῪ βῃδάονν Ἅ τ οβου. 

(δῖ ῥρϑββθίῃ ἀἸΑΥ ; δηά δίῖεγ οἷγ ἐπά "ἢ 5 
μετα ἰ8. ῃ0 γεϊυγηίηρ: ἔογ "τ 8. ἔλβ8ξ " οσ, ἀα. 

ΙΓ 
ς Απά οἱἷχγ πδπὶὲ 53}|2}} δ6 ἰογροζίθῃ 

ἴῃ {π|6, δΔηά πὸ τηδη 58}4}} ἢανε οὔγ 
χοῦ ἰῃ τεαιηθιηδγδηςο, ἀπά οὐν [1 
8Π41}} ρᾷ85 ΑΥΑΥ 48 ἴθ ἴγδςα οὔ ἃ 

ἴο [Ποπὶ ἃγ6 τ᾿ ΓΕΙῪ ἴἢ6 τα] οὗὨἨ τθο ΒΔηΐσιη. 
80 Χοπορἤδπο8 5αϊὰ, “1 8 [86 παίυστε οὗ 
Ἰπὴῦς ἴπδὶ ΓΙ ΠΚΘΙΒ ἰπ τρθη,᾽" ἀε. τδουσπῖ 
ἶθ᾽ ΤΙΕΙ͂ΕΙΣ 8 Τεβυϊ: οὗἩ ογζδηΐβιῃη, Επηρεάοοἑοβ 
8414: 

Αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιον ἔστι νόημα. 

8. “ῥα! δὲ ἐωγκπδα ἐπίο ασδὲ5.1 Α 5ἰπααῦ 
τοοίδρθοῦ 5 αἰ ογθ ΠΥ ἀρρ]οὰ ἴῃ ΟΥαΥ β ̓ἰης: 

4“ Ἐξἢ ἱῃ ΟΣ 45865 ᾿νε μεῖς ψοηίοά ἤγος.᾽ 

ΟἹ “δὲν “ῥα1} υαπδ 1ἱξ,, “5.811 Ὀε ἀϊς- 
ζυϑεοὰ οΥ ἀπε ραϊοά "ἢ (γυγ., ἀἠγωιάειιγ). Ἡοτς 
“(ἢ6 ερὶγίξ " ἀοεβ Ὀυΐϊ τλοδη “ (ἢ6 Ὀτεδί." 850 
ΗἩΟΠΊΟΥ σΟΙΏΡΑΤΕΒ [6 ἀδρασγίπρ 5οι] ἴο 5πιοῖκο 
( 1]. χχῖ. το). (Οοιρατο 85. ἷν. 14; ϑ0ρΡἘ. 
4 Ε]εςίγ. 1158; Ηοτγ. “ Οὐἀ» ἵν. 7, 15. 

“4 7ομμῆς ἐπεῖνε φμαράίανε τοοτὶ Ὀυπ ἄος ἀδξοσὶς πρῶ 
Μικίδ νάροῖὲ ; νᾶροβ ροστο ἴγϑδῃϊξ δὄγα βεουσω." 

[τςξ. 11, 233-4. 

“ΈΕΈΙρο ἀϊδϑοῖνὶ ἡποαὰς οομγεαῖϊξ σημεῖα 
δηϊπηαῖ 

Νιαΐυχασωη, ἐδῶ μέρη: ἴῃ 81145 δϑγὶ5 δΌσαβ.ἢ 
1018, 456-7. 

ας ἐδε “95 αἱν ὙὍΠα ψογά χαῦνος,  υἷκ. 
“"οὐ δια, τα 88 ταῖμου “ νοϊὰ,᾽ “ {η1η,᾽ “ Θιιρίγ,"» 
“ γἰε]ϊηρ ᾽᾽ (ΜΙοΩ᾿5. “ θυχοπὶ δἱγ :" Οεστη., 
δίορ “α»). 

4. οἱ παρι ρα] δε γογροίϊεη ἱπ 1έ»ιε. 
Το ἔδςῖϊ [παῖ οὐϊϊνίοη ἀνναιοα {Π6πὶ 566 1}8 ἴο 
αν ἰσουδίοα {86 δηςϊεηΐβ, ὕο1ἢ [ἐνν8 δηὰ 
ΟοΘμΕ 65, τλοτὸ [ἤδη ἰξ ἀοεβ8 ουγϑεῖνοβ. Ηδθπος 
ΔΤΟΒ86 [86 οχίγεπι)α ἀθβῖσε, οι οὗ [68 δηὰ 
ΟΘηΠ|65, ἴο ἰοανα Ῥείη [Ποῖ ϑοιὴθ τηοηυ- 
τηθηΐ ΟΥ̓ ΤΠΘΙΠΊΟΓΊΔ] οὗ [πεπλβοῖνοβ (2 841). χυἹὶ!. 
18; Ῥ8. οχὶ!. 6; Ῥγχονυ. χ, 7; Ἐοςοΐθβ. ἰχ. 5; 
ΕοοΪι.8. ΧΧΧΥΙΪ, 26, ὅζο.). 

ἂς: ἐδὲ ἰγαεε οἱ ἃ εἰομά. Ἐ40οβ. χἱϊ. 2; [οὔ 
ΥἹ]. 9. Ἴχνη ὈΓΟΡΕΓΙΥ͂ πιθΔη8 “ ἔοοίΞϑι6ρ5.Ἶ 

5 α »"] ὙὙΠ18 πδίυγαὶ τηοίδρθοσ οὗ 
ΘΥΔΏΘΘΟΘΠΟΘ 18 ἔουπά 4150 ἰὴ Ηοπηοσ, ἠῦτ᾽ 
ὀμίχλη. ΤὮΘ ρῆγαβθε “ ορανεα σαυαν (διωχ- 
θεῖσα) ΌΥ͂ ἴπε ὈεΔη5 οὗ [δε βυη᾽ 5 υϑοὰ 
ὃγ 1,αἰίη Ῥοείβ: 

“Νυδοε 5οϊεῖ νη ζά οδηάίδυς ἵγε ἀϊ65.᾽ 
Ον. 7γὴ"2 11. 142. 

ουεγοορθ.}] 111.’ ψεϊρῃοά ἀονγῃ " (βαρυν- 
θεῖσα). ΤὨδ τοίδρθου ἰ5 ἢοῖ ΘΙ δοοσυτγδᾶίο : 
ἴου ΠΟ σϑαβοηδῦϊο Ὄχρ δηδίίοη οδη 6 οἤογοά 
οὗ ἃ σηϊβῖ “ σ«υεὶρ δεά ἀοαυπ᾽" ΌὉΥ ἴμε δυυῃθοδσηβ. 

8686, 580 (δῖ πο πηδλῃ Ποιπεῖῃ δρδίη. 

Τῆς οοη͵οςξυγαὶ ὀμμεηἀδέοῃη μαρανθεῖσα 15 ποῖ 
ἈΔΡΡΥ. ΟΥτοζΟΙΥ οὗ Ναζίδηζυϑ, ἰῃ δὴ οἰοηυδηΐ 
Ραϑϑᾶζθ, υαἱζεβ8 (6 ναγίουβ ϑοσρίυσγαὶ δηὰ 
Οἴου τηείαριίοῦβ ἴου ἴμ6 βῃοσίηθϑδα δηά ἷἰπ- 
ΒΔΌΙΠΠΥ οὗ 116. “γε γὸ ἃ διτης ἀγοδη, ἃ 
ΡΒδηΐοπι [δὲ σςδηποῖ Ὀ6 μταϑρεά, ἴῃ6 Ξουὰ οὗ 
8ἃ Ῥαβϑίηρ ὈΓΕ6ΖΟ, ἃ 58᾽1]0 (Πδΐ ᾿οᾶνθβ 20 ἴγᾶσθ 
ὍΡοη ἴδο δεᾶ, ἀυ5ῖ, ἃ νΔΡρουΣ, τλογηΐηρ ἄν, ἃ 
ἤοντες ἰδδξ πονν δίοββοτηβ δηὰ ποὺν ἴβ8 ἄοπα 
ΔΥΝΑΥ͂ Ἶ, (σοτρ. 48. ἵν, 14; [οὉ Υἱῖ. 7; 8. εἰϊ. 
3,) ἄχο.). 

5. α σεν “δαάοευ.) Α ἴποαιιοπῖ τοίδρθου 
ἴῃ δειρίυγτε (οὐ γἹ}. 9; 8, χχχῖίχ. 7:1 
(ἤτοη. ΧΧΙΧ. τς ; Ενοο]65, 11], 13, ἄς.) δηὰ ἴῃ 
[86 οἶ4551.5. “Μδη ἰ5 (6 ἀγϑδτῃ οἵδ βῃδάονν," 
ΡῬιηά, “Ῥγίῃ,, υἱῖϊ. 132. δορῆ. “ ΑἹ., 126: 

δρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὕντας ἄλλο πλὴν 
εἴδωλ᾽ ὅσοιπερ (ζῶμεν, ἣ κουφὴν σκίαν. 

Απὰά [ἢ σηοάσσῃ ροεῖϑ: 
“ἌΝ αἵτε βυοἂ δἰυϑ 

ΑΚ5 ἀσδδῃ}β δὲ τωδάς οὗ," 
ΘΗΑΚΒΡΕΑΒΕ, 72»Ρέ:ί, ἵν. 1. 

ἐς“ Μδὴῃ ἱ5 ἃ ἰοσοῖ Ὀοσῃς ἰῃ [86 νὴ΄ῖὴηὰ ; ἃ ἀσοϑδῃι 
Βυὶ οὗ ἃ Ξῃδλάον βυτητηδά,᾽ 

ΟΗΑΡΜΑΝ, 2.5.2:} σ᾽ ΑΙνιδοῖνε, ἱ,. 1. 

“ Απὰ νῆδὶ τ εὐτν ἃ βδάον 1:55 ἴδῃ 5μδάς, 
Α ποιϊδίπρ 1655 ἴδῃ Ὠοϊδηρ.᾽" 

γουνο, διέρλξ 7λομράξε, ν. 

ΦἜ εν οὨ» ἐπῶ ἐδέγ ἐξ πὸ γείμσγπίηρ.] ΜΔ υΐκ. 
πὸ ο" γευεγσίο πὲ πουγὶ, ΤὨΘ ψοσζὰ σϑῃ- 
ἀοτοὰ “σεζυγηΐηρ" 185 ἴ)6 τάγὰ ψοσζγὰ ἀναπο- 
δισμός, ΜΜἈ1ΟΝ Τ6 45 γαῖ ΠΟΥ “γερο οη "ἢ τη 
τεϊυσηϊης. [{ Οσουγβ πο Π6Γ ἴῃ ἴπ6 ΓΧΧ. ΔῸΣ 
(6 Ν᾿. Τ. Τῆς Α. Ψ. Ἔχργοβϑϑοϑ (ἢ 6 8876 
(Ππουρῃξ 45 τἴπδὶ ψ Ὡς ἢ ἔοϊοσβ: “Νο πηδῆ 
οουοῖὶ ἀρδίη : δυῖΐ (ἢ6 χοΔ] τηϑδηΐϊηρ 15 ἴῃδιὶ 
ἐ {Π6ΓῈ 5 ΠῸ τδοῦσγοησς οὗ ἀφδίῃ." “1 18 
δρροϊηϊοά υπῖο 81] σἤθῃ ομζέ ἐο ἀϊε," ἨΘΌ. ἴχ. ἐ ἢ 
“Νὸὼο τῆδη οδὴ ἀϊς ἴνςα." 
ΤΟ Αγαδῖς 566 Π|8 ἴο δυο Γοδὰ ἐμποδισμός, 

“ Βιηάγδηςο." ὙὍΤῇο οἶδυδε νν1}} [Ὠδη πόδ (δὶ 
“ ἀρ 15 ἱπευῖ 0]. ᾿ 
2 ἑὶ εἰ «.αἰ1 ὍΤὨε τροίδρθοσ ἱπιρ] 168 

τπ8ῖ τ ΙΓ ἢ 15 σεδὶθα ὩΡ δηά Ἵοδηηοῖ δε ροί αἵ; 
Βοησς [παῖ τ Ὡς ἢ 8 ἱστενοσδῦϊς. ΤῊ γερο ΟΣ 
οἵ ἀδαΐῃ, δηὰ {μογεΐοτε οὗ 11ἴδ, 15 ᾿τι ροϑϑιῦὶθ. 

πὸ τηὯη εογιξί αραϊπ) ΤΠ5 (δουρί 15 
ὙΟΓΥ σοιῃηπιοη. Ιοῦὺ νΥἱῖ. ο, “Ηα [δῖ φσοοῖδ 
ἄονῃ ἴο ἴδῃς ρτᾶνς, 8384} σοπῆα ὉΡ ὩῸ πόσα.» 
Ἐςο]υ8. χχχυι. 21, “ἼΠΟΙΘ 18 20 {υὑγηΐην 
δδαϊη." Αδϑοῦ. “Επι πὶ. 628, ἅπαξ θανόντος 



6 ὕοπιε οἡ {βετείοσε, ἰεῖ 18 Ἐπ] ΟΥ͂ 
τῃε τΐηρβ “(δῖ ἅτε ῥγαβεηῖ: 

.. ἅπ4 Ἰεῖ υ8 ᾿ϑρεθ ἢ υϑ6 (ἢ6 οτΓεδ- 
ἴυγεβ Κα 45 ἴῃ γουζῇ. 

, [εἴ ὃ Η]] ουγδεῖνεβ ἢ σΟβΥ 

ὙΨΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1. [ν, 6---ο. 

ὑίης δηά οἰπιίπιεηῖβ: δηά ἰἴεῖ το 
ἤοννεγ οὗ (ἢς βργίπρ' ρᾶ38 Ὁ υ: 

8 [κεἴ 8 οἴονη οὐγϑεῖνεβ τσ ἢ 
τοβεθυάςβ, Ὀθείογα ἘΠῸῪ 6 ψΠ ΒοΓθά : 

9 ἴ εἰ ποης οὗ υβ8 ρὸ ψίπους ἢ 

οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις. Ἰιυοτεῖ. 1, 942, “ Νῖες 
φμφμαε ἐχβογ: ἐκ α].) Οδῖυ}}. νυν. 4, 
“Νοδὲε φιωρ σεριοὶ οκο δ ὀγουὰ ἐκ, ἄζς. 
(οπιραζο, ἴοο, 6 τε] -Κηονσπι δηθὰ ὀχαυϊκὶϊε 
11η68 οὗ Μοβοδυ5, δεηάϊηρ 

εὔδομες εὖ μάλα μακρὸν ἁτέρμονα νήδυμον ὕπνον. 

6-9. “1,εἴ υδ οαἱ δηὰ ἀσιηκ, ἴοσ 0" ὩἸΟΥΤΟΥΣ 
“6 αἷς." ϑεηβυδιν 15 ἴ[Π6 πδίυσαὶ σεβο]ῖ οὗ 
ὉΠΌΟ6] ΘΕ ἴῃ 411 ἀνογάρο πηθῃ. 

Θ. μὲ ω: εη͵ογ. ἴῃ [Π6ϑ86 νεῦϑοβ [86 τυγιῖοτ 
ἐπιδούϊε5 [π6 ἀγερβ οὗἠ Ερίσυγοδη [ΠΘΟΤΣΥ. 
Ερίουσυ5 Εἰ πηϑοῖ ἴδυρῆΐ ἃ ρυτγο τῃογΔ ΠΥ ; Ὀυς 
ὈΥ πιρκίηρ ῥίδαϑισε ἴπε τρηρρον δοημρι, Ὦδ 
βῃἔεά [86 {για σοηῖγο οὗἉ στανγ οὗ [6 πιοταὶ 
δγϑβίεπι, ὄνεη βου ἢ ἢ ΡΟΓΒΟΏΔΙΥ͂ [ηϑἰδιοὰ 
τπδῖ ρ]οάϑυγε σου]ὰ ΟἿΥ Ὀ6 ἑουηὰ ἰῃ [6 ραῖἢ 
οὗ νίτυ6. ΤῊ 5 ῬΕΓ ἴ5 (ἢ6 ἀ6- 
ειλάθα βθηϑιδ σι οἵ ἴΠ6 ΦΟ] ον 5 οὗ Δ ηϊ]- 
βϑῖθποβ, [ῃς ΗἩδεαοηϊδῖβ, δηὰ Ογγεηδὶς ρἢ1]|ο- 
ΒΟΡΒοτβ. [{ σεργοβϑοπηῖβ [6 Ὠδίηγαὶ συ! οὗ 
ἴαϊϑε νἱεννϑβ: 

“4 ΛΠ ΩΒΑΙ]οννοὰ δοίοῃκ, οἰδηῖϊςὰ ᾿ἰἶα ἃ σσοόσσῃ 
ὕροι ἴδς ἱπεοϊεηὶ δβρίτηρ ΌὉΣΟΝ 
Οἱ βρυγίουβ Ὠο[!ΟὩ5.᾽ 

Οοιρ. Εροοΐοβ. 1ἴ. 24, ἐϊ. 12, ἰχ, 7, Χί. 9; 
5. χχὶϊ. 13; 1 ΟὐοΥ. χν. 32. 850 ΨΏΘΩη [Π6 ἴνουῦῦ 
βἰκοϊοίοῃ ἰ5 οδιτιϑὰ γσουηά δ ΤΥ Π]Δ 1] ἢ]0᾽8 ἔθαϑὶ 
ἰῃ Ῥοιγοηΐϊυβ, [ἢ ζυσδίβ Ἔχο δ: 

“Ἡδυ! ΒεῸ} ὯΟΩ Τηΐξοῖοβ ἢ οὕλη ἴοϊα5 ΠΟΙΟ 
ὨΪΏ1] α5ι 1 

δὶς δή συηςίὶ ροφίαυδτῃ Ὧ05 Δυίεζεϊ ΟΥςι. 
Ετρο νἱναῦβ ἀυτῃ Ἰἰςεὶ 6556 Ὁ6η6.᾽ 

Ννε Πηά [Π6 βᾶπῖ6 [που ρῃξ ἴῃ 1υκο ΧΙ. 19. 
ΤΠ ἱπϑοσριίοη, “ Εδΐ, ἀγίηϊ, δη] Οὐ ΤΠ γ56]: 
16 τεϑβί 15 ποι ηρ,᾽ νγὰ5 σασυδά οὐ ἴῃς ρΡοάεϑιίδὶ 
οὔ [ῃς 5βἰδίιι οὗ ϑαγάδηδραϊὶιιβ, αἱ Αηςἢ δ] 8. 

“Τιῖνς ψ Ὡς γοῦ ᾿ἷνε, (Ὡς Ἐρίουτε ψου]ὰ 58γ, 
“νά :εἴτ ἐλε ῥίκαςμγες 97 ἐλ 2γέτερι (αγ." 

ΤῊΣ [που ρΕϊ 8 οἴδη ὀχργεϑϑο Ὀγ Ευγὶρ 68 
( ΑΙς γ88), Απδοσζεοῦ, ἴδε Οτεεῖκ Αηΐπο- 
Ἰορϑῖβ, ἤοοσγαςεο, ἄς. 

ἐδε ροοά ἐῤδὶπρ: δαὶ αγε ῥγεδεηβ Ἀδίδεσ, 
ρογθΔρ8, “ἴῃς τηϊηρβ ἰπδί ἃγὸ ΓῸΔΠ} ροοά;," 
Δρατί ἔγτοιῃ ἴῃς ἱπλδ Ί ΠΑΓΣῪ ͵Ο0Υ5 οὗ νἱγίις, νυν Ὡς ἢ 
[Π686 ἢ ΒΙΉΚΟΥΒ ΓΟρΡγοϑοπῖ 845 τποσα ἢΔ]}1.- 
οἰηδίίοῃβ. 

τ:6 ἐξέ ἐγεαίμγε..Ἶ Ἐδῖδποτ, “(ἢ σΥεδ ΟΩ ἢ 
(κτίσει), ονεσγιλίης ἀγουηὰ υ8. Αποίμεῖ τεδά- 
ἷἰῃρ ἰ5 κτήσει, “ δὶ γγχὲ ροβϑ9688." 

ἧᾷε α, ἐπ γο δ. ΜΈ ΘΩ δίοης ἴΠ6 Κοοησϑῖ 
ἰϑάϑιισε οὗἁὨ 116 15. ροβϑίῦϊθ. Εὔοοΐθβ. χίϊ, αὶ 
ογ. " Οἀ;᾽ 11. 3,15. 

Ἴ. ωὴὴῦὸ εοετΐν «υἱπε.)}] Ὅς 70γ8 οὗ νπε, 
νι 115 ἱπιοχισδίίην 68, ἅγε ἱηΥΑΓΙΔΟΌΪ 
Τττ πκὴὶ ἴῃ ἴμ696ὲ ΕΡ᾿συγεδη ΘΧΒΟΓΙΔΈΟΠ5, 

Οὐλδγ Κλγγάτῃ ἴο Αῃδοζθοῃ δηὰ Ἡοσάδςα. 

απά οἰκί». ὙΠῈ νοτῦ πλησθῶμεν 15 
Βεγὸ Ἰοἰποά ὃγ “γϊκρες ( ὕσυγε νοὶ πιοϑῖ 
Τοτϊητηςηίδίοσβ οοηῆιϑο ΜΠ ΖΟΌΡΤΩΔ) ἴῃ 
ἀἰβογθηϊ βοῆϑε8 ἢ οἴνου ἀηά ἢ μύρων : 
“Ἰεῖ υ 4) ομγτοἶυες νΠ ΘΟΘΕΥ τν]πα, πα “,2ε 
ομγεΐυο, νὰ υηρυδθηί8." Ὑδὲ ουκίοπι οὗ 
δηοϊηπηρ ἴ[ὰς ΒΟΟῪ ΜῈ οἱἱ οὐ ψ ἹὮ ρεγέυπγο5 
Ὑγ438 σΟΙΏΠΊΟΏ ἴο ἴδε [ενν5 (ΑἸπο8 νἱ. 6; 5. 
ΧΧΙΙ, ς; Τἃ(ὐκο Υἱὶ, 46), [ὴς ΟωαΙοεκ8 (Αμδοτ. ΧΙ. 
9), δηά [6 ἘΟΠιΔη8 (Ηος. "Οἀ: ἵν. 12, 18: 
“ Ναγάϊὶ ράγνιιβ ΟἿΥ͂Χ οἰ!οἰοῖ οδάυπι,᾽" ὅζο.). 

,“Ὄοαυεν φξεδε «ργίηρ Τιὰμοῦ, Μμ]αϊεμόἑωμηιεη. 
[τ |5 παίυγαῖ [δῖ ἴμ6 Ροεῖβ 58βοιϊὰ ἄνγεὶ! πιοϑὶ 
ΟἹ γτοσγηδὶ ἤἥονοιβ. Τῆς τοδϊηρ ἀέρος ἔογ 
ἔαρος, μου ρ δποίςης (Αγαῦ., “ Ὀὑγεαῖι οὗ 
βονεν ;" ὅυγ,, " Ἰεᾶνεβ οὗ ἴδε δἱγ᾿" }). γιεἀ5. ὯὨῸ 
Ὠδίυγαϊ 5656. 

8. Ζεὶ ὁ ἐγοαυη ομγοείας «υἱῤδ γοτεδιιαῖ, 
ὀείογε ἐδεῦ δὲ «υἱέδεγεά.) ΤῊΪϊ5 υϑὲ οὗ ἤονοετν- 
καυϊδηάβ 15 Οτςοκ, ποῖ [εὐνϑῆ. Ὧν βπὰ ἴῃ 
Τυσι χν. 12, “ ΤΟΥ ρυΐϊ α χαγίαπά 97 οἶδυε 
ὕΡοῦ Ποῖ. ΟὐΟΙΏΡαΤο 

Ἐμὲ μᾶλλον ὡς ἔτι (ὦ 
μόρισον, ῥόδοιΞ τε κρᾶτα 
πύκασον, 

ἢ ([Π6 τοάϑοῦ δ9ϑὶ ζηδα, ΠΑΤΊΕΪΥ : 
Τροχὺς ἅρματος γὰρ οἷα 

ος τρέχει κυλισθείς. 
ΑΝΑΟΘΒΕΟΝ. 

ΤΠο 5ᾶπ|6 δοπΕπιοηΐ ΤΟΟῸΣΒ ἔγεα η{]}7 ἴῃ 
(1) Ερίουτεδη Ηογδοο: 

“4 Νου ἀεκίηϊ 6ρ0}15 τοβϑα 
Νες νἱναχ δρίυτη, πεὺ ὀγεσέ ΕΣ] τω." 

Οὐ. 1. 36. τ5. 

“4μχς νἱπυτῃ οἴ πησυσηίδ εἰ κέγείξνε ὄγευει 
ογες διτλοθῆδα ἴεσγε ᾿υὉς τοβδα." 

Οδ. ἃ. 3. 13. 

““ (δίδεσ γε τοβεδυὰβ ψ ἢ }]6 γέ ΤΏΔΥ, 
ΟἹὰ Τίχτις ἰ5 5}}}} α- ὅ γιηρ, 

Αμπὰ τὴ 5 βαπὶς θονοσ ΜὨϊΟΝ 511}1165 ἴο- Δ 
Το τοσοῦ 11} Ὀς ἁγίηρ."-- ΠΕΚΒΊΟΚ, 

τὋ Οὖ οδίεΐθςβ μβοδαβ τυ τοβοβ Ἐπ πριν 
ΨΈΙΑΘΕ. 

ΤΗΣ Νυΐϊκχ. Βοτε δάάβ, “Ἰεῖ ἴβοσεὲ 6 πὸ 
ταοδλάον ψἢϊο οὖν σῖοῖ ἀοίἢ ποῖ ἰγάνεγθα." 
ϑίπος λειμὼν, “τηεδάον;" ἰ5 ἐουπὰ ἴῃ δὴ οἷά 
ΕἰοΞβΆΣΥ 458 οοσυγτίηρ ἴῃ [58 ΒΟΟΚ, ἴπς δἀαϊ- 
ίοπ ΠΔῪ Τεργεβεηΐ ἃ ζοπυΐίης οἶδυβε οὗ ἴδε 
Οτεοῖκ ἰοχῖ, 85 ἀοβογιδεά ἴῃ ἴα ΒΕ] ΒουΔΕ ΤΥ 
οὗ ΝΊ ΓΈΡΟΣ. 866 Ρ. 406. 



Ον, 
ἐφέζε77. 

Υν. 1ο---ἰ2. 

ραγὶ οὗ οὖῦγ ᾿ νοϊιρτυοιυϑηεβ8 : ἰεῖ ἃ 
ἰεανε ἴοκεηβ οὗ οὖυὖζ ἰογίμϊπεββ ἱπ 
ΕΥΕΓΥ͂ ῥΐδςε : ἔογ τῃϊβ8 8. οὐγ ρογτίοη. 
δηά οὐ ἰοῖ 15 1 ]8. 

ΙΟ [εξ 8 Ορργεβ8 [δε ροοῦ τρῇ- 
ἴεουβ πλδη. ἰεῖ ὕὉ8 ποῖ ϑραῖε [πε 
νυϊάονσ, ποῦ γανεγθηος ἴῃς δηςϊεηϊ 
ῬΤΑΥ͂ ἢλιγβ οὗ [ῃε δρεά. 
͵ Ι Τιεῖ οὐ Ἐπ Πτο: δε 186 ἰδτν οὗ 

9. 97 οἷν εὐ ἑώρα είν Νεῖῖθον 115 
ψοσγά, ὩΣ ἴῃ 6 ΤΑΔΓΡΊΏΔ] “7 οὐ Ἐν, ΘΧΑΓΕΥ ἐχ- 
ῥγεβϑεβ {ΠῸ πιεδηΐηρ οὗ ἀγερωχίας. ΤᾺΣ Ψψογὰ 
15 ἠοῖ Ἰουπά ἴη ([Π6 ΓΧΧ.οΣ Ν᾿, ὈυϊΊη ροεῖὶς 
δηὰ ἰαῖεα Οὐθοῖκς πιθδῃ8 “" ἀστορδῆςθ᾽᾽ (γερά- 
οχος), δῃιὰ ποῖα ἱπρ]168 “ Ῥεϊιιϊΐδηὶ ἀϊβϑοϊυΐο- 
Ὧ655, 2 Μᾶςς. ἰχ. 6. ΤΟ γίοββ γίνεβ 45 118 
ἐαυϊναϊοπί ὑπερηφανίας. 

ἐῤ.. Νδιηεῖυ, ἴο τδκο (ἢς θοβὲ οὗ πυσίὶ 
Δηά 56 η51:14] ρ]θΆϑΕΓ6. 

}ονγοπ . .. ἰο(. ὙΠῸ 5ᾶπὶ|6 τοσ8 ἅγὰ Ἰοϊπεὰ 
ἴῃ Αςΐβ νἱϊϊ. 21. ὙΠΕΥ ἀγρὺς [μδὲ πιδῃ [88 
ποις, Ὀυΐ [Π6 ῥγοβοηῖ; [ΠΟῪ ἅτὰ ἴοο σῦς ἢ 
5 ΚΘη ἴῃ 56 5118 ὺ ἴο τ 8}156 [6 ἀϊδίδηϊ δηά 
[δες ἔυΐζυτε. (Οοιραγε ἴῃς ἀϊβρτδοεῖι] οριτδρὶὶ 
οἵ δαγάδῃδραϊιιϑ : 
τοσσ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔπιον καὶ ἐδήδοκα καὶ μετ᾽ ἔρωτος 
τέρπν᾽ ἐδάην τὰ δε πολλὰ καὶ ὕλβια κεῖνα λέλει- 

ΤΤΑΙ.- 

10-40. ἐρλνλϑους Ἰῃηϑοΐθῃςο, ἃ ϑϑεσοοηῃά γὸ- 
51.}{ οὗ ὕηδ6]] 

10. Ζεὶ τῷ οῤῥτγονς ἐδὲ βοοῦ" γὶρδίεοιι πιαπ.] 
Οοιρ. Εζοῖκ. ΧυἹἹ. 12; [4165 11. 6.{Ὀ “ὙΤῃὲ 
τιρῃΐϊοοιιβ πιδη 7 5 ἤὮΟΙΘ ΠΩΓΙΩΪΥ τηθαηΐ [ῸΓΣ 
ἴγοῦγ. “ ΕἸἰψῃίθουβ᾽" ΤΊΔΥ ἱπάδοἀ ἤλυθ Ὀθθη 
υϑεὰ 245 ἃ ἴοτὴ οὗ Ορργοῦτγίυπι ΟΥ̓ ἴμ656 Δρο- 
δἰ δι ἰβίηρ [ενν8, ιι8ῖ 45 “ βαἰηϊ οἴεη ἢδ45 Ὀδοη 
δοης ῥγοίεβϑιπρ Ο σι ίδη8. Βυῖΐ [ἴἴ 15 οἰθᾶγ 
ἔγοπλ Ὁ. 12 ἴῃαΐ [Π6 ἩΓΙΟΥ 15. Ποτς (ὨϊηκΚίης 
ΤΆΔΙΗΪΥ οὗὁἨ ννεδ ΕΥ̓ δὰ μοδί θη 5ἢ [ονν8 γῆ0Ὸ 
ΟΡΡΓΟΒ58 [ΠῈΣ σοι πίγγηιοη, δηα ποῖ οὗὨ μεδίῃεη 
ἰγγδηῖβΊ ὙΠῸ ἀεβοριίίοη οὗ {πεῖὶῦ οοπάπςῖϊ 
Γοβοπιῦε8 ἰπΠαὶ σίνοῃ οὗ 8 εἰμι αν οἶ455 Ὑ 
51. [4π|εὲ5 (Ϊ. 6, 7), νῆο 865 [ἢ]5 534Π1|6 δῦ 
καταδυναστεύω (Χν. 14; ΧΥΪ,. εἰ “ ῬΟΟΥ 
τὶ ῃΐδθουβ πιδῃ "ἢ (πένητα δίκαιον) ἴπεγοίογα 
τηθλη5 ἴπ6 ἀονγηϊγοάάεη γος (ΠΟΙΆΡ. Ὁ. 12) 
Ὑ0 τοδιϑεά ἴο 6 ἃ γΓοπερδάσδ. 

ἐδε «υἱάοαυ. Νιάον5 δηὰ οὔρῆδῃβ ΨΕΓΘ 
δΡΕΟΙΔΠΥ ἀείδης 655 ἰη δηςϊθηΐ ἀδγ5: [8. Χ. 2; 
Μαὶ. 11. ς;  Μδες. ᾿ἰ, το; Αςῖβ8 νὶ. τ: 
145. 1. 27. 

ἐδὲ σμοίεηὶ 5147 δαὶ! ΟΓΚΓἹ ἐδε ἀρ] ΤΟ 
Θχργεβϑίοῃ 15 ρθοηδϑί!ς, 88 15 580 ζογητηοη ἴῃ ἃ 
δίγὶε οοἸουγεὰ ὈΥ ϑεπιτὶς Ἰάϊοπιβ. ϑοῖὴθ δᾶτα 
ἱπιαρίηοαὰ [Πδὲ {ΠΟΤ 19 δὴ Δ]]υ18οη ἴο [π6 ὃδδτ- 
ὈΑγ 68. ὑγαςι5ο οἡ ἴῃς δηςϊεηΐ Ε]ΘαΖαγ (866 
2 Μᾶος. Υἱ. 18-21), Ὀυϊ ἰῃ ἴΠαΐ οτπις ἴΠ6 
οβδηδεγα τεσ ποδΐπεη 80] ϊετβ οὗ Απιοςοῃυβ 
ἘΡΙρμδηθ8. Τς τγεδάοσ νὴ]} πη ἃ ΤηΔΏΥ δηλ]10- 

442υε.---- 7γοί, 1, 

ΨΙΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ἸἹ]. 

Ἰυϑέῖςε : ογ τῆσδε σῆς 18 ἔδεθ]α 18 
ἰουηά ἴο 6 ποιπίηρ νχοτγίῇ, 

12 Τπεγείογε ἰδεῖ υ 16 ἴῃ νγαῖζ (ῸΓ 
186 Πρῃίθουβ ; δαοᾶιβα ἢς 18 Ποῖ ογ 
ΟἿΓ ἴιγῃ. δΔηἀ δ 15 οἰδᾶῃ σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 
ΟἿΓ ἀοίηρβ : 6 Ὀρργαϊάθτ 85 "ἢ 
οὔ οἴεπαϊηρ, τῆς ἰδνν, δηὰ οδ]εσίεῖῃ 
ἴο ΟἿΓ ἱπέδπιν [6 {Γδηβρτεβϑϑιηρβ οὗ 
οὔ δἀυοδίοη. 

εἶο5 ἴο ἴῃ! δοῖβ8 οὗἩ ορργεϑβϑίοῃ ἤεγε ἀεϑοτὶ θοά 
1ῃ ῬΏΙοἶΒ " ΕτθΑ55Υ ἴο Οδίιι5,᾽ Δηά ἢ]5 ἰΓθδῖϊθ6 
ἀξαϊηβὶ ΕἸδοου5. ἴη (δ ἰαϊίοῦ δοοῖ ἢδ νυ]]]ῖ 
τοδά οὗ [ενν8 Ξἰδγνοά, ᾿ηβι θα, ἰγαρὶεὰ οη, 
Πορρεά, ἀεβροί]εά, δὰ Ἔυεη διιγηξ, δγ πε ΑἸεχ- 
δηάγίδη ρορυΐδος, αὐείϊεὰ οὐ ςοπηϊνεὰ δῖ ὉΥ͂ 
[δες οπδη βονοσποῦ, Οοηδβίἀσετίηρ {παῖ ΡΏ11Ο᾽ 5 
οὐ Πορἤον, ΤΊθογ5 ΑἸοχδπάοσ, ἃ εἰδοὰ 
δηὰ Ὀεςᾶπι Ῥτοσυγαῖοσ οἵ [υἀ68, 1ἴ ΠΊΔΥ Ὀδ 
Δ5ϑυτηθα [Πδἴ ΤηΔηΥ οἴμεῦ εν μδά αδδηδοηεα 
(Βεῖσ Ὡδ[]ο δ γ. 

11. Σεὲ ομν οἰγεηρδ δὲ ἐδε ἰααυ φῇ ἡεμαἼεε.} 
Τῆς ἀπιθίσυϊγ οὗ ἴῃ6 εἐχργοββίοη ἰεὰ ἰο ἴῃς 
Τοδάϊηρ ἐμ μα ας ἴῃ ϑοπὶα Μ995. οὗ ἴῃς Νυ]ρ.; 
Ὀυΐϊ τῆς τηδδηϊηρ 15, " ΝΠ υ5 ᾿εῖ πλῖχῆς ὃς 
τιρηι. “|08 δεῖ ἐπ αγρηῖς" (δϑεῆθς. " Ηετζο. 
Ἐ.᾽ 250). : 

ἐς ουπά Ιο δὲ πολῥὶπρ «υον! δ. 1.1ἴ,, “ 1΄5 σοἢ- 
γἱοϊοὰ οὗ θεΐπρ ἃ υ5ε655 (Ὠϊηρ." 

10. κὲ 'ὸ δ ἐπ «υαδ' 2ῶγ ἐδε γιφῤίεοι. 
Τῆδ ἰδηρυᾶρε 18 ςο]οιυγοά Ὁ Ῥϑδὶτὴ χ. 8--1ο. 
ϑεογεῖ ρῥ]οῖβ ἅγὲ πυρί οὰ 1 Οροη νἱοΐθηςο. 

δεεσιε δὲ ἐς ποί Κγογ' οἱ" ἐμστ.}] Τῆς οσυγίουβ 
ψογζὰ δύσχρηστος ( υἱν. ἐπε 15), ἈΘτΘ ΠΑΡΡΙΪ 
τοηδογοαὰ “ηοΐ [ὉΓ ΟΣ τὐτῃ " (σοιηρ. 8584Κ- 
ϑροασοῖβ " Ταιπίηρς οὗ [86 ϑῆγονν, 1.1: ΜΥ 
ἀδυρθοῦ 15 ποῖ ἔοσ γουγ ἴὐτῃ ᾽)), 18 ΟἿΪΥ ἔουπά 
ἴῃ ἃ βίγσγδηρε ἀϊνογροηςα ἔοσῃ ἴθ6 Ηοῦγεν ἰεχὶ 
ὑγ τῆς ΧΧ. ἴῃ [5. ᾿]. 10. [{ πηθδῃ9 “ ὈΠηηΔη- 
ΔΡΘΔθ]6,᾽ “Ἰη(γαςίΔ0]6,"» 

εἰεαπ εοπίγαγγ ἢ ΤὨΐβ 15 δὴ οἷὰ Ἐηρ] 53 
Ἔχργοϑϑίοη ἔοσ “ αυἱΐε σοηίτατυ." [{ 15 ἑουπὰ 
ἴῃ Ϊοϑβῇ. 11}. 17; Ῥϑ821πὶ Ιχχνυὶ]. 8, ἄζε, 1.21 - 
ΤΩΟΓ ἂπὰ Αβοῃδηὶ 056 [}15 ρἢΓΑ56. 

ἐδείααυ. ΤὨϊΐ8 σῇ ΟἹΪγ τρθδῃ “ [Ὡς Μοβαῖς 
Ἶανν :᾽ ἰἃ δηεννβ [αὶ (ῃ6 ντίζεῦ ἰ5 δ] υἀΐην 
ἴο ενβ. ΟΥ̓ ἴμε86 Ηε]]δθηϊδίης [ονν5 ννε ησ 
ἃ Δεβουρίοη ἴῃ τ Μδος. 1. ; 2 Μδος. ἱν. Τὸ 
ψνοῦϑῖ ἴὺρα οὗ [ῃ6πὶ ὑχεσε τῆθῃ {ἰκὸ ἴπ6 ῥγεϑίβ 
ΜΘη6145 δηὰ [45οη, δηά [ἰκὸ Ἡ ογοά ἴδε Οτοδῖ. 
ῬΆΙΪΟ 4150 ἀδβουῖθεβ {Π18 .1455 οὗ ρογϑοῦϑ 43 
ΤΆθη ψ}Π0 “ υἱοϊαίθα [Βς Ἰαννβ ἢ δοοογάδηςς ΜΠ ἢ 
ὙΏΙΟΒ ΠΟΥ νοῦ θοτῃ δηάὰ πυγίιγεά, δϑδη- 
ἀοῃρὰ 81} τενεσθποα ἔου δη 4} γ, δηὰ υἱο επῪ 
δεῖ δϑίάς [δ6 ουκίοπιβ οὗ [πεῖ σου οῃ ἴο 
ΜΒ ΘΒ ηο ἦυδῖ Ὀδπηε δἰίδομοβ." (1. Μοϑ.᾽Ϊ. 6.) 
οὐ εεϊεξέῥ᾽ 1ο οἱ ἰηζα»")»..2 ὙΠ Οτεεῖς νοτὸ 

δ᾽ ΡῚΥ πιοδῃ5 “' Τεργόδοῦς5 υ8 τΠῚ}.᾽» 

ἐδε ἰγαπαργειίηχε ΦΥ͂ οκ' εἀμεαίΐοη.] “ ϑἴῃ5 

2 Καὶ 
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εο ΥΉΝΝ 
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ΝΣ 11 Ηε ρτοΐεββεῖ! ἴο δᾶνα ἴΞ Β. ἃς ἘΗξς ἰ8 ρσγίενοιιβ ὩΠῖῸ 1.38 Ἔνεῃ ὁ Ἰωὶ 
27.4.. Κηονίεάρο οὗ Οοά: δηά “7 ἢς «οΔ]1ἰἢ τὸ ὈοδοΪά : ἔοσ ἷἰ8 [ἴἶὸ 15 ποῖ [κε ἢ 
Ἰονο 19. 7 Ἠΐπηο] τῆς οἈΠ]4 οἵ τῆς 1μοτά. 
᾿ Το χῷς Ηε ν»88 πλάς Φ τὸ τέργονε ΟἿγ 
Ἔρβδε, 5. ἘΠ Ό ΡΒ. 

ΟἴΕΓ τηθη᾽8) [5 ῬγΑγ8 ὍΓε οὗ δη- 
οἴδεῦ [23ῃϊοῃ. 

Ι6 ννεὲ δῖε εβίθοηθὰ οὐ ἢἰπὶ 25 

ἴη ἴῃς βίηρυΐϊαν δηὰ ἴῃ 1ῃ6 οἴαγαι. Τῆς οἴ- δραϊηκῖ οὔσ ἰγαϊπίηρ, 7 ὙὉὍὙδα ρβοηϊίνο ἰδ οὔ͵ες- 
οὐπιϑίληςε5 οὗ με ρογϑοοουᾷ!οη δηά ἴδε πηθ- ἴιτὸ. ὙΠοῖο ἰ5 ΠΟ τσϑάβϑοῃ τποζοΐοσγο ἔοσ [Π6 

τολάϊηρ ἀναιδείας, “5115 οὗ Οὐὔγ ἱπιριιάδηςε," 
δἀορίοά ὑγ [μ6 ϑγτίας ἔογ παιδείας, ΠὨΟΓ ῸΓ 
(δὨ6 ΑἸεοχδηάσίπε γοδάϊης παιδίας, “οὗ ΟἿΓ 
γουῖῃ ἢ (ΞΞνεότητος, Ῥ541πὶ χχῖν. 7), ΟΥ παιδιᾶς, 
“ οουγ 1651. ὝὌΠε Ἰογαὶ [οἷν 18 διρροβεὰ ἴο 
παν ιἱρυγαϊἀοὰ (μ696 σεπορδάθβ τὰ {Πεὶγ 
ἀείεςτίοη ἔτοπι [6 ΠΟΙΥ͂ ἰοβϑοη5 οὗ {ἘΠ ΕῚΓ ΘΑΓΥ 
ἀλγϑ. 

18. Ηε ῥγοζεσεῖ. 
(εὐεὶ!, τ ΤΊΠ,, ἰϊ. 10). 

ἐδε ἀποιυϊεάσε 9757) Οοά.) ΤΉς γνῶσις 5 ἢοΓε 
βιιρροβεά ἴο ἔς δοαςσ μέν οἰαλιτιθα, 48 ἰΐ νυᾶϑ 
ἴῃ ᾿δίοσ ἂρὸβ ΟΥ̓ ἴὸ Οποβίίςβ, 

ἐδε εδ!]4 οΓ δὲ 1ογ ἢ Ὅδα ψνογὰ (παΐδα) 
Ταὶρῆς ἀ1ςο τηϑδη ““βϑεογνδηΐ," 49 οἴδρη ἴῃ ἴδὸ 
.ΧΧ ἴστε {15 υϑοὰ ἴο τεηάοσ Εδεά εδουαρ; 
θυῖ [παι 1 5ῃου] πεγὸ Ὀε τγεηἀογοὰ ὈΥ “ οἢ]ὰ "ἢ 
ΟΥ̓́ 80 ᾿ 566Π18 ΟἾΘΑΓ ἕγοπὶ νυ. 1ό, 18. 

[1 πᾶς Ὀδεὴ τηὰςἢ ἀϊδρυϊεὰ ἩΠΟΙΠΟΥ τῆς 
ΤΆΔΗΥ τοιηδγκαῦἷς οχργοβϑίοηβ οὗ 1Π|5 ραβϑβᾶρο 
ἤᾶνθ ΔΏΥ σοηποχίοη ἢ [Π6 ΟΒρ6ὶ ϑίουυ 
ΟΥ ποῖ. Απιοηρ ἴπ6 Οτεεκ Εδίμουβ, Βασγηδῦδϑ, 
Τυβιίη, Οτίροη, ΗΙΡροϊγίιβ, Ἐξ 5θΌ 1118; ἀτηοηνς 
186 1,411ὴ Εδΐδετς, Τ τί] Δη (ς. Μάατγο. 111. 22), 
αγρτσίδη (΄ Τ εϑπηοη. 11. 14), [υδοϊδπέυβ, Απλ- 
Ὀτοβο, Δυκυπίίπο, τοδὶ πο 85 ἃ ἀϊγοςῖζ ὑγο- 
ΡΏΘΟΥ. ΤΟΥ͂ ἃγὰ [ο] οννοὰ δγ 1 οτίηυϑ, Οογῃ. ἃ 
1, ἀριάθ, (αϊηλεῖ, ἀπ τΔΩΥ ΚΕ οπηδηΐδί σοπληθῃ- 
1λΐοτϑβ ; δηά δΥ Ῥγοίεϑβίδηϊβ {π᾿ πὸ (δίονιιι8. Οἡ 
[86 οἴδον ἢδηά, Οτοῖ 5 τοραγαθαά (ἢ6πὶ ἃ5 ἃ 
Ομ γιβίδη ἰηϊογροϊδίίοη (“" αυἱὰ Ἰοςυξτοης8 
ᾳυδοάδλιῃ πηᾶρ!]8 ΕὐΔηρΡΟΙ πὶ δαρίιηΐ αιιαπὶ 
νεϊυπίίοτα [οπιροτδ᾽,᾽)), δηὰά Νοδςοκ Ἴοηβιάοῦβ 
ἴῃς ψνἢο]ς Ὀοοκ ἴο ὃὉ6 οὗ (ΟΠἢτγίβίίδη οσίριη. 
τὐπάουδιίεαϊγ ἴδ σοἰηςίάθηςο5 οἵ ἰπουρῆϊ δηά 
Ἔχργοϑϑίοη (ἢ ράβϑαρθβ 'η τη Ν, Τ', ἅτ οἷοβϑα 
δηῃά ουὐπουθΒ. (οπίραγε “ δὲ εαἰΐε ῥῥημεῖ ἃ 
“01 070) Οοά" δῃηὰ “δὲ δοαιί: 9.Γ7 Οοά ας δὲς 
Ἑαΐδεν," νὰ [οδη ν. 18, χίχ. 7; Μαῖξ, χχνὶ. 
43) ὅζα.: “κ΄ ῥὲ ῥγοεοίαίνις ἐδαὶ δὲ ῥα: ἐποαυΐράρε 
97 Οοὐὔ νὰ Ιομη χν. 15; Μαῖίί. χί. 27: 
“Π6Υ οἴτεὰ κι ἐο ἐδε »ιγείογίφι ο Οοα " νὴ 
μὰς χὶὶ, 4.οθ. (Οογποῖϊυβ ἃ 1 ἀράς μοθβ 50 
ΓΔΒ ἴο 566 ἴῃ ἴῃς “ μηνεενιΐν ἀδα ὁ (υ. 20) 

ΔῊ 4]]υβίοη ἴο ἴπ6 Ογοβ8, δηά ἰῃ ἴδε νοσγὰ 
δυσχρηστὸς δῇ ᾿ἰπ5: Πρ’ Γεΐδγεηςε ἴο [6 πλὴς 
Χρίστος, ΜὮὨϊΟΝ ψγᾶ5 οἴξση οοηϊοιιηάεα υντἢ 
χρηστὸς (8 ̓ οδίδεη οοηβιδίοη Ψν ΒΙΟὮ 18 ρογμδρ8 
αύϑῃ δυάθά ἴο ἴῃ 1 Ῥεῖ. ἷϊ. 23). Βυῖ [8686 
1πεογίεβ [4}] ἴο {πε τουπά οἡ ἴδε 53], μξεϑὶ 
Θχδηγηδίίοη, “ὙΠῸ Ἰυδὲ τηδη᾽ 18 ἃ βΈποΓαὶ 
ἴοττῃ ἴοσ (6 δἰ τξὰ] β5γδο} ς (Εἰ, 1), 1 
ἶΩ αϑεὰ τπουῖϊ ἀἰδεγοηςα οὐἨ χτπθδηϊηρ δἕκο 

“ ΒΟΔΒΙΠΥ Ρσγοςϊαίπβ ἢ 

18οά58 οὗ ἴΠ6 ρογβεσυζοσβ γα δὴ ἰάδαδὶ ρῥἱςΐυγε, 
διιρρεϑίοα ρΑΓΠΥ ὉΥ {Π6 ἰδῆσυάρε οὗ ἴῃς Ο. Τ. 
(Θϑρεςῖ δ} οὗ [5. 1111.}, ῬΑΓΕΥ ΌΥ τοςθηΐ οὐ οοη- 
[οἸΠΡΟΓΑΤΎῪ εἰγοιπισίδηςεβ. “ΓΒΕΥ͂ ΡΈΏΕΓΩΙΤ 
ΤΕΒΟΙΊΌΪ6 1ῃ6 ἴδεῖβ οὗ ΘΥΘΣΥ͂ ἀρὲ ἴῃ ψνΠΪο ἢ Ρεῖ- 
βεουζίοη 845 οςουττοα. ὍὙΒα ἀδοίσινε ροίϊπί, 
ποννενογ, 15 (Βαῖ [Π6 ορροηδηῖϊβ οὗ Ο γιϑί "τοτὲ 
ποί δροβίδι ϑηρ ἰηΠ 1615, πὸ (οβα ἤότε ἀδ- 
βουθοά, δυΐ ννοσα οἡ ἴῃ6 ᾿οη(ΓΑΓΥ ϑδάιιοοδη 
Ῥτοϑῖβ, δηδ Ῥμδσγίϑοοβ οὗ “ἴῃ πηοβὶ Ἄἰγαϊζεβὶ 
8εοῖ οὗ [ῃς |ενν8᾽ τοὶ ρου." Εὐγίδεγ, ἴ 
οεγίδίη τδαῖ πὸ Ο γίϑιίδῃ οουἹἱὰ ἴπι8 ἢᾶνε 
Δρργοδομοὰ [Πς βυδΊοςὶ ψπουΐ αἵ ᾿ελϑῖ δὴ 
ΔΙεροτίς τοέεγεθος ἴο ἴμε β]οσυ οἵ Ογϑιβ 
ΓΟΘΌΓΣΤΟΟΈΟη, 

14. Ηε «υα: »ιαάε ἰο γχεῤγουε οκγ ἰδοιρ δι.) 
1|., “Ὴς ρτγονβὰ ἴο θὲ ἴο υ ἔογ ἴδιο τοργοοῦ οἵ 
ΟἿΓ ἀεϑίρῃ8 ;᾿" 2.2. ἢ15 πΊθγα ὀχίβίθηςς, ΕΥ͂ ροϊηΐ- 
ἴῃς ἃ σοηϊγαβί υηΐανοιγαῦ]ο ἴο υ, [ἢννατίβ ἀπά 
βιδηιθβ Οὐγ ἰάθαὶ. Ὑμὺβ5 (δρῖζο οοπιρίδἰηεά 
ἴο Νέόῖο οἵ Τῆγαβθοα δηά οἴμοι ἰπῃδῖ [ΠΕΥ͂ 
στα ὁ σὶρ ἀὶ εἰ ἰτἰϑίοβ αιὸ ἰδὲ ἰδϑοϊ νίδπὶ ἐσ- 
Ρτοῦγοηί." Το ςἰάτγεη οὗ ἀδγκηθβϑα παῖδ ἴῃς 
ρῶς (]ὁδη Σἱ. 2ο ; υἱῖ. 7). 

16. σγίευοια 1ξ|͵ ποανγ. δ π|} 121] Απίΐ- 
βίμθηςβ, 88 φυοϊοά ὉΥ ῬΏΉΙ]ο, 5αἱὰ (μδῖ (πε 
ΘΟθοΓ ἂπὰ οαγπεϑὲ τηδη νγὰ8 “ φτίετοιϑ ἴο δὲ 
θοτγηςε" (δυσβάστακτος) ; πὰ Μαχ. ΤΥΎΠυ5, 
ἴῃ ἃ 5 {ἸΚτὴρ Ῥάβδαρε, 5 γ5 (Πδὲ ““ [8ε ΤΩΔΊΟΓΙΥ 
οουϊά ποῖ Ὀεᾶγ ἴῃς γετῪ πδπὶθ " ΡὨΙοϑορβεγ᾽: 
δῃὰ τπᾶὲ “ τυϊοκεοὰ πηδη οδηηοὶ τοἰεγαῖε ἴῃς 
Ἰονεὶγ αἷἱῦ οὗ [Βα νἱγίυεοβ ἴῃ (Π τηϊάβι οὗ ἴδεπὶ. 
]οδη χνυ. το: “Βεοᾶιβε γε αγὔὸ τοΐ οὗ [με 
ννοσ]ά, ἴὰς ννοτ]ά παίοζἢ γοιι.᾽ 

ευεη 10 δεῤοί4.1 ΨΥ͂Ὲ σλπηοῖ θεᾶσ μἴ8 ΨΕΙ͂Υ 
ἴοοκ. 866 Θεη. χχχυϊΐ, 4, 1:8 ; Σ Κὶ, ΧΧΙ, 20; 
5. 11... 

ῥὰς ᾿γ ἐς ποῖ ἰἴδο οἱδεν νη Ιῃ {δε οτ- 
αἶπαὶ [ἃ 8. “ἢἷ5 11 ἴα ἠοῖ |κὸ Ἴδε τεβὶ "-ἃ 
ἐοβαΓαἴΪο εονηρεηάϊαγία (ὈτΔΟΒΥ]ΟΡΥ οἵ ζοπι- 
ΡΑΥΙ5ΟΏ) ἔργ “Ἶἴκε ἐῤε ἐγ φῦ ἴδε τεσ: "Ὁ ΤῊ 
“Ἶμ5: ἅτε ἐπ “ἴῆς ψοτ]ά, δι ποῖ “ οΥ1Ὲ 

δὲς «υαγ.:]  ἮΪ5 πιογαὶ νγαῖκ ἱπ τὰς που! ἃ, 
4 «ποῖδεν' ζατδίον. ἐξηλλαγμέναι. ψυΐξ. 

ἡρι»παίαε, “ δ ὐὀβλαῦ (ἔοπὶ ἐἶε ογάΠΔ17). 
ΤΠ656 τεηθρδάθβ ἰσοοῖ τσ 5 δῇ 
ΘΟΟΘΏΓΤΊΟΙΥ. 
16. δε ἀγεὲ ἐαίοενσα 9 δὺπ Ἰοϊτ, "ΤῈ 
“ΜΕ τεοκοηθά,." ὙὍΒε δοσίβε πιαῦ εἰζεῦ Ἱπ6!Γ 
Ἐφῖε (δς συνῖθ ἰηβιηςεῖνε Ἰυάρπιεηϊ ἕο ΠΏ 
ὉΥ ἴπε ξοοά πιδη; ΟΣ ἡ147 δὲ ἴῃς ψπομεὶς ογδῖ, 



ΨΊΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 11. 2435 

19 ἴ,εξ ὰ5  ἐχδηχίης πἰπλ ἢ ἀε- 8 τς. 

ν. 17---21.} 

Οτ, μαίρε " ςουηζογίο 8: ἢς δβιίδίῃεῖῃ ΠΟ ΟἿΓ 
438. ὙγΑγ8 485 ΠῸπὶ ΑἸΓὨΐη688 : ἦ ἢ6 ῥριο- βρ τε] 688 ἀπά ἴογίυγε, (Πδΐ νγὲ πᾶ 
κτα μουηςοῖ τῆς επὰ οὗἩ τῆς αβὲ τὸ δὲ Κπονγ Νίβ ΤΕΈΚη688.9 ἀπά ρον 18. 

δ]ε58ε ἃ, δηά τρλκεῖ ἢ]8 πὶ [δὲ ραδίἴϊδεηςε. 
(ὐοὰ ἰ5 ἢἰ5 βδῖδεν. 20 [εἴ υ8 σοπάσπῃηῃ δηλ τ ἢ ἃ 

17 [εἴ υϑ δες 1 8 ννογάβ δε {π|6 : βῃδπιεῆι ἀθδῖῃ : ἴογ ὈγΥ ἢἷ8 οὕγῃ 88γ- 
Δη εξ 8 ὑγονς ψγηδῖ 5}}8}} μάρρεῃ ἱπρ ἢξς 5}4]} θὲ γεβρεςίεά, 

᾿1η τε επά οὗ ἢϊηι. 21 ἢ) τὨΐηρβ {ΠῈ 7 ἀϊά ἱπ)ιᾶ- 
Ῥ-- 18 ΕογΊτδε Ἰυ5ῖ τηδη δὲ ἴῃς ἔβοη ρίπα, δηά σψεγε ἀεςείνεα : ̓Ὅγ τἢεὶγ 
(ἅτε, .χ. οὗἩ Οοά, μα νυῖ}!]} δεὶρ μΐπι, δῃά ἀεῖίνεῦ οσθ τίςκεάμεθα. δδι} ΒΠπάεά 
» 

δῖπι οι τς Πδηά οἵ ἢ]5 δῃθηδϑ. 

Ω: φομ  Π ΓΕ]... ΤΠ πιᾶσρ. ρῖνοϑ “(25 [3156 
οοΐη ; ἢ δηὰ [Π]5 5 (Π6 ΟΥΙΠΑΤΥ͂ τηδδηϊηρ οὗἉ 
κίβδηλος. ὙΒεΓΕ ἰ5 ἱηάεεα πὸ τεϊϊρίουβ ἢγ- 
ῬΟΟΣΙΒΥ͂ ἴῃ ἴΠε (986, βίῃοας ἴμεϑε τη ΟΡΕΩΪΥ 
ΡτοοΪδῖπι (πον ἰγγοϊ ζίοη ; Ὀυς 561}}1} [ΠΟῪ εϑ- 
ταλῖο [ποιή βονοϑ 48 βαηβίθὶο, Ῥγδς ςδὶ, οἰονοῦ 
δηὰ ἴτε χοοὰ τηδη 5665 [πσγοιρῖ [ΠΘη], ἐμ 
ΚηΟΤΒ [Ποηὶ ἴο Ὀδ 85 νδίυ 6685 48 [1η586] δηά 
ἄγοββ ( υἱκς. ἐαγαφωαηε περ αςε:). 

ἐδε ἐμά 97 ἐδὲ 51.1] δ αβϑοτίβ [δὶ ἴῃς ᾿υ5ῖ 
Ὑ7111 Αἰ νγαγβ Ὀε αἱ ἴῃ6 1181. ΤΏ πουῖ. 
Δἀϊ. ἔσχατα τερτεβεηῖβ ἔπε Ἡεῦτενν ΠΤ, 88 
ἰῃ [5, Ἰχνΐ. 24 (ϑΥπιπιδομι8); Ἐσουδ, ;, χ3, Υἱῖ 
ὃς, ΕῸΓΣΓ [86 Βεηῦτηεξηϊ, 866 Ργον. Χ, 7: Ὅλη. 
ΧΙΙ. γ, δίς, 

»παζεῖ δ δὶς δοα:.}] ὍΤδε τννοσὰ ἀλαζονεύεται 
'8 οοπϊετηρίυουβ: “6 ὙδιηΕ ηργ δηὰ ᾿Δγ 
Ὀγᾶρβ8." ὙὍῇς ποτὰ δἱ 1εδϑῖ βῆεννβ ἴῃς ἔδεϊϊης 
οἴ μεβε ἰπῆάεβ [πδὲ τῃ6 οἰαὶπὶ ἴο Ὀε 50ῃ8 οὗ 
Οὐοά νυγᾶβ “δὴ ᾿ἱτηπλθηϑα Ῥσεϊθῃβιοη,} 

ἐδαὲ Οοά ἐς δὲὑε Καίδεγ. ϑ8εε «-. 13. 
17. σὲ τὸ 446 ἐν δὲα «υογάς δὲ ἔγμ6.}1 ΟΟἸΏΡ. 

Μαῖϊ. χχν!. 49. 
ἐπ δε ἐπά οὶ δὲν.) "Ἔκβασις ἴ5 Βετε υβοὰ 

ἴον ““ ἀφδί ἢ," 35. Ηεῦ. ΧΙ, 7, δὰ Π6 
056 οὗ ἔξοδος ἔογ ἀεαῖῃ ἰῃ 1υκο ἰχ, 31; 2 
Ῥεῖ, 1. τς. 

18. δε «υἱδ! δεὶρ δὅμ.) Οὐοτωρ. Μαῖί. χχνΐ!. 
431 Ῥβαΐτὴ χχῖϊ, 8, 9.Ὠ Βυΐ ΤΊΔΗΥ͂ οὗ τὶς 
δαϊηῖ5 οὗ Οοά ΚΠΟΥ, (δαὶ Οοὐἷς δΒεὶρ 18 ποῖ 
ΑΙΑγ8 σταηϊοα ἴῃ [Π6 εἰ: ἴῃ σθῖςο ἴδε 
ΟΣ] ἃ 565 (ἢ6 σογάβ. 
Ῥετίξοῖ ἢ δὴ μρ ένα ἈΝ ε ΠΥ 
Ρἰεἴοθθβθϑ οὗ δὐσί!} Υ Δυγο, δηὰ με ἀΐε 
οοηἰδηςοαγ, 85 [Π6 πιαγίγτβ αἰά, δπλοηρ ἴῃς 
ἰυμηρῆδηΐ τδυηίβ οἵ {πεῖς δηθϊο5 (Ευδεῦ. 

το. 

ΔΟ. Ζεὶ μιῇ οοπμάφρ ῥῴη «αὐ α “ὁ 
ἄεα!θ.1 80 581. [δπιε5. (νυ. 6) βᾶγϑ, “ὙΥε Ἵοη- 
ἀειηηδά, γε πηυτάετεά 16 ἰυδ; πες ἀοίὰ 
ποῖ τοβίβί γοιι" -- σοτὰ5. ψὩΟΒ ᾿τηΐρμὲ 4]- 
τηοβῖ 6 τερασάθα 85 ἃ ὈΧΟΡΒΕΟΥ͂ οὗ ἰδ ονγῃ 
ΔΡΡΓΟδοΒίης τηλγίγτάομμ. Η δ ρεβῖρρυβ, ἴῃ ἽΣ 
πασσαῖϊνε οὗ (δὲ οπὶ Ῥγεβεσνοά 
προ ναι ἐπι αὐτὰ 23 ̓ ς ΕΥ̓ΝῊΝ "κεῖ 
ΔΟΙ.᾿ 1. 195), δν]άθη (Π15 ραϑβδάφὲ οἵ 

(ἢς Βοοῖκ. οὗ ὙΝνΊβάοπι Ἢ ἢϊ5 τηϊη, ΡΪαῖο, ἴῃ 
ἀοϑοσιδρ τς ἀροηΐθβ ἴο ᾿πίο ἢ “' τὰς }05ὲ 
τηδῃ " Ὑ01}} δε βυδ)εοϊεά, εηἀβ ὈΥ̓͂ Ξαγ͵ηρ,, “με 
ΟΜ} θὲ ἱπηρα]εὰ ἢ (ἀνασχινδυλευθήσεται, " ἈεΡ.᾽ 
ἰΐ, 5). 

δὲ οαυηθ “αγίηρ δἊὲ «ῥα! δὲ γεηβοειοά 
Τῆο Α. Υ. ἔοϊϊοννβ [6  αϊ,. Τα πιοδηίηρ 15, 
“Ἶῃ δοοοχάδηοε ἘΠ Βαϊ Π6 ΠΙΠΊΒΟΙΓ 884 γ8 
(8εαΕ νυ. τό, 17) Οοάἂ ν}}1} αν στερασγὰ ἴο 
δῖπὶ ;᾽ 50 [δδῖ, 1 ἢ15 ψογβ ἀσὸ ὁ (17), Μὰ 
ὨΘΘΩα δε] ἢο σοπηρυηοϊίοη. διιο ἢ (ΓΔη5]Δ [1008 
8ἃ5 [,1Π| 618, δα «υἱγά »ιαπ ἰδην ζεππέη απ ΣεΙπ ἢ 
ἤρογίεμ, οὐ “" Ἠΐβ ονγῃ νγογάβ ν7}}} γίνε 8 δ 
οσραϑίοη οὗ ρυῃίβΐηρ. δἷπι; "ἢ οΥ Οδυτσίοη᾽β, 
“ἥδεγε «δαὶ ̓ Ν απ ἐμφμὰγ} ἐμο ἐδε ἐγιδδ 9 δὶς 
«υογ ἄς," --- Εἶνε ἱπιροββῖθ!ε πηεδηΐηρβ [0 ἴδε 
ψοσζὰ ἐπισκοπὴ, ΜΏΪΟ σΔη ΟἿΪῪ τοῖεσ ἴο Οοὐΐξ 
ονεσβίρῃϊ δηὰ ῥγοϊεσζίοῃ οὗ Η!5 ομ4: [υκὸ 
Χίχ, 44; 1 Ῥεῖ, 1]. 12. 

Ω1- 24. Τῇ οαυϑεὲ δηὰ (6 σΟΠΒΕΠΠ Ώς65 
οὗ [ἢεϑ6 ΟἸΤΟΙΒ δηὰ ΟΓΙΏ65. 

1. ἐδῶ δά ὡπαρίηε. ΟἹ ἴδ6 υδὲ οὔ τῆς 
Δογίϑῖ ἴο Ὄχργεϑθ βΘΏΟΤΑΙ ἔδοίβ, 866 Ὡοΐθ οὔ 
1, 16. 

ἐδεὶν οαὐπκ «υἱολεάκπε: ῥα! ὀϊῥπάεά δε». 
Ἀδίμοσ, “ Ὀ]ηἀεα,᾽ οὐ 45 ψὰ δῃουϊὰ δ8γ, 
ἰάΔἸοπιδ  8}]γ, “ ΒΠΪπά5 μετ, “ Οοὰ;" 88 8ι. 
Αὐυξυϑίίηε 54γ8, “ δοδίζεγβ ρεπδὶ ὈΪπάποϑε ρθη 

Ἡ. Β. ν. 1). ἔογιἀάδη ᾿υ518. ὙΒο (τυ ἢ 18 οχ Ργεβϑβϑεὰ ψῖἢ 

ἐροοίσαοαν στο τ 15 ἴῃς πα ονά ΒΕ κεωβ ̓πυϑ τ ΤΙΘΤΗΡΟ ΒΥ ΛΠ ΕΟ. (ΕΠ τις πὶ “νὸς 
“ Ἰηφοίεηδε  ττουϊά ἐεδὲ δἴ5. « τηθεῖτιθδθ, ἀπὰ ἡ ρΕΓῸ ἢς ΕρΘΆΚΣ οἱ ψὶςκοάποοα (κακία) 48 δείη 
“ τρουτηθῃΐ ἢ 818 “ σπάσδηςο." 

ον ΜΓ} Νο ἀουδί ἴῃς ἨἰίοΟΙΥ οὗ ΑἸ]εχ- 
δηάτγϊ8 διρρ[ϊεὰ {πε στίϊεν "ἢ τεοεηΐ οὐ 818- 
ἼΟΣΙΓΔ] Ἰηδίδηοοβ ἴῃ Ὑἰςἢ ἀροσίδίο5, διά ΐηρ 
ψ [6 Βοαίῆοη, δὰ Ὀσγουγῃϊ ἰοσέυσγε οὨ 
ἘΠ εὶγ ΟΟὨΠ ΓΥΓΛΕΏ, 
᾿αὐδήραθ, ἀνεξικακίαν. Τα πνοσγὰ οοσυγβ 

4130 ἰῃ 2 Τ ἴπὶ, 1ϊ. 24. 

φθαρτικὴ ἀρχῆς, δῃηὰ ΌΥ ϑῃαΚΒΡΟΑΙΟ : 
““ἘὸῸσ δ νχὸ ἰῇ οὖσ νἱοἱουϑησβ5 ὕζτ ον ματὰ, 
Ο το ἱβειῦ οἱ Ἶ ! (ἂς ψῖδε σοάβ βεαὶ οὖγ Ἔευεβ, 
Ϊῃ οὺὐσ οὐη ΑἸ ἄτὸρ οὖν οἶεας ἠυὰάστηρηῖς, 

τηῦΐτο τ.5 
Αἄογα Οὖσ οσσοσβ, ἸδαρᾺ δἴι9, ψὮ1Ὸ τὸ ἴσαι 
Το οὖς οοηίπ οι. 

δῖ. Ῥδὺ] τωοϑβὲ ἔογο}  1]υδυ αἴε8 ἴῃς ἀἄδερθη- 
ἴην οὗ [18 δεἰ εἰ ηὐυςεάδ ἀλγκηθββ ἰη Ἐπὶ, 

2Ε2 
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τποσίδῖ, δά τηδλάς ἢϊπὶ ἴο ὃς δλη 

ἰν. 22--24. 436 

22 ΑΒ οσ {δε τηγϑβίεγιεβ οὔ (ὐοὰ, δὰ 
{ΠΟΥ Κπενν τπδαὶ ποῖ : πεῖῖμεγ πορεὰ “ ἰηγχᾶρε οἵὗἉ Πΐβ οὐγῃ εἴεγη!γ. ἃ 

τ, ὅτ τΠΕΥ ἔογ τῇς νγᾶρεβ οἵ τρβίεουϑηεββ, 24 κ" Νενεγίμείεββ τπγουρῇ ἐπΥγ οὔ δῖ 
“εἰεσεα ὯΟΥ ᾿ ἰβοαγηθα ἃ τγευγάγά ἔοσγ Ὀίδπιε- τῆς ἀον}] σᾶπια ἀδδίῃ ἱπῖο τα νγου]ά: 
ὠνὰς [Σε85 ϑοιϑ, δῃὰ 1Π6Ὺ πὲ ἀο Βο]ά οἱ Νιί8 βἰάε ἀο "05" 

δῃηά [τ. 23 Ἐογ Οοἀά οτεδίεά πιδη ἴο δε ἱπα- 

ἰ. 18-22, δηὰ ἴῃ ἘΡΉ. ἵν. 18 (ἐσκοτισμένοι .. - 
ἀγνοίαν . . . πώρωσιν). 

42. δὲ »ιγηεγίο: ὁΥΓ7 Οοά Μυΐξς.) “σεγα- 
"ποπία δ εἰ. Οοα 8“ τηγϑίοτ 68" ἄγε ἴδε ἄθεροσ 
ἀγυῖ88 Ὡς Ηδ ΟΠΪΥ τευεᾶ]8΄ [Ο ρυΓε ἐγο5 δηὰ 
ΟΡρδη δελγίβ. Εογ ἴδ υδὲ οἵ [πε ψνογὰ ἴῃ ἴδ 6 

. Τ᾿, βεα Κοπι. χνὶ. ἃς; ΕΡἢ.1. 9. Ηστε ἴδ 6 
Γεΐεγεπος ἰ8 ἰο Οοὐδβ νγ85 οὗ ἀεδιηρ πῖῖὰ 
Η! 8 “μι! άγθη. 

δοῤῥεά 20.γν1 ἩΗορε ἰ5 ἃ νυἱγίυς, 28 ννὲ]] 85 ἃ 
ἱῃρ δηὰ ἃ τονγαγά, 

ἐδε «υαρὲς Ο7 τὶ ῥιεοισπε. ἘἈδίμοσ, “ οὗ 
Βοϊ! 6585. ὙΤΠς ννογὰ “ΠΟΙ ἢ (ὅσιος) ἀε- 
δοῦῖεβ ΟΣ ταϊδιίοη ἴο ; κ᾿ ]ΔΠ.61689 ᾿ἢ 
(ἄμωμος) ἀοδογίθεβ ουὦν γεϊδοη ἴο τηθῃ. [1 15 
ἴε υχΧΧ,. τοπάετίηρ οὗ [δὲ Ηεῦτενν ΓΙ 
Ῥᾳ. χΥΐ, 1ο, χχχί!. 6, ὅζς.), ἔτοτῃ δῖ ἢ 15 
οὐνοὰ [86 πᾶ δαί έηι, ΟΥὨ Αδβεϊἀζδηϑβ, 
“Π6 Ῥίουβ᾽, (8ε6 : Μδςς. ἱ. 42, Υἱῖ. 11; 2 
Μδοοαχῖν. 6), ν μἰςἢ ννᾶ8 ἴπ6 ἀεί ρηδίίζοη σἤοβοη 
ὉΥ [86 Δη}- Ηε]Ἰοηϊδιῖς [εγ85. ὙΒῈ ννογάβ 
ὅσιος, ὁσιότης, ΟΟΟΓΣ ΟΟΠΒΙΔΠΓΥ ἴῃ {18 ὈΟΟΚ. 
δυο ἢ “ ΠΟ] 655 ἰ8 τοραγάθα 25 ἃ ὨΘΟΟΞΒΔΣΥ 
τοδη! οςιδίίοη οὗ “ νἱϑάοπι. Ὅδο τεουνασὰ 15 
“ῆς »ἢ οὗ Δ, δηά ἱημογίίδηος ἰὴ ἴῃς 
[οηρὶε οὗ ἴῃς 1 οτὰ " (. 14). 

ποῖ ἀϊεογπεά ἃ γεαυαγά 70 γ ὀϊαροῖρις σοι. 
ΤῊ τοδί 450 βυρρεϑίβ “ ρῥγείοσσεά "ΟΣ 
“ἐ ξαἴεεπηςά " [οΓ ἔκριναν ; Ὀπῖ ὈΥ̓͂ ΒυρρΡΙ γίηρ ἴδ 6 
Ἰηβπηινε εἶναι, [6 τνοτὰ ΠΊΔῪ τεΐδίη 118 οὐ Ἰ ΠΑΣῪ 
διξηϊπολίίοη, “τοῦ ἰυάρεα [παῖ ἐδέγο ὁ: ἃ 
δυογάοη.᾽ 

48. ον. ΦὌΠε ποτὰ ᾿ηἰγοάτυςο8 [ἴῃς σἰδίθ- 
τηδηῖ [Πδὲ ἴποτὰ ἐς συ ςἢ 4 συσγάοῃ, δηὰ [Πδῖ [ἰ 
5 ποϊβίηρ 1658 [ἤδη ἃ ὈΪ]οβ5ε ἃ ἱπιηλοσίδ γ. 

ἔο δε ἐφμπογία!. ψυ]ρ., “ σσεᾶνὶξ Ποπλποπὶ 
ἑπεχίεγηήπα δἰ ει." ΤὨῊς τννοτὰ υϑοά ρου “ ἰπη- 
ΠΛΟΓΙΔΙ ΠΥ ἢ τηδδη8 ᾿ΠΟΥΑΪ ““ Ἰηςογτυρίίοη 
(ἀφθαρσία, τ ὥοτ. χνυ. 42: 1 Τίπι. ᾿ἱ. το, ἄς.). 
ΤΒΕ ἱπηιποσίδ ἐγ ἱτηρ]1οἀ 15. ἃ ἸΟΥ͂ΣΙ εἴσσγη τ, 
ΒΟ Κλ Κοῖῃ 05 ὩρᾶΡ τπηῖο Οοά, υἱ. 19. 
ἴη τδ6 ΧΧ. [86 τνογὰ ΟἿ]Υ οὐοουβ ἴῃ 8. 
Ἰχχῖν. σὲ, 

πῃ παρε 97 δὶ: οαυπ εἰεγη. Τῆς ΑΟΝ, 
Βοσγοὸ δάορίβ ἴδς σχεδλάϊηρ ἀϊδιότητος, «Ὰ 
Αἰδμαπδβίυβ, Μοιϊμοάϊυβ, δηὰ οἴμεσ Ἐδίῃουβ. 
Οἴδες Μϑ5. ἔο!ονεὰ ὉΥ ἴδς Ψυϊρ. δπά 
ϑγτίας τελά ὁμοιύτητος (νυὶς., σά παρίπερε 
“Ὡὐἰρμάὴς σμαξ), ῬΟΤΌΔΡ5 δὴ δηςίθηΐ 5]οβ8 
ἔος ἰδιότητος, ΜΕΙΟΝ 5 ἔουηά ἴῃ ΟἸοτηεηῖ 
οὗ ΑἸεχαπάγία, δῃὰ 15 δάορίοα ὈΥ ἴ!ε Οοιι- 
Ρἰυἱϊεηδίδη ἴοχί. [ἢ (86 αὐἴβοσ μδά Ὀδεη 
δροοῖΔ }}} τεΐεστίηρ ἴο {ἢ ΕΧΧ.. (Οςεῃ. ἱ. 26), 

6 ψνουϊά πᾶνὸ υϑοὰ ὁμοιώσεως. ΤΒα 4530- 
Ὥδηςεα ἰηνοϊγεά ἰπῃ τῆς ἰδίας ἰδιότητος 15 ἴῃ 
ἕλυουγ οὗ [δῖ τοδάϊηρ, δῃὰ πηδη οδῃ ὃς τηοτὲ 
ελϑὶὶν Γεγασγάθα ἃ5 “ων ἡπιασε οἵ Οοὐΐβ ἀἐλξε- 
πεα: ἢ ((ο]. ]. 10) ἴδῃ “ οἵ ΗΪ5 εἰεγμν," 

24. ἐῤὀγοιρ ἐπῸ Γ᾽ δε ἐευΐ,. Διάβολος, 
'ἶἰκὸ 186 Ηροῦτεν “ δϑαΐδη,᾽" ἀοοϑθβ ποῖ ποϑὰ ἴδ6 
ἁτίοὶο, Ὀείης τεραγάθά 4985 ἃ ῬὈΎΌΡΕΙ ΠᾶπιῸ 
(: Ρεῖ. ν. 8). Ῥοουδει655 ἴ6 ἴεν! 5. Ποῖα 
ἰἀεηεἰβεὰ (ἴον ἴπ6 ὅγϑῖ Ὀπηδ ἴπ [οὐσὶϑὶὶ [ΠΠ Γᾶ" 
ἴυγο) στ τ[Π6 δεγρεοηΐ οἵ Ῥαγδάϊϑε, 85 ἴῃ ἈδΥ. 
ΧΙΙ. 9, ΧΧ, 2, ἀπά ἴη Ταϊπιυάϊς [ετγαΐυγο. ΤῊΣ 
ΦηῸ7 οὗ 186 [ον] οἂῃ ΟὨΪΥ δ᾽] υἀδ ἴο {86 
Βλϑίεσῃ δηά Ἀδυδίηϊς ] τὲ 186 (2]} οὗ 
ϑαίδλῃ Μγὰ8 ὅπ ἴο [5 ΒΟΟΥΓΏ δηὰ ΘΏΥΥ πηδηϊ- 
ἔεϑιοὰ δὲ [πε Ἵσοδέοη οὗ πιδηϊκιπὰ. 705ερἢα8 
( Απττἢ 1 1. ὃ. 4) 54γ5 14: “186 ϑεγρεηΐ ᾿νίης 
1} Αὐδλπὶ δηὰ ἢ,18 νυἱἕε ςυα.. επυΐοις (φθον- 
ἐρῶς εἶχεν) αἱ ἴδε ὈΪ 55:8 τυ δίομ Βε (δουρὶ 

 [Β6Υ σου ]α δηοΥ [ἢ [ΠεΥ οδεγοά {δα οοπι» 
τηδηστηδηῖβ οὗ Οοὐ," ὅδε, ἴοο, Ἐ᾿ΒΕΠΠΘΏΡΕΓ, 
“ἙἘπιά. ]Ἰυὰ» ἱ, 827. [η Ἐοϊυπ. χὶ, 16 Μὲ 
τολὰ, “ ΕΥΤΟΥ δηὰ ἀλγκηθϑα δά {πο ὶν οὔ ζί 
[οχοῖμοῦ Ὑνἱ δΙΏΠΘΓΒ : ἢ Ὀϊ [86 ραδβᾶρε ἰδ 
ῬΓΟΌΔΟΪ δὴ ἱπίεγροϊδίίοη. Ὑμδὶ ἜΘΟΥ ἰδ 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἃ “ 2εεοαίερ ἀξαδο σε," 15 τα ρ] 6 ἴῃ 
7οὉ 1. 1τῦῶῦν 1. 4, 5} 5. χίν. :Σ2-15ς. ΤῊΪβ 5 
οὨδ οὗτδε ρϑϑϑδρθβ ἢ τ ἢϊοἢ [6 Ἡτῖζοῦ αἰ νογξο5 
ΜΙ ΕἸΥ ἔγοτα [86 ΤΠδΟΪΟΡῪ δηὰ ρὨ!]οσορῆν οἱ 
ῬΏο, τψῆο, αλεσ δ΄15 υδιιαὶ δ] ρου 5ιῃς 
τοι Ποῦ, τηδίκεβ ἴῃ ϑεγρεηΐ ἃ σίετα .γιπῤοὶ οἵ 
δϑεάυςτίνε τεπιριδίίοη (6 Μυμηά. Οριξ᾽ 56). 

εανηδ ἀεαίδ ἱπίο ἐδὲ «υογἰ.}1 λοπι. Υ-. 12. 
ἴῃ ]οδη υἱῖϊ!. 44 ἴα ον] 18 ςδ] δὰ “ ἃ πιυτ- 
ἄετγεῦ (ἀνθρωποκτόνος) ἔτοπι ἔπε θεκίπηίΐης ;" 
δηὰ ἴῃ Ηεῦ. ἰδ. τ4 6 5 βροκοπ οὗ 45 “ δϊπν 
{πα παῖ ἴμ6 ροτχεσ οἵ ἀθδῖ,᾽" [ὴ {με Οοθρεὶ 
οὗ ΝΙςοοάοιηυ, ο. 23, ἢ6 8 δἀ ἀγοβϑοὰ 85 “ἴδ6 
Ὀερίπηΐηρ οὗ ἀεδῖμ, δῃὰ {πὸ τοοὶ οἵ 9ἰπ." [1 
[με οοηδιϑεά ἀπ οΠΟ]ΟΘΥ οὗ {Βε {ενν5, ΜΙ 15 
εοὐυτγίουϑ ἔογείρῃ δάἀπηϊχίυγοβ, ἢ6 18 5016 ἘΠ|68 
ἰἀεηπῆεὰ νυν, δυῖ πιοτὲ οἴδη ἀϊδεϊηρυϊδμοῦ 
ἔτοπι, ἴπε Αηροὶ οὗ εδῖ. 

ἐδὲγ ἐδαὶ ἀα ῥοϊά 97 δἰ «“ἰ4,.1 866 ἱ, 1ό: 
1 ]οῆη 111. 12. Οαἴῃ νγᾶβ “φῇ [δε πίοκεά 
οπα.ἢ 

Ὧο βηά 1 ὙΠΟΥ͂ [211 υπάον ἴῃς ροσεῦ οὗ 
ἀφδῖῃ (Άοαι. νἱ. Ψ ΔῈ ἴῃ οἴμεσ τνογάβ, {ΒΕ 
Ρᾶ35 ἰηἴο δῆ εχἰϑίδεηςθ οὗ ἀδγκηθϑβ δπα πΊ9ετγ. 
ἼΒΕΓΕ 5 ΠΟ οΪα5ϑβϑοδὶ ἰῃβίδηςο ἴῃ νυ οὶ {πε 
πειράζω τηθλη8 “1 οχρογίθηςο," δυῖ ᾿ξ 56ῈΠ|5 
ἴο Δρργοχἰπιαῖθ ἴο 1ῃϊ5 8εῆ8ε ἴῃ χὶϊ, 26 (τυβεῖς 
(6 Ψυϊν. τοηάοῦβ ἰξ Ἢ ἐ “μπί), ἘοοΪα5. 
χχχίχ, 4, δῃὰ Εροῖεβ. Υἱῖδ, ς (ϑγιημιδολι8). 
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ΤΌΤ “τς 5οι}5 οὗὁὨ τπε τἰρῃίεουβ “ Ῥευι 
ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΤΙ. ἃτὲ ἴῃ ἴῃε Πδηά οὗ Οοάἥ, «δηά "Ὁ 

1 71: ρυάϊν αγε λαῤῥν ἐπε ἐλεὶγ ἀδαίδ, 5 αμαά ἐμ 
τλεῖγ ἐρομδζεε;Σ 10 4.64 τυϊοξεά γέ ποί, ἩΟΥ͂ 
ζλεὶν ἐλίίάγοε: 13. ὅμέ τάξῃ ἐλαέ αγέ ῥώγέ αγέ 
λαῤῥν, ἐλοικρὰ τἦφν ἦσυε μπο εἀίάνοε; τό 707 
ἐλ αάὐμηενεν σηα ἀΐς σοα «λα  εγίδλ. 

[ῆογο 50ὴ4]] πο τογηγχοηΐῖ τους ἢ ἢ 6Π|. 
2 ὁ Ἰὴ τῇς βρῆς οὔ τῃ6 ὑηννίβε [ΠΥ ὁ οἈ. 5: -.Ἅ 

βεεηθα ἴο ἀἷε: δηά τῆεὶγ ἀδραγίυτα 
18 ἌΚΕΘη ρου πΊ ΒΟ ΓΥ 9 

Ιπ τηἰ5 νοῦβο ἴπ6 Ψυΐξ. τεΐδγβ αὐτὸν ποῖ ἴο 
“ ἀρδῖι,» Ὀὰξ το ἴῃς 1)6ν}}, δηά γτεηάθιβ ἴδε 
εἰαιιϑο “ ἐρηήαπέμγ αμΐορι ἐλέμηε φωὶ μη ἐπ βαΓίς 
ἐμ." 

1{-ἩΝ. ΤῊΕ ΚΕΙΘΗΤΕΟΥΒ ΑΝ ΤΗΞ ΝΊΟΚΕΡ. 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ ΠΠΠ. 

1-9. ΤΒε πορθβ δηά δ]εβϑίηρβ οἵ [ῃ6 
τἰσίεουβΒ. 10-ἰν. 6. Το οἥξρπηρ οὔ ἴῃς 
τὶ Ὠΐοθοιβ δηὰ οὗ ἴδε ἐοα 658. 

1. Βωΐ δὲ «ομἷἶρ ΟΥ ἐδὲ γί φδίθοις αγὰ ἐπ δὲ 
ῥαμά 9.) Οοάἀ ΤΕ 5υδ)εςΐ οὗ ἰῃς ἰΔ5ῖ σῃδαρίεγ 
ἷ5ς ςοηηυοά. ὙΠῈ ψαχοβ οἵ 5ἰη 15 βρίσιτυδὶ 
ἀεαῖα ; [86 ψνιἱοκοὰ αἷς, ἀηὰ ρ4538 ἰπίο ἃ πλΙΒΟΓΥ͂ 
ψΠ ἢ ἰ8 δυῖ ἃ |1{6-ἰη-ἀοαίῃ, ὙὍὙΒ6 στ ρμέθοιυβ 
ἄϊε (86 ἀφαῖῃ οὗ πε Ὀοάγ, Ὀυϊ (Παξ ἀφαῖῃ 15 
6. ὙΜΒοεῖσ ϑοιυΐβ, ἤθη ΠΟΥ Ρ43558 ΔΥΤΑΥ͂, ἃ1Ὲ 
“ἐπ 1δὲ ῥαμά," 1.6. υηάεν [6 ργοϊθσξης ΟΔΓῈ 
οἵ Οοάὐ (Ρ5. ᾿Ιχχχυ!Ἕ ς ; 5. 11, τό, “1 πᾶνε 
εονογοὰ (δθ6 ψῖ ἢ τἴἢ6 σμδάονν οὗ ΤῊῦ Ππαπά ;" 
]οΒη χ. 28, “ Νεί βου 5841} δηΥ͂ τβδη ρίυςοκ 
{πεπὶ ουΐ οὗ ΤΥ παπὰᾶ;᾽" {Κκ. χχῇΐ, 46, “ ᾿ηΐο 
ΤῊΥ παπάς; χνυὶ. 23, “4288 ἵπ [8 
Ὀοβοῖὰ ἢ). | 

ἐδεέγε “δαὶ πο ἰογηιεπὶ ἑομοῦ ἐῤενιἢ ἴη (ῃ6 
ξυΐυτο {{{6--ὐνἰοῖ τ[ἢς [ἐτνχ8 δῆογ (με ἀδγϑβ οὗ 
(6 ΕχΙ]ο, δη Θβρθοια! νγ αἱ {Π6 Ἔροοῖλ ἤθη 
{18 θοοΐΚ νγᾶ5 ντιτεη, τοοορηϊϑεὰ τότε ἀΪ5- 
αἰποιῖγ ἴδ {μοὶ ἔα μογ58---ἰῃς τ] οΚοα 5841} Ὀ6 
ἴῃ ““τογτηθηῖ," δ ῖο ἢ 514}} ηοῖ ἰοὺς (ἢ6 
τὶ ζεουβ. Τα πδῖυτε δηὰ σοπίηυδηςε Οὔ ΠΕΙΓ 
ἕαΐζυγο τοστηθηΐ ἀτὸ ποΐὶ ἀοπηρά, δηά ψοῦα ποῖ 
ΟἰοΑΥΥ τοδὶ! ϑεὰ ; Ὀυΐ, 485 ἴῃ [6 ΒοΟΚ οἵ ΕΠοΓΟΒ 
δηά (Ὠ6 ραγδϑὶς οὔ Πῖνοβ, ἐμεῖσ δῖε ἰ5 ππεϊδρμοσί- 
ΟΔΠΥ ἀεβοτί θεὰ ἴῃ Ἰδησυᾶρε θοστοννεὰ Ὸπὶ [ἢ 6 
ἱππιδ ΚΟ ΣΥ οὗ [Π6 δηοϊθηϊ ργορμεῖβ ([Κ. χνΐ. 23 ; 
Ἐον. χῖν. το; 18. χυϊ. 24). Το τνογὰ βάσανος 
ΟὨΪΥ οὐσουγβ οὔςα οὐ ἔτος ἰπ ἴθ. ΕΧΧ,, δηὰ 
ἴη ἴδε Ν. Τὶ ΟἿΪΥ ἰπ Μαῖξ, ἱν. 24 (οὗ 58ϊςκῃ655) 
δΔηά],κ. χνὶ. 21, 28; Ὀυϊ βασανίζω Δῃὰ βασα- 
γισμὸς ἃτ6 Δρρὶοἀ ἴῃ ἴμς Αροσδῖγρϑβε ἴο ρυπηϊβ}- 
τοοηῖΐ δεγοηὰ ἴπ6 ζτάᾶνε. ΤῈ νοσγὰ τηθδῃ5: 
τ ἃ ἰουςϑῖοπο ; (2) ἐχαπιηδίίου ὈΥ͂ ἰογίυτε ; 
᾿ τογπηθηΐ ἰῇ σΘΏΘΓΔΙ. 

Ὡ. 1π1δὲ αἰρδὲ 9 1δε ὠπαυΐ6.71 1ν1ϊ., “ἴῃ 
(δε εγεβ." Α Ἠεῦγαίβπι (23) ἴοσ “1ἢ {86 
υάσπιεπί οὗ Οοιῃρ. ἰχ, 9; Ὠευΐξ, χὶ!, 8; 
{πάρ ΧΥΪ!. 6; [ἀπ 11. 4; Εςο]υ5. νὴ]. τό. 
ΤΏ υηνν 56,7 |Κα [6 εηάβ οὗ [οῦ, ψῇῆο 
͵υάχε ΟΥ̓ ἀρρθάγαποθβ δπά οδηποῖ σγίϑε δεγοπὰ 
ἃ «ΙΕ ἰγδαϊίοηδὶ οσϊβοάοχυ, ἔοστῃ 2136 Ἰυἀ. 
τηοηῖβ αδουΐ ἴΠ6 δοστονβ οὗ ἴῃς στ ρῃίζθοιϑ. 

φΓ δὲ ἐπαυμε 2 Ὅα ψογὰ ἀφρόνων ταρΔη8 

16 »πογαλίγ ὑηνν 156. [ἢ 411 βου ρίυσαὶ τη ρ9, 
ΓΟἸΥ δηῃά νἱοκοάπεβϑ ἀγὲ ἰάθη βοά : ἱ, 3; 5. 
Ιἰχ. 6; σον. χυΐϊ. 17; ἰυάξρ. χχ. ό, :ο, ἅς. 
(ΧΧὺ 

ἐδέν “εεριεά ἐο ἀϊ.}ὺ] Ἐδίδοετ, “ ἴο Ὀς ἀεδὰ." 
ἴῃ (ἢ15 δηὰ {Π6 ΣΟ]]ονίης νοῦβο5 'ὰ ἤᾶνο ἴπ6 
σοηίγαϑί Ὀθεϊννεοη [86 βοιηδίδπος οὗ ἀδαῖα δηά 
[86 τε! Υ οὗ ᾿ϊἶε τ ϑῖς ἢ μ45 δεεη ἀννεὶξ ὑροη 
ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ͂ ξτεδῖ τυτϊοσβ. ῬσγΟΌΔΟΙΥ Ευτὶρι 65 
γγ85 ΟἿδ Οὗ ἴΠε οδι]οσί Οσοοκβ ἴο Ἔχρύοβ8 [18 
[δουρῖ ἴῃ 815 ἔδυηουβ [168 : 

τὶς οἶδεν εἰ τὸ (ἣὧν μέν ἐστι κατθανεῖν 
τὸ κατθανεῖν δὲ (ἣν; 

ΎΠΟ ἰηςοββδηΐς 685 ψνΐο ἢ ΑΥΒιορΒδποδ 
ἰη(8 δἵ 1ῃ15 ἀδερ αισβίίοη, ρσγους [Π 6 δϑίοῃ- 

Ἰδτηθηῖ ὙΒΙΟΝ [ἃ οχοϊϊοά, Αδογιναγάβ (Π6 
τουρσῶς Ὀαοδηλα αδἰπηοσὲ ἃ σοιηπηοηρίαςα. [ἴῃ 
Μαχίπιιβ Ὑγτίι5, γὸ ἤπά (΄ Ὠ ̓ ἰ5ϑοσί.᾽ 2ς, ἢ. 
258, αυοϊεα ΌὈΥ Οτπητ), “ Τμαῖ νος ἢ [Π6 
ΤΏΔΩΥ (8}] ἀοαίῃ, ἴῃδὲ νοῪ {πίηρ ννὰ5 ἴδ6 
Ὀερίηηϊηρ οὗὨ ἱπιπηογίδ! γ δηὰ ἔπε Ὀἰγἢ οὗ [86 
ξαΐυγο [Π6. ῬΆΏΠΟ, ἴΏ ἃ ρᾶϑβᾶρε οἰ ϑοὶν στὰ" 
Βο Ὀ] ην [815 (΄ Βεῖ, ροῖ᾽ Ορρ. 1. 200), 84Υ5: 
“Τῆς νυἷϑο πιδὴ ᾿ψῃοη ἢδ 566 Π15 ἴο Ὀ6 ἀοδὰ 88 
ἴο {πΠὲὶ8 σοττυρΈ]6 11ἴδ 15 ̓ ἰνίηρ [Ὡς ἱποογγαυρῖ!- 
16. [Ι͂ὴ [δὲ οἰοᾳιυεπί ΕἸ ρί8:16 ἴο Ὁ ἱορσηρῖίιβ, 
“186 ϑεσηγηρ ἀθδί ᾽" 5 σοῃίγαϑιοὰ στ “ (ἂς 
ΤΟΔ ΠΥ οὗἨ ἀοδῖ " 1Ώ δεοηΐϊδη ἔσο. Τῆς Βοοκ 
οὗ ΕἰΟΟὮ, ςοἸ!. 4-εν. 2, ἔυγη 5165 ΞΕ Υ ΘΓ] Δη8- 
Ἰορουβ [δουρῖβ. [ἢ ἴῃς Ν. Τ| ἀφδῖι 15 οἴϊδη 
Τεργεϑθηζεα 85 ἴδε ραῖςε οὗ 16. ὅδεὲ Ἐβρες διῦ 
ῬὨΠ]. ἰ. 21-άῈ  Βοπι. νἱῖ, 24; (ο]. {|. 3, 4; 
21 ΟοΥ. ν. 8; Κδν. χίν. τ3, ἄο. »ε πιοεῖ 
ψ ἢ τς βάτο (βου ρ ποῖ ΟΠΪΥ ἰη ΟὨγιβείδῃ 
Ῥοεῖβ ᾿κὸ ΜΙΗηΐοα : 
“ἍΠεη Βαϊ δρὰ τονε, ὙὩΙΟΒ ρῥαγίεὰ ἴγοτω 

(66 πόνοῦ, 
. δὰ σἱρεηδὰ (Ὦγ 7υ5ῖ 50] ἴο ἄνες} ἢ Οοά, 

Μδοῖεγ ἴλου ἀϊάϑὶ τεϑῖσε ἐζὲν καγέλὲν Ἰρααῖ 
ΟΥ ἀεαϊά, εαἰδεα 72, τυλέελ μς ονε 7 ἀοία 
σεν ; ἢ 

δῖ Ἔνθ ἴῃ ροεῖβ {ἰκὸ ΘΠ} 6 1167: 
“ΑἸ ΣΟ, Ὠς ἰ8 ποῖ ἀεδά, ῃς ἀοε8 ποῖ 8ἷεερ--- 

ἩΗς μοί ανδικοπδὰ ἔγοιῃ ἴὰς ἄγεδηι οἵ "6. 

ἐδεὶν ἀεραγέμγ.} ΤῊΪ8 τνοσὰ ἔξοδος 15 υϑεὰ 
ἔογ ““ ἀοδῖϊ 1 1Κ, ΙΧ. 1; 2 Ρεῖ,. 1.15. ΟομΡ. 
ΥἹ, 6; 11. 17 (ἔκβασις); Εσοΐυ8. χχχυῖῖ, 23 ; 
]οβ8. " Απίι ἵν. 8, ὃ 2, ἐξ ἐξόδοῦ τοῦ ζῆν. ΤῊ 8 
1.56 οἔϊο νοτγὰ 18 ηοΐ ἰουηά ἴῃ οἰαβϑὶςδὶ Οτεεῖς, 
δυϊ “οχίζ5᾽ δηά ὀχεσσσς ἀγ6 υϑοὰ ἴον ἀοδῖῃ 
πῃ Οἷς. “1ορε.᾽ 1. σ; [υϑ[π, χιν, 4, ὃ το; 
1,λεϊδης. “ς Μοκί. Ρογϑβες. 5ο. ᾿ 

ἐς ἑαξεπ ζὸγ ρισογγ.) Ἐλδίδογ, “ 8 ςουπίδα 
ἃ τηϊβίοτίυης.ἢ 
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ΚΕ ΕΘ ΒΕ οἔὔ ἀτϑις γεῖ ἴ5 {μεῖγ “ Βορε ᾿ ἔοαι 
οὗ ᾿πηπιοσίδὶ!  (οε.ς 

ς Απά [βάξπαί Βεεη ἃ {πες ομδβ- 

438 
3 Απά (δεῖγ ροίπρ ἴοπὶ υβ ἴο δε τῆς 5] 

αἵΐες ἀεδίιτυςοη : δυῖ {ΠΗΥ ἅτε 'ἰῃ 6} 
Ρεδςς. 

4 ον (δουρῇ {ΠΕΥ δῈ Ρυμῃίβῃεά ἴῃ ὥδι, ΒΕ 582} δε φσγεδίγ ἐπα τον ς 

8. δεῖ ρον πορείας Αποίποτ 
Ἀοττ νμ ἐλίι ον 6 866Π18 ἴο Ὀ6 Ὠ0 
εχδεῖ ρᾶγδ]εὶ ἔογ {μ16 εχργεββίοῃ, [πε ποᾶγεβὶ 
Ὀεΐηρ 1.Κ. χχὶΐ, 22, κ τῆς δοὴ οὗ Μδηὴ ρμοεῖῃ 
ἰρβραυν ἕῳ αι); ἙσοΏΡ. Ας81. 2ς. [15 ἀετγνοά 
186 ρῇ γαϑεβ “ ἴο ρὸ ἴο οὖν ἔδίῃεγβ," σε. 

ΧΥ. 15, ΟΥ̓ “ἴο 30 186 ὙΓΑΥ ΟΥ̓ 81} μα φάτ," 
1 Κίηρσε 11. 2, ἄς. 

οὐ ἀεείγμείο».} 
ὑρ." υϊρ., ἐπεγπείπέμι, 
Ἀσοαι, 1]. τό. τ Μᾶςς. [!. 7, ἄζε. 

ἀτὸ ἽΡ γε ἐπ ῥεαο.. ΤὨς “δι 15 ἐπ" 
ἐἐ δυξ οἡ {Π6 ἐἰβρωδαε!} “Ῥρᾶςθ 

(δραίννν--ἐἶς ΟΥ̓ΪΠΑΙΓῪ ἔΌΓΠΙ ἀλλ γϑαίοιῃ δτεοῖ- 
ἴῃς) τυᾶβ8 ἴῃς ἰά64] σοποορίοη οὗ παρρίπεβϑβ ἴο 
16 Ηεῦγενν, 8 85 ἸΟΥ͂ (χαίρειν) γ͵85 ἴο {πε Οτεεῖς. 
ΤΕ “ρεᾶοε" οἵ ἴπε ἀερατγίοὰ τ ρῃίεουϑ 5οι}}5 
ὙΠ οἢ 15 ἢεγὰ σοηίεπηρίαἴοὰ 15 ποῦ ἴδε ΣΈΡοβα 
οὗ υποοηῃδοϊουδβησϑ8, 48 ἴῃ 5Π6]]6γ.-- 

““ἘΠΥΥ δῃὰ Ἷδ᾽ υπληΥ δηὰ μαίς δηὰ ραΐῃ 
(δὴ τουςῖ Πἷπι ποῖ, ποσ ἰοσίαγε Βλτη ἀραίη ""--- 

σύντριμμα, “ἃ στα βμῖπα 
“ Δηηι δι! οἢ." 

δ ΠΙΔΩΥ͂ 5: Π11}2Ὁ ΡΔ55ΔΡΈΒ; ΠΟΓ 5 ἰἰ [06 1Π|- 
ΓΛΟΣΙΔ ΠΥ οὗ ροδίβυμηουϑ της ΠΊΟΤΥ, ἃ5 ἴῃ [ἢ ς 
ἔλυλουβ 11η65: 

44 ΟἿ τρδῪ 1 Ἰοΐη (ῃἢς οδοὶγ ἰην δὶ 0] ς 
Οἵ [οϑα ᾿τησηοσίδὶ ἀδδα ψο ᾿νε δραΐῃ 
ΤΙ τοϊη 5 τηδάς Ὀείίεν Ὁ ἴδ εἰν ὑσεβεηςς "ἢ 

δυὶ ἴ ἰδ ἃ βιδῖε οὗ ἄδερ δῃά ϑεῃίίεηϊ Ὀ]εββεά- 
Π658 "τ Ατεβῖ᾿ ̓ (ὠάπαυσις, ἵν. 7. ΗεὉ. 1. τ: 
Ἀεν. χίν. 13). [ἴ 5 “ Ῥαγδάϊ5ς" ([{Κ. χχίϊ. 
43)» ΤΙ ΐ5 {1} σοα8 Ὀεγοπά δηγιπίης Μ᾿ Ὡς ἢ 
νν88 ΟΙδΑΣ ἴο τηοβί οὗ ἴπ6 Ο. Τ΄ τΣτιῖοσβ, ννῦο 
Ἰοοῖ οἡ {πε ζγανα 848 ἃ ἀγεβῃ]ε88 5δερ : [οὗ 
||. 13-|ῷ; [5. ΧΧΧΥΪΙ. 11, 18; Ἐοςἶς8. ΙΧ, τὸ ; 
ῬΒ. Υἱ. 5, ΧΡ. 9, ἸΧΧΧΥΪΙ. ΣἹ, τε. ὙΒ6 ἰάδᾶ 
τ Ν᾿ Οὐδ ἐπε Ὀεγοπά [π6 ρσᾶγε νγᾶβ ΟἿ] 

 δτδάυ)} ἼΣ [με Ὧ1]] Κπου]εάρε οἵ 
ἐν τ δἴνεῃ ὉΥ͂ τὰ τ θῸ Ὀγουρδῖ 118 δῃὰ 1π|-» 
τροσίδ γ ἴο Ἰρἢξ, 

4-9. ΤἬΏσθε υοσβα8 οὈνίαϊς (ῃς οδ]εςτΐοη 
Ὑῖοἢ τηῖσῃς Ὀ6 υγροὰ ἔσοπι ἴδ ΘΑΥΒΙΥ ΔΠ]ς- 
οηϑβ οὗ [86 τὶξῃίθοουβ. ὙΒΕΥ ἅγα πιεδηΐ ΟὨΪΥ͂ 
ἴο 1οδῖ, δηὰ ρυγρε, δῃὰ (γαίῃ ἴοσ. αΐυγε 0155 
δηὰ ΕἰοσΥ. 

4. ἐδομο ἐδὲ δὲ ρμεπ δε ὍΜοτζο δοοὺυ- 
ΤΑΙΕΪΥ, “1 ἐόν Παδὲ ἐθαι Ρυηϊϑβηεά." δοιλς 
διρροϑε [αἱ ἔΠεγε ἰ5 Δη Δ] ιδίοῃ ἴο [δε ἐόν. ὑὴμ 
ἴῃ ἴῃς ρεγβεουϊΐοη οἵ Απίοοδυϑ τὰ ὑπὸ ἄν 
1: Μδος.ἱ. ςγ-ὅ4ᾳ. [ἴξ 8 πῖοσο ὕσο ἶε ἰδέ 
16 τοῦ δά βοπὶὲ σεοθηῖ δὐθηῖϊβ ἴῃ [15 
τηἰϊπηά, 

ἐπ ἐδὲ οἰσῥὲ οΓ πιοπ.] 866 Ὁ. 2. ΤΒἊἪ 
(ουῃὰ ἱξ ἀἰδίσυϊ! ἴο υπάογϑίδηα ἴῃς ΡῬΓῸ κα 

ὙΡ ξρὸ τό δίἢϊο[οη5 οὗ ἴ6 ροάϊγ, τυδιςῖ 
δοῖ θαυ (Ῥα. ἰχχ!!.) δὰ το 

ἜΝ ἀθθὸ πε βοϊυτοη τη ἴμε ΟΔΙ ΠΗ ΠῪ δηὲ 
τειΠθυθοη Μοὶ οἤξη ογογίδκο {μ6 τυϊιοκοὰ 
Ὧδο τὸ τοὶ ἐπ ῦη ἘΠ Ν ἘΠΕ οἵ ]οδ ἅσε 

Υ λΠ ἃ ἴο [Π6 ἃ οπιηϊροΐεποε 
οὗ Οοά, ψΒῖςι τεαυΐγεβ ὑπαυεϑιοηΐηρ 5υθ- 
τηϊϑδϑίοη. ἴῃ [6 ἃρθὸ τε [8 θοΟΪΚ υγᾶβ 
νυΣτιτῖεη, ἴῃς [ἐνν8 Πδά δάναησεοά της ἔυσίδος, 
δηά 1ΠΕῪ ὙΜΕΤῈ 80]6 ἴο τοσῖ ἴῃ 186 δ 6 ἐμὲ 
[δες τενγαγάβ δηά ρυπιϑπθηΐβ οἵ ἃ ἔιζυτε 1πἴὸ 
ψου]ὰ τοάγοβα ἢ τοηρβ δηὰ ἱποαυλδιο5 οὗ 
[6 ργεϑεηῖ. Τα (γδηβιθηῖϊ “ ἀδγ " οἵ ἔδεδ]ε 
τῆθη (ἄνθρωποι) ἰ8 ἱπορΔ0]6 οὗ πππρέος ἃτιριῖ 
8ἃ8 ἴο ἴ86 Ρβοπηοσηθηδ οὗ ἰδ (1: (ον. ἵν. 3). 
ννε 866 Ὀυΐϊ οἣς 5Π12]] ἂγς οὗ Ὧη ἰπβηϊίο εἶτοϊθ. 
566 Σ ΟΟΥ ΧΥ. 19. 

γε: ἐν ἐδεὶγ ῥορβ γμ]} φῦ ἐπιπιογίαἰξγ. 
ΟὈΓΓΘΏΟΥ οὗ ἴα ῬἢΓΑϑο 15 ἀϊις ἴο [5 ΣἹ 
ἄἀερῖ. ὍΒο σγἱζῃίθοιιβ δᾶνε ἃ “ {11} ὉΕΣ 
(πληροφορία) οἵ δορε εγεῆ ἴο (με εηὰ " (Ηεῦ. 
Υἱ. 11) Χ, 22). ΤΒΟΙ͂Γ ΠορΕΒ δὲ ῃοΐ 8εῖ οὐ 
ΘΑΓΙΒΙΥ (πη ς 5, Ὀας ἄγε Π]εὰ 1 ᾿πουρμί8 οἵ 
(δς νου] ἴο οοπιθ. Το ννοσὰ υβοά ἴογ 4} Ἶτη- 
ΤΊΟΤΙΔΙ ΠΥ "ἢ ἰ8 ἢεγε ἀθανασία, ποῖ ἀ 
[τ 5 ἠδίυγα! ἢ τυδηϊτίηρ ἴῃ ἴῃς Ο, Τ',, ἰδουξὰ 
Ααυΐδ υϑεὰ ἰξ ἴῃ 5. χ]ῖχ. 16: δυΐ ἰ οΟςου5 
τϑν ϑέτν Ὁπιε8 ἴῃ [18 ὈΟΟΚ (ἰν. 1, υἱῖ!. σ 8, χτ. 

; ΕςοΪυβ. χίχ. 17). [ἢ υἱῖ, 13 ἴ τῶν τρκαὰ 
(ἔϊε ὕπειεγδίῤοξἐ δ) ΔῊ ἰπαιπλοσ Δ] ΦπορΈ Υ, 85 
σε ΜΙ] Ὼοη 5414, “1 ἀγϑδιη οὔ ποσί! "γ :ν 
Ὀυΐ 80 8}} [ξ πγεδηβ εἴεγηδὶ [1ἴ6, [ἢ {δε Ν. Τ. 
1 ΟσΟΌΓΒ ἴῃ 1 ΟΟΥ. χν. 51; 1: Τίμι. νἱ. τό6. ἴΐ 
ννὰ5 [818 πορα Τ ΒΙΟΒ βυΞίαϊποα [(δ6 τηΔΓ τ. 
Ὀγοίμεῖβ ὙΠῸ ὑγεγε 80 ἽΕΙ ἰοτιυγεὰ ἀπά 
δἰδίη ὉῪῚ Απεοοδι8 ΕΡΙρἤδηθβ (2 Μάδος. Υἱ!. 9), 
ἴο ψΨο56 ᾿Υδά Ποηδὶ υἱίοσγδηοοβ [ἢ6 ἩΓΙΓΕΣ ΤΔΥ 
ἰῃο! ἀΘΏΔΙΪΥ 4] υἀς. 

δ. α “16 ἐραςσέϊ οί, ὃ ΤὮο ψογὰ ἴοσ οὐδλϑ- 

Ἐξ 

εἰδεπιεηΐ (παιδευθέντες) ἱπλρ]165 ἃ αἰνίηε εἶν» 
εαἰίοα. ΤὨὶς νἷενν οὗ ἴδε βυβετγίηρβ οὐἉ (Ὡς 
ΒΟΑΙΥ 15 δρεοῖα!ν ννογκεά οὐ ἴῃ Ηεῦ. ΧΙΐ, ς-- 
12: 45.1.12; ἀεν 1, τοὶ δῖ 1ξ νγᾶ8 ἔλπι"" 
Ἰατ αἷϑο ἴο [πε Ο. Τ', πτίζεῖβ : [,εν. ΧΧΥϊ, 23, 
24; 2 ϑάπι, Υἱῖ. 14; ῬΒ, χοῖν. 1:2, ΟΧῖχ. 75: 
Ῥγον. 1, 12, ἄζε. 

δεν “ῥα}} δέ ργεαιγ γεαυαγάφ}) ὌΠ 
τπουρμ ἰβ (πε βδᾶπια 88 ἴῃ σα. ΥἹ]. 18; 2 
(ον. ἱν. 17: “Οὐχ ᾿ἰρδῖ δ ςοη, τυ Βῖοἢ 18 δυΐ 
ἴοσ ἃ πηοτηθηΐῖ, νοσκοίῃ ἔοσ υ.8, ΤΊΟΓς δα τ οΓῈ 
ΘΧΟΘ ΡΥ, Δη εἴθγηδὶ τνεῖρϊ οὗ ΒΙοΥγ.᾽ 

2τουεά ἐδεν,. “ Οοὰ αϊά ξενερέ ΑὈγαδδηι,ἦ 
ΕΧ, χυ. 2ς. ἴη [86 Υἱενν οὗ ἕο βδοτεὰ υπίϊειϑ, 
8}1 ΔΉ οοτς ἅτε ἃ ἰεϑῖ (δοκιμή, 2 ΟὐοΥ. Υἱῖ!. 2), 
ἃ 14] (πειρασμός, 45. ἴ. 12), ἃ ἰγαϊπίης 
(παιδεία, Ἡ Ὁ. χίϊ. 5), οὐ Ὧῃ δατηοηϊίοη (νου- 
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"08: ψνατάςά ; ἕο Οοά “ ρτγονβά τἤεπὶ, απά 
ιξ. 8.5. ἰουηά τῃεπὶ ᾿νοΓ ΠΥ ἔογ ΠΙ πΊ56 1}. 
κ» μεε. ( « Ας ρ0]4 ἴῃ τῆς βιγπαςς ἤδῖἢ ἢς 
Ξε. ᾿ : 
᾿  πῖθά τῆδπὰ, δηά τεσείνεά τμαπὶ 85 ἃ 
"ἴδ ὁ δυγης οβεγηρ. ὦ 

θεσία, ἘΡἢι. νἱ. 4). [ ςἂη 566 πο ῥτοιπά ἴῃ 
{118 ραβϑϑαρε ἴογ Οὐ β τεηλτκ δῦουΐ (Πς 
Βυρροξβεά υπ͵υπὲ ραγιςσυ ]δγίϑτῃ οὗ {Π6 τ ΟΣ ἴῺ 
τεραγϊηρ ἴΠ6 ρυπηίϑητηθηία οὗ [6 εευ, 85 
ἀἰ5Ο ΡΙἸΠΔΓΥ͂, ἀνὰ (μο86 οὗ ἴμ6 Οεηζίζος ἃ5 Τὸ - 
τε θυῦνο. ἴῃ (86 Ριυηιϑῃπιθηΐβ τηθηϊ οηδα ἰη 
χί,, χὶϊ,, 16 Ὑτιῖεῦ ἰβ8 βρεδλκίηρ οὗ ευδεἀεά 
Οερ 685, δηα ἢϊ8 ργοβθηΐ ΓΕΤΊΔΓΪ5 41’ ἃ ςοῆ- 
δοϊδίίοη ἴο γύρδίεομς ͵εννβ. [{ Π]ΔΥ͂, ΠΟΎΨΘΥΘΟΥ, 
6 ρΡοϊπίεἀ οι [δῖ δογρῖσγα ΟὨΪΥῪ ταργοϑεηΐβ 
ἘΠ 85 δοίην ῬΌΓΕΟΪΥ τεϊτ υςνο θη 

118 ἀΙ5οΙ ΡΙΙΠΔΙῪ οἴεοϊ π85 ὑν ΠΟ] [Δ16εὰ. 

«ὐογὴ δ ζῶν δινμε } Ἐδίμπογ, Κ νου ὮΥ οὗ 
Η πλ56} ἢ, ἀδ. τουτῦγ οὗ Ηἰς νἱϑίοη δηά οὗ 
ΗΪ5 ϑαῦραῖδ; νου ἴο ὈεδοοπΊα ἃ λαὸς εἰς 
περιποίησιν (1 Ῥεῖ. ᾿ἷ. ο). ΤὨΪ5 ςοποερίίοη 
ννᾺ3 ΦΥΟΔΙ ἀδερεηθὰ ὉΥ ἴ!6 ἰοδοῃίης οὗ 
Ομτῖσὶ (Μαῖ. χ. 17, 38; πν. 11. 20; [Ἑοδη 
Χίν. 17: 1 [οδπ ἱν. 12. ὍΝΒθη, ἴῃ νυἱβίοῃ, 
81, Τβοιθδβ Ααυΐϊηα85 νγᾶβ δϑκοὰ ννῆδῖ τενναγὰ 
[6 ἀοδίγοα, ἢ195 δῆϑννοῦ ννᾶ8, ““Νορ αἰδαηε 
(τπηογοδάσηῃ) σλν 26 ΤΠ ο»ιΐη6.ἢ" 

Θ. “4: κοί ά ἐπ ἐδ ϑισπαοο.} Ὅς ννογὰ ἴῸΣ 
“ ΒΘ Πρ - ισηδοα ἢ 15 τάγθ, υυῖ ἴῃς τῃουρῃξ 
οὗ ΠΕΙῪ Ργοθαιίοῦ ἴο ρυγξε ἄνᾺῪ 411 πιοτίδὶ 
ἄτοβϑ 18 σοτηηοῦ (1: Ῥεῖ, 1. 7, 1γ, Σ2; Ζεςἢ. 
ΧΙ, 9, ς.). Οομρ. Ον. " Τιϑῖ.,᾽ 1. 4. 25--- 

“4 0 Πςοῖ αἵ {ἰνυτ Ξρεοίδία ἴῃ Ἰστϊθυβ δα! υτ 
ΤεΏροτζε 5ἷς ἀσγο 6δὶ ᾿πβρὶοἰομ δ 468 "-- 

δηὰ Ῥορεβ Ὄρίΐδρῃ οὐ Μιβ. Ε. (ογδεῖξς ἴῃ 
δι. Μαγραγεῖβ, ὟΝ εϑίπιϊηθίεσ: 

“480 υπαβεοϊοᾶ, 80 οοπηροδεά ἃ τηἱπὰ, 
80 ὅπῃ γοεῖ 5οἴϊ, 50 βίσοῃρ γεῖ 50 τεδηδά, 
ἥἤξαυόε ας ἐξ )ωγετί ρυζά τοὴϊὰ ἐογέμγες ἐγέδα ; 
ΤΒο 5αἰηϊ βυϑίαϊησὰ ἱἴ, Ὀπὶ (Ὡς ψοϊηδῃ ἀϊοα,᾽" 

δὲ ἐγίοά ἐδ! Τεβιοά {πεῖν σοηυϊηθπο88 
(ἐδοκίμασεν) ; ργονοὰ παῖ [ΠΟΥ ψψεγα ποῖ 
οουηίεγίεϊ[5 (κίβδηλα), {κ6 δοβε 4] ἀθἀ ἴο 
ἴῃ 11, τό. 

γεοείυεά 1δόη.}] Ἐδρατάεά [Ποπὶ νου ΓΔΌΪ 
(]οῦ νἱϊ. 2ο, ΟυΧ ΧΟ. 

ὦ: ἃ δωγηὶ ογεγίηρ.) 56ὲ τ Μδςς. , 45. Τῆ6 
υηάοῦ Απιϊοοῦυβ ψεγὸ ἔἕοσθϊάθη ἴο 

οὔεν 5ϑδογίβοθβ, ὈυἘΓμεῖν ἐγ νυ 88 [5614 5δογῆςο. 
ΤΙο οὐυγίουϑβ ρἢΓΑ56 ὁλοκάρπωμα θυσίας γλΘΔΏ8 
“ἃ ΜΏοΟΪῈ Ὀυγηΐ οἴεγης ἢ (Ποϊοσδιι5ῖ). Τῆς 
86η56 οὗ “γι " (καρπὸς) ἢ48 ὈεσοπΊε 416 
οὐβοϊεϑοθοηῖζ. Τ 5 ΤΡῚΣ ΠΕΣ ΠΔΡΡΘἢΒ ἴο ἴπ6 
εἰγπιοϊογίςαὶ οἰεπηθηΐ οἵ 4 νγογά, 85 ἰῇ “"Ἰοοῖκ- 
ἰηρ-»΄α4:2: οὗ 5ϊϊνεῦ;" “(8 νοῦ δον; “8 
δεοαίογῃδ οὗ ἐεπ οχϑη,᾽ ἄζο. Ὑἢα τνογὰ ἀοοβ 
ποῖ οσουγ ἰη (δε Ν. Τ᾿ (ΣΒοῖῈ ψὲ ἤηὰ ὁλο- 
καύτωμα, Μαῖί. χὶϊ, 21; Ηεδ. χ. 6); διι [ἴ 15 

 Απά τη τς τἰπι οὗ {ῃεῖγ νἱβἰ(α- 
τἰοη “ΊΈΠΕΥ 58}|2}} 8ῃϊη6, ἀῃὰ τὰ ἴο “ Μεε. 
Δ ἴο [κα βραγκβ δηοηρ με "ἡ ἢ" 
δῖ} ]6. Ζ Μαῖι. 

8 ὙΠΕΥ 6 5}4}} Ἰυάρε τῆ παιίοῃβ, Ὅν 6. α, 

ἰουπά ἴῃ (6 ΧΧ-, 1 ον. χυϊ. 24. ΟομΡ. 
Εςςο]α8. χίν. 14. Εογ ἴδ6 [πουρῃξ 5866 Κοι. 
ΧΙ Ως 1 Ῥεῖ. 11. 5. 

7. πη 1 6 τὐνιο ΟΥἹ ἐδεὶγ υἱἰαϊοπ.] ἍΝΏΘΩ 
Οοὐ “ νἱ|ο 5 ΟΥ ““ἰοοκβ ὑὕὉροη " (πε, ἴο 
“ὦ τονψαγὰ ἋΠστ δοζογάϊηρ ἴο [πεῖς ψόσκϑ.» 
νε Βανὸ [δε νοσζὰά ἐπισκοπὴ ἀρδῖῃ ἴῃ σ᾿. 13. 
ἴῃ (Π 1ΧΧ. 1 ὁσουτΐϑ ἰῃ ἃ δὰ 586η86 οὗ ἴῃ6 
}επαὶ υἱϑιιδίίοη οὗ Οοά, ἃ5 'ἰῃ 1,δν. χίχ, 2ο; 
76γ. Υἱ. 1ς: 1η ἃ ϑοοά 5εῆ56, ἴῃ [οῦ Χ, 12. [η 
16 ΝΟ ΤΊ νὰ ἤηά 1 ἴῃ [ψΚ6 ΧΙΧ. 44: 1 Ρεοῖ. 
1ϊ. 12, Υ. 6: 8ἃ8 ννῸ}] ἃ5 ἴῃ 15 ζϑῆδγαὶ 86η56 
οΥ̓͂ “᾿ ονεγϑθοσβηῖρ,᾽ “ ὈΙΒΠορΤΊΟΚ," Αςῖβ]. 2ο; 
1 Τίηι, 1.1, ΤΠ νυτίϊοσ μᾶ5 Βεγὸ ἰεῖ ἴῃ 
βιδάον 4}} ϑρεοῖῆο ἀοίαὶϊβΎ Ἠδηςο Βτγεῖ- 
βοπηοιοῦ δη οἴβοῦβ βιιρροϑε ἢἰπὶ ἴο θῈ ϑρεδῖκ- 
ἴῃ οὗ ϑοπιῈ βοϊάθῃ ἂρ ἔοσ [ϑγδοὶ οἡ δαγίῃ. 
Οὔῦσοεν (᾿ ῬΒΙο,᾿ 11. 256) τοῖδυβ [6 ρᾶϑβϑᾶρθ 
ἴο [86 ἀδΥ οὗ Ἰυάρτηοηίΐ ; οἴ ΟΥ5, ἀραίη, Ἔχρ αῃ 
1 45 ἃ ἀδϑοσιρίοη οὗ {τἰυτρἢ δηὰ ΒΔρρίηθ855 
Ὀεγοηά τῃ6 ρύάνθ. Ὑπὸ ἀεοϊδίοη Ὀεΐνγοεῃ 
[Π656 νἱϑννβ ἰ5. ἢοΐ ; ῬΕΓΠΔΡ5 Ὀδοδιι56 ὯῸ 
8 Γἢ ἀδοϊδίοη 8 ροβϑι υἷες. ὙὍὙ8δὲ νυυτϊογ᾿β οδ]εςῖ 
δ ἴο ΡΙΌΡΒΟΞΥ, ἰπ {π6 ροἱονίηρ ἰδησυᾶρο οὗ 
οοηνϊςτίοη, ἴΠε πα] {τἰυτπιρῃ δη ὨΔΡΡΙ 685 
οὗ (6 ροοὰ, Το ἔογπι δηά πηδῆηοῦ οὗ ἰῃς 
{ΠυπΠΊῚρΡἢ γα πδίΌΓΑΙΙ εχργεβϑοὰ ἱπ ροπογαὶ 
ἰΠΔΟΤΥ. 

ἐδεν «“ῤα1] «ῥίπε.})ὺ ΤῸ εχρἰδίη {Π|5 οὗ “ρυγε 
εἴδογοδὶ Πρ ἢϊ- θοά!65,᾽ δϑϑυμηθὰ ΌΥ (86 7υ51 αἵ 
(ΠΟΙ͂ τεβυτγτοςίοη, ἃ5 ΟΥ̓ ΤΌΓΟΥ ἀοε8, 15 ΡΟΙ Δ Ρ58 
ἴοο ἀεβηϊίΐϊα δὴ οχρίδηδίίοη οὗ ἃ βϑῆρσγδὶ 
τηοίαρθογῦ. ὙΠΕΤὸ οδη δὲ π|ἰ6 ἀουδὲ πδὶ [86 
ΘΧργοϑϑίοῃ 18 ἃ γεΐεγεηοε ἴο [ δῃ. χὶϊ, 2, “" Ὑ ΒΟΥ 
(δὲ δ6 νυῖϑε 514}} βίης (ΧΧ. ἐκλάμψουσι) 88 
(86 Ὀτρμἴηοββ οὗ τῆ πιτηδιηθηί." ΟομΡ, 
[5. Ἰχ. 1--3 δηά Μαεαίί. χἱϊ!. 42, “ ΤΆΘη 538}} (ἢ 6 
τὶ Ὠἴεουβ 5ῃΐης ἔοστἢ (ἐκλάμψουσιν) 85 ἴδε δυῃ 
ἴῃ ἴδε Κἰηγάοπι οὔ {μεῖν Εδίμον :Ὁ ῬῊ]], 11... 

απά γεπ ἰοὸ απ 3,ο ἴξο τραγξ: αριοηρ ἐδϑ 
ες φίμδόϊ. ΤὙΠη18, ἴοο, ϑδοηὴβ ἴο δὲ ἃ φβοησγδὶ 

ΤΩΟίΔΡΠΟΣ ἴο Οχργεββ [86 νυἱοϊοσίουβ δηὰ 51η- 
σοηϑυτλίηρ ροννοῦ οὗ ἴῃς ᾿υ5ῖ Βετοδῆεσ. [{ 19 
Ὀαϑεὰ οὐ Οὐδά. 18: “ Αηὰ ἴμδ6 Βουϑε οὗ [δοοῦ 
8}|4}1 Ὀς6 ἤγε, δηὰ ἴῃ6 ἢουϑε οὗ [οϑερὶι ὦ ἥαριε, 
δηᾶ 266 ῥοισό 9.7 Ἑάονι γον «“ἰμόδἰε, δηὰ {ΠΥ 
8411 ἀκα ε ἐπὶ ἐϑενε απά ἀξυοι ἐδερε" (ΠΟΠΊΡ. 
Ῥ58. ν. 24; |οεῖ 1. ς, “ἼΙΚαΕ (τὴς ποῖϑθ οὗ ἃ 
ἤδλιηθ οὗ ἤγε (ῃδῖ ἀσνουγεῖῃ (6 5ἴ 016 ἢ). 
ΤΠς ψογὰ “βραγκ᾽ (σπινθὴρ) Οσουΐβ ἴῃ 8 
51 Π|}|}24. ἤριυγε ἴῃ Ααυϊᾳ ἀπά ϑυγηπηδοδι5, [5. 
ϊ.31. ἼΠε ν]οκοὰ ἅγὰ σοηραγεὰ ἴο βίυ 016 
ἰῃ Μδι. ἱν. 1. 

8. Τ2εγ “ῥα}} ἡμάσε ἐδὲ παίϊο. (Οομρ, 
ΕκοΪυ8. ἱν. 15. ὙὨϊ8 δζξαίη 18 8 τρείδρμου 
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ἀπά ἤανε ἀοπιηΐοη ονοῦ τς ρεορίε, 
δηά τῇ εἰν [μογά 83}|41} γεῖρῃ ἔογ ἐνεγ. 

ΙΟν, μ 0 'ΓΠΕΥ τπδῖ ρυΐ {δεὶγ τγιιβῖ ἰη ἢΐπὶ 
“ιιαμ 58ἢ4}} υπμάογϑίδηά τὸ τγιτῇ : ᾿ δηά 8 ς ἢ 
καῖ 88 ὃς ΓΔΙΠΑ͂Ι] ἰπ ἰονε 5}4}} δίς υγίτῃ 
τοῖὴ ἀΐπε τ ; ὁ ογ ργᾶςβ δηά πιογοΥ ἰ8 ἴο ἢ 8 
ἃ ον, 4. 15. ἜΠΗ ἃῃὰ ἢε δια οἄγε ἔοσ ἢ18 

οἰεςί. 

10 Βυῖ τε ἢ υπροὰ]γ 5}}} 6 ρυη- ἦ Μαῖε ας 

ἰϑῃςἀ δοςογάϊηρ ἴο τῆ6!γ οὐγῃ ἱπιδρὶ- 
πδῖίοηβ), ΨΏΙΟἢ ἤάνα περίεςτοα τῆς 
τρῃίθοιυβ, δηὰ ἔογβακεη τῆς Ἰ,ογά. 

11 Εουῦ ψῆοϑο ἀεβρίδεῖ ἢ νυ ϑάοπι 
Δηἀ πυγίυγο, Π6 18 ταβεγαΪς, δηά 
ἘΠΕΙ͂Γ Βορε ἰ5 νδίη, {πεὶγ ἰδθουγβ υῃ- 
(τυΐϊτδι], ἀπά ἘΠ εὶγ νγογκβ ἀπργοδίλθίε : 

ΜΓ ῈΙΟΣ ἔγοαυ ΠΥ γεουγβ ἰῃ ϑογρίιγε, δηα ἰ5 
ἔουπάρά οὐ Ὠ δῃ, Υἱῖ. 228. [{ ΟΥ̓ ἀΘΠΕΥ ΠΏΡ]165 
τῆογο ἴδῃ [6 τότ υἱξπιδῖα νἱπάϊςδοη οὗ 
1η6 σπάση οὗἁ ΟΝ ἰϑάοπι, δηα 86 τποσγδὶ σοη- 
ἀσπηηδίίοη οὗ ἴποβο ψῇο αν ρεγϑοουϊοά 
16: Μαῖξ. χίχ. 28; 1ἵ Οὐου. νυἱ, 2; Ἀεν. 
Χχ. 4. 

ἐδεὶν Σογά “6α]] γείφπ ἢ Ἐδίδεσ, “(πὰ 
Τ,οτὰ 51|8}} γεΐρπ ονεσ {ποπ|. ὍΤδ6 ἐΧχργοβϑίο 
ἸΊΏΔΥ ὃε ἃ τεπιϊηίβοεποα οὔ 7|ετ' [{ϊ, 14; 
Πογο [86 ψογάβ “1 81 τηδιτιθὰ ἴο γοιι" 
(ταῖδοσ, “1 ἂπὶ γοῦν ἰογά," 1.2. γουγ Πιιθαπά, 
85 ἴῃ χχχὶ. 34) τὲ γοηάογοά ὉΥ (ἢς ΧΧ. ἐγὼ 
κατακυριεύσω αὐτῶν. Τῆς ΡῥΓΙΟΠΊΪ56 ΒΆΣΡΡ (πε 
τμοτγοίογο ἴποϑε ἰῃ ἘΧ, χχῖχ, 45; [,ον. χχνὶ, Σ2:; 
2 Οον. ΥἹ. τό, 

͵)γ ευορ ἢ 1.1 “ἴο (δ ἂ;ε8,7 ἃ τοπάεσίηρ 

οὗ (πε νάξιιε Ηεῦτεν ὈΡΊωΡ. 

9. “ῥαϊ πάεγεαπά {δὲ ἐγ ῤ.} Ηρτο (ἢ 
1ὴ Οοὰ [5 τοραγάθα 45 [πὸ βεςγεῖ οὗ υπάρυ- 
δβίδηάϊης [6 ννᾶγβ οὗ Η:5 ὑσγονιἄςηςθβ. δῖ, [οπη 
(ἢ. 17) τεοογάβ [Π6 ῥγοπιίϑε οἵ Οῃτίβὲ {παῖ 
οδοάϊοπος (νϊοἢ σργίηρϑβ ἔγοιῃ [21{Π} 514}} ὃ6 
τοννΑτἀοὰ ἢ Κηοννεάρε. 

σμεῦ αΓ δὲ ζαδμ πὶ ἰουε 40α}} αὐϊδφ «υἱὴδ 
φῆι ὙΤδθ πιαγρὶπ βυρροϑίθ “ ϑιςἢ 85 
ΑἸ ἘΠ] 58|4}1} γοπηδίη ἢ Η πὶ ἰη Ἰονε." ὙΒοτα 
σδη δ6 διι π|{6 ἀουδὲ τπδῖ [Π]5 15 186 ὑγεῖοῦ- 
ΔΌΪα τοηάοσηρ. “ὙΠΟ δ Π{ι] (οἱ πιστοὶ, 
Ἑςοιῖρ. Εςο]ι8.1. 1.4) 15 δὴ εαιναϊεηΐ Ἔχργαϑϑίοῃ 
ἴο οἱ πεποιθύτες ἴῃ ἴδ Ρῥγονίοιι8 νεσϑθο, Τῇδ 
Ρτοπιῖβο ἰ5 ἑουηά γεῖ πιοζα ἔμ} δηὰ ΤΊΓΗΪΥ ἴῃ 
Τοδη χὶν. τό, χν. το; σδν. 1. 20. 

ξταίε ἀπά ρεγ.) 8εε ἵν, 15. ὙΠ ψογὰβ 
τὸ 4Αἷ8ο οοπιῦϊηοὰ τ “ ροδος᾽" αδαἵ {86 Ὀ6- 
εἰπηίηρς οὗ δῖ. αι} 5 ραϑίογαὶ θρί 5165. 

ἰο δὲς “απ. ἘδίποΥ, “ δπιοηρ ἢ5. ΠΟΙΥ 
Οὔδ5, ἰἔ νὰ δάορέ ἴΠ6 τεδάϊηρ ἐν τοῖς ὁσίοις 
αὐτοῦ. ὙΠΟΙΘ ΓΘ ΠΊΔΩΥ ναγίδί! οἢ5 οὗ τϑδαϊηρ 
νυ ἰςἢ ἀο ποῖ ἴῃ 8Δηγ ἱπηρογίδηϊ ννὰὺ δῆεοϊ ἴπῈ 
δοη56, Δῃἀ ἡ] Οἢ ΤΔῪ δὲ ῬΑΙΕΥ͂ ονηρ ἴο {86 
λςοϊ ἰμαῖ Δῃ ΘΧΔΟΕΪΥ 5: Πλ}|2΄ ραϑϑᾶρο ΟσΟΙΓ85 δὲ 
ἵν. 15. Ὑ5 [{Π]6| “ [Π6 ΒΟΙΥ " (ὅσιος), 15 ρίνεη 
ἴο πε 5γδει ἰἴο8 ἰῃ χ. 17; ΧΥΙ, 1, 5. 9. [{ 
ἰ5 ποῖ [ουηά ἰῃ ἴῃς Ν. Τ. 
. 26 ῥαὶδ᾽ εαγὲ 70" ῥὲίς εἶκε.) Ἐρογ ἴῃς τννογὰ 
ἐπισκοπὴ, ἢετε τεηάεγοα “σΑγς,᾿" 866 [6 ποῖς 
Οὔ Ὁ. 7. ΤῊ Ϊ5 οἴαιιδ6 ἰ5 οὐγτ(οὰ ὉΥ (με Ψ υἱς., 
νυῖ [ἴ ἰ5 ϑυρροτγίθα ΟΥ̓ [6 ενίάθηςε οὗ ΠιΔΩΥ͂ 
οὗ ἴ[δς ὑυεδῖὶ Μ558. δηὰ νεγϑίοῃβ, Ὑ86 ρῆγαϑε 

“πηΐης εἷος ἢ (᾿ογρ. ΤΟ οῦϊΪς νἱῖὶ. 1 ς) 15 ἐουπᾶ 
ἴῃ 5, ΧΙ, 1, ὅζο., δηὰ ΟΠ τ ϑιἰδηβ8 ἀγὸ οδ᾽εὰ 
“ἰ ο]εςῖ " ἴῃ (οἱ. 1, 12; ΤΊ ἱ, τ, ἄτα. 

10--ἶν. 6. (οηίγαοίοά ἔδίο5 οὗ πε οἴβρεϊηνς 
οὔ [δ στ ίεουβ δηά ἴΠῸ σοά]εβ5. 

10. σπεερογἑηρ ἐο ῥεῖν οαυη ἑνιαρίπαϊοησ.) Ἐκ8- 
[δογ, “ἴῃ δοοογάδηος ἢ {πεῖν γοδϑοη ἢ 58 "--- 
τῇς ““Ἵστοοκοὰ χοδϑοηίηρβ᾽, τχείοσγσγεὰ ἴο ἱπ 
1. 2, 3) 1..ὃ]1, ΜΌΘΟΝ ἀόδεσνς [6 Ριυπίϑμτηεηξ 
γι ἢ (ΠΟΥ ὩαῖΌΓΑΙΥ ἰηνοῖνο (Ρτον. 1. 29-31} 

«υδίερ ῥᾳυε περίεείεά ἐδε γίφδίοοι.}] Τοῦ 
δικαίον ΤΑΔΥ ΟἸΠΟΓ τηθᾶη “ με 7υϑὲ τηδη ἢ 
(ὐισηρη, Ν 15.) οὐ “ 7υδεϊςε" ἴπ (ὃς εαὐρϑϊσαςῖ, 
8ἃ5 Αὐριυβίηο 5θόπ5 ἴο πᾶνὰ ιἱπάδειβιοοα 
(“ φυὶ περίεχογιηῖ με ίαηι᾿). ὙΤῊε ἰδζίεσ σεῃ- 
ἀετηρ νου ά κεῖνα ἃ πλογε ὀχδοῖ Ῥραγδὶ οἱ ἴο 
(Π6 σοφίαν ἐξουθενῶν οὗ ἴῃ6 ῃεχῖ νεγϑε. [{ 
4150 γ᾽ εἰ 45 δὴ θδϑίθῦ 8εὲῆ50θ.Ὀ ΤῃῈ δυο τὸ 
δίκαιον ἴογ “' 7υπίϊςο ᾽ 15 ηοῖ σοτησηοη ἰη Η 6] ἢ- 
ἰσῦς Οτεοκ, Ὀυϊ ἰξ οσουγβ ἴῃ [ὺκὲ χίϊ. 57, 
(οἱ. ἵν. 1 (τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα) ; ῃὰ ἰῃ 
]οῦὺ χχχῖν. 1ο, ταράξαι τὸ δίκαιον ΤῊΘΔ1|5 “ ἴο 
αἰκτυγ υπίϊος ἢ (ςορ. 2 Μᾷϑος. χ, 12). Οη 
(Π6 οἴπογ Βαηά, ἰξ πηυϑῖ Ὀ6 ὈΟΤΠΘ ἴῃ τἱηὰ {παῖ 
ὁ δίκαιος Ὧδ5 οσουττοὰ [ἢγες {{π|685 ἰῃ ἴΠ6 
Ιαϑσῖ Ἑπαρίογ ἱϊ. 1ο, 12, 18. Τῆς ΕΙΣ 
αν πορ]εςϊοα τπΠ6 τὶρῃίδουβ "ἢ ΤΠΔΥ ΔΈ 
ΑἸ] υδίοη ἴο ἴΠπ6 5! ρογο ]οι5 σοηϊειηρί οὗ στεπο- 
σδάς εν ἴογ {πεὶγ ΠΕ] Ὀγείθτγεη, δηὰ 
{Πεἰγ τοι8δ] ἴο πιιηϊϑίοσ ἴο πο πεεάϑ. 

απάᾶ ζογσαζεπ δὲ 1,ονγ 4.7 ΤῊΝ. “ ἀροβίαξυ ἢ 
(ἀποστάντες) [8 ΔΙΤεΔγ ὕδεη ἰπίεά αἱ ἴῃ 
" 12, ἴῃ {8ε ννογάβ “" ἸἸδηϑξγοβϑίοῃ ἀρδίηβι (ἢ 6 

τν.᾽ 

11. πωγίμγε.) παιδείαν. 866 ἴ.. 1. ΤῬὅΤῃα 
8ΔΙῺΘ ΡὮΓΔΒ6 15 Ἰουηά ἴῃ ῬΓΟΥ. 1. 7. 

γηλσεγαὸἶο.)] ταλαίπωρος, ΧΙ. το. ΤὨϊ5. 15 
οὔς οὗ [πς ροεῖὶς ννοσἀβ νι ἢ Ὀδσδπια ουὗ- 
τοηῖ ἴῃ Ηοἰοηϊκιῖς Ουοοκ. [1 ἰ5 σῶσε, ον- 
ανοῦ, θΟΙἢ ἰὴ [ἢ ΠΧ Χ. δηά τη πο Ν. Τ᾿ (ν Βοτο 
ἴϊ ΟὨΪΥ οςουγβ ἰνίοε : οι, Υἱῖ, 24; Εον. 
111. 17). 

ἐδεῖν δορ..) Ὅδθ Βορε οὗ 8]} δυςῇ. 

μμἱ .. . ὠπργοβίαἶ.) ΟΥ̓ σῃ 5665 
Δ ἰηξίδηος οὗ ζέοίες ὮΘΓΘ 845 ἴῃ ἴοΣσ . δυῖ ἴδ6 
ἴννο δορὶ ποῖβ ἃγὸ τηϑαηΐς ἴο ἀθϑοσῖθα [Π6 ἐπ- 
ἐεειμαΐπει. οὗ 411} τε αἰπι5 δηά εβογίβ οἵ [}6 
νυἱοκοὰ, νης 5 οἄδη ἀννεὶξ οὐ ἴῃ ϑογὶρίυγα 
([5.ὄ 1ἢ,.2:: 100 νἱϊ. 2λ᾽ τ Οογ, 1]. 6: Ἀεδν. 
ΧΙ, 17, ἄς.), δηὰ ψΒΙΟΝ 5 ἱπηρ] δὰ ἴῃ 186 



ΨΊΙΊΘΏΟΜ ΟΥ̓ ΘΒΟΙΟΜΟΝ. ΠΙ. 441: 

τῆς 5ἰηδι! θεὰ : 506 Ἐ53}4]}] ἢδλνε ἔγυϊι ὃ 15αἱ. 56. 
ἴῃ ἴῃς νἱϑιἰλιίοη οὗ 5ου8. ᾿ 

14 Απάὰ δ οὐ ἰς τῆς ᾿ευπυςῇ, Ἢ ἰκαΐ. 56. 
ν ἰς ἢ τσῖτὰ Ηἰβ απ 48. μδτὰ πψγοιρῶῖ ἡ ὅ 

ν. 12--- 14. 

Οζα, τ ΤΉΘΙΓ τνῖνεβ γε ' 00] 15}, δηά 
᾿ἐπολαείς. τῆοῖγ σὨΠ]άγεη ψοΚεά : 

12 Ὑμεῖς οἴδβρηηρ ἰ8 οὐτβεά, 
ὙΝΒεσγείοσε δ.εββεά 18 τῆς θάίγεη [παῖ 
15. πα εΗ]εά, τυ Βῖοἢ ἤδῖῃ ποῖ Κηοόννη 

ὑοσά ἁμαρτία--- ΓΟΡΟΓΥ “8 πλβϑίηρ οὗ ἴῃς 
τρλσκ. ᾿ 

12, Τρεῖγ ε«ὐὖυεε ἀγὲ 7οοἶ“ῥ. ὙὍδς ψοσχὰ 
ἄῤρονες (ψυΐξ. ἐπεεησα 48) ϑοτηοῖ! πλε8 ἢ85 ἴῃ 
τιοδηϊηρ “ρας ἢ ΟΥ “ υποδιαϑοῖς,᾽ ὙΠΟ 15 
βιυρρεβίοα ἰη [ἢ πηδγρίῃ : ΘΟΙΏΡ. 2 ϑ81|. χὶϊὶ, 13 : 
Ῥχον. ν. ς (ΧΧ. ἀφροσύνης); Ἰουζ, χχίϊ. 21. 

ἐδεῖν εὐτἰάγοη «υἱοξεά. [Ιἢ (15 δηά βοπὶς οὗ 
16 ξΟ] ον γοῦβαβ νὰ πάτα οπα οὗ ἴδε υἢ- 
δι ἰΞΔΟΙΟΥΥ ζοηεΓα ΞΔ οηϑ ΟΥ̓ νυν ὶοῖ ἴῃς [ἐνν8 
τἰηοὰ ἴο τπιδεῖ τἢ6 βρεουϊαίίνε αἰ συ 165 ὑτο- 
βεηϊεά Υ͂ {86 ῥγεβϑεηῖ οοπάϊίοη οὗ (με νγογ]ά. 
ϑυςἢ ἃ ργονογῦ 45 [8μαΐ ἰὴ ἘζΖεῖὶς, χυ!. 44, " Α5 18 
(Π6 τοίου, 50 15 ἴῃς ἀδυρῆϊον," οὐ ἴ!ε Οογ- 
τήδη ργονεσῦ, “ΤῊΣ ΔρΡ]6 [2]1}5 ποί 2 γ ἔτοπι [15 
δἴεπι, ἄο ἱπάδϑα σογγοθροῃά ἴο ἃ ψεημογα] Γυῖἢ 
οὗ Ἔχρεσίεηςὸ, Ὀυΐ (ἢ6 ττοῦ σταϊρξ ἤδγθ 5θςῃ, 
Ἔυθῇ 1 δοτίρίαυγε ΠΙΒ(ΟΥΎ, {πδῖ 1{ 15 ὁπ νυ Ὡ] ἢ 
δαάπκὶῖ5 οὗ ἴοο ΙΔΩΥ͂ ἜΧοορΡοηβ ἴο δᾶνα 
ταυς ναι 845 8ὴ δύρυμθηῖ. ὙΠῸ ϑοὴ οὗ 
ϑίγασἢ Ξᾶγ5 (Εςοῖυ5. Χ]Ι. 5), “ ἼΤΒΘ σΠάγοη οὗ 
τς υϊοκοὰ ἂγὸ δδοτηϊηδῦ]ε οϊ]άγθη :" δα γεῖ 
186 ςΒ]Πάγοη οὗ τῆς νςκεὰ ἃσο, 48 ΕΖοκιοὶ 
ὑπ ρ]165 (χυ!. 1--18}),, ΘΟ Ὀση65 ΒΟΙΥ͂, δῃά {Π6 
ομηάγοη οὗ ἴΠ6 ΒΟΙΥ ἅτὸ ϑογηδίπλ68 ἀδργανεα, 
(οιήραζο, δούγενογ, [υγνδηδὶ] (΄ 84ϊ,᾽ χίν. 1): 

“Ἅ4 Ῥ]υγίτηδ βυπῖ, ΕυΞοὶης, οἴ δπια ἀϊρσηᾶ 5:5 σα, 
Οὐυδε τηοπβδίγσαπὶ ἱροὶ ριυογίβ, ἰτδἀυπίημς 

Ῥᾶτεηΐεβ. 

18, Τρεῖν οὔεῤγίηρ 'ς εἰγσο ἢ ΤῊΘ οχργεϑ- 
βίοῃ πιυβῖ Ἐν ἀν άῳ,  ἐβ τόνει 88 τ ρὶ γὴν [86 
ξΞεέπεγαὶ ἰδνν οὗ ϑδδαυεηος δηὰ πογθγ. [{ 18 
ποϊοτγίοιβ (ῃδΐ ΤΊΔΗΥ͂ στεαΐ δηὰ ἤουσίϑΐην 
ἔτι 165 μάνα ϑρτιηρ ἔγοτῃ 1||οἱϊ απίοη8. Ουγ 
οὙΏ Κίηρϑ [ῸΓ ΙΏΔΠΥ͂ ΡΟΠΟΓΔΙΟΠ5 νγεῦο᾽ ἦ6- 
δοεπάςὰ ἔτοιῃ ὟΝ ΠΠ1|4πὶ ἴ., το νγᾶ5 ΚΠΟῃ 85 
“(6 Βαϑίαγά." ὙΠῸ 4]]}5οη ΤΏΔΥ ΡοΥΠΔΡ5 
Ὀκ ἴο 16 ἙοὨ]άγοη οὗ »πίχεά τ ΔυτΊᾶρΡ6 58, νν 80 
ΤῈ τοραγάοα 85 ᾿Πορὶ ἰπηδῖο :;---υεῖ 84] πο 
τηλιτιοὰ Ἀδμαῦ, αηἀ ΒοΔΖ Ἰεὰ Ἀπ1}. 

Ἡδεγεζογε) Το τεδϑοηΐης οὗ [656 γθῦβῈ5 
5 Τςοηξιδοά, [τ 18 ροβϑίδὶε ἰῃδῖ, ἴῃ 50Πὶ6 
ςοηϑρίουοι!β ᾿πϑοίδηςθϑ νμ]ς ἢ πδὰ σοχὴθ ὑηά θοῦ 
[6 ττὶτογ 5 οσορπίζαποθ, [86 ΠοαϊΒοηϊδίηρ 
λημς δραϊηδὶ πο] ἢ 5 ὙΠῈΡ ΤῊΔΥῪ 
αὐὸ Ὀδοη Ὀ]οποοά τ δυηάδηϊ οββργίηρ, 

ἸκῈ ἴΠοϑς ἴο νοσῃ αν ἃ αἰϊυάθ5 (Ρ5. ΧΥΙ!. 
14), ψὯ16 δος οὗ {πὸ τ] μά ( 
Ηδηηδἢ) ἔενν οὐ 20 Ομ] άγοη. ΤΠ [ενν8 
Ρἰυηρσεὰ [ὨοπΊβοῖνθβ Ἰηἴο τους ποοάϊθϑβ ρεῦ- 
ῬΙΕΧΙΥ ΟΥ̓ {μεῖγ ἀηννδυγδη Δ] τΨΑΥ οὗ τεραγά- 
1ηρ' ΘΑΣΤΠΪΥ ρΓΟΒΘΡΟΓΙΥ δηά δάνεγϑιγ 25 ὑγοοῖβ 
οὗ ἴῃε ἔδνουγ οὐ σταῖβ οἵ Οοὐ--δῃὴ ΟΥΤῸΓ 
νν ἰςἢ τῆς Βοοκ οὗ [οὉ νγᾶ8 ἱπίεπάδά ἴο τεξιζο. 

ΠΟ ἱπίφυϊγ,) Ποὺ πηᾶρίπθ4 τυἱοκεά 

ΤὮς ντιΐοσ ΤΓΌΪΥ ρΡοϊηΐβ ουοἕ {παῖ [Π6 Ὀάᾶττοη 
δηὰ [6 ἱπιροΐθῃξς ΤΏΔΥ Ἔτη ὑ] 6 ϑϑίηρθ ἔγοτα 
Οοά οἴ ἔδλ᾽ πιογὲ νου [πδῃ λΔΙΤΙαρθ, ΟΥ̓ 
80Π5 ΟΥ̓ ἀδυρηΐϊοσβ. Βιιῖ [π686 ἔνγο νϑῦβοβ ἅΓῸ 
ἀν Κυν ΤΥ Ἰηϊεγροβϑά ἰπΐο ἢΐ5 βΈΠΘΓΆ] δηὰ ἴοο 
ΔΌΞΟΪ [ΕΙΥ ϑἰαϊθα ἀγρισηθηῖ τηδὲ ἴΠ6 οὨ] ἄγοη 
οὔτε νεκρά ἃσὰ ὑπάεγῦ ἴδ6 ουγϑο οὗ Οοά, 

ἐδὲ δαγγθ ἐῤαὲ ἐς μπάοβ]εά. ὙὌΕΟ τοσ 5 ἃγὰ 
ἀεῆπεοά (ῆτις) ὈΥ ἴῃ ποχί οἴδιιϑα ἴο τηθδῃ “":δε 
γιαγΓίοά «υογαη νυν ἢ45 0 ΤΠ] άγοη." ΤῊς 
διϊετηρὶ οὗ Οογῃ. ἃ 1 ἀρ άθ, αηά οἴμον Ἀοχηδη 
Οδίμοὶὶς σοτηπηοηίϊαΐοχβ, ἴο οχίγαςξ ἔγομι [ἰ]5 
ϑοῖβα ἃ δ οπβοδίίοη οὗ Ἵδ θδου, 8 45 αὐγὸϊ- 
ἸΓΑΥῪ 8ἃ8 ΤΊΔΩΥ ΟΙΠΟΙ δἰζοπιρίβ ἴο Θϑι8 Ὁ 15} 
υπδιςΠπογϑεὰ ἀορτηδϑ ὈΥ͂ ρογνεγίοα τοχῖβ. ὕπ- 
»ιαγγιθα ΝΥΟΤΉΘ ἢ ΔΥῸ ὩΡΡΟΙ ΓΔ] 16 ἃ “ Ὀάσγγθη ᾽᾿ ἴῃ 
ϑοσιρίυγε, δηὰ νυ οἱ πίΔΥΥ ΘΟ] θάΟΥ δθοπ8 ἴο 
αν Ὀδοη ὙΒΟΪΥ ὑπκηοόνῃ ἴο ἴδε [οτν5 Ε1}} 
[86 τίϑε οὗ [δε ΤΙ βογαρευΐδο δηά Ἐββϑθῆθβ, ῆο 
ΘΓ ΔἰΝΑΥΒ ἃ 5Π|8}} θοῦγ. ὙΠ ρῥγαίϑοϑ οἵ 
σεἸθαοῦ οου]ά ποῖ, στ πουΐ βἰηρυΐαγ ἰησοη- 
τυ, δᾶνο Ὀεο ρῥιϊΐ ἰηῖο [ἢ6 πιουτῃ οὗ ἃ 
Κίηρ ψὴοὸ Πδά 300 ννῖνοβ δηα 700 σοπουδίηο65. 
νι τὲ Ρἤγαβο “Ἅ Ὀ]εββθὰ 8 (ἢ6 Βαϊτθῃ,᾽" 
ζοΙΏΡ. 15. ᾿ἰνν σ ; [ὐκὸῸ ΧΧΙΙ, 29; ΟΔΙ. ἱν. 27. 

“ει. Τα πιεδηϊηρς 15 ἴπαΐ 5:6 588}} ᾶνα 
δρισίίυδὶ ἔγυϊ, Ὀεϊίοσ {πδη “16 ἔτ οὗ {δὲ 
ϑνοτ Ὁ." [18 [6 ΔηἘ{Π 6518 ἴο θΑΙΤΘΏ 655. 

ἐπ δὲ ἰδ αξίοη ο σομϊ. 866 Ὑ. 7. 

14, δ[...“6 ἐς ἐδὲ εὠωπμεδ. ὕπάον [86 ΟἹ]ά 
Οονεοηδηΐ, ἴΠ6 Εχοϊυκίοη οὗ δυηυςῆς ἔγοτη 
“ῃ6 σοηρτορδίοη οὗ [πο 1 οτγὰ "ἢ (Βουῖ. χχι. 
1, 2) σδυιϑεὰ [Ποῖγ ἰοῖ ἴο Ὀ6 ΕΧΟΘΡΈΟΠΔΙΙΥ μαγὰ, 
δηά τπογεΐίογε ϑαϊδῃ δα δά ἀσεβϑεα ἴο {ποτ ἃ 
βρεςῖδὶ ςοηβοϊαζίοῃ ([5. ᾿νὶ. 1--.-) ΌΥ Ῥγογηϊ βίην 
ἴο 1[6πὶ ἃ ρίαςε ἴῃ Οοὐδβ Βοιιϑε δηά “" ἃ πδιὴθ 
Ὀοζῖον [Βδη οὗ βοῃ5 δηά ἀδυρη ον. [{ἰ5 οἰθᾶσ 
[παῖ {Πεγὰ 15 δὴ δ᾽ υδίοπ ἴο [8 ραϑϑδαρθ. ἴῃ 
Μαῖϊ. χίχ, 12, οὖσ 1 ογὰ τγοθυβ ἴο [ἢ γϑο ο145965 
οἔδιυηυςἢ8. ὙἼ Π6 σηοδηϊηρ οὔΠ6 ννοσά5 νυν ϊοἢ 
ἀοβοσίρθε (86 τηϊγάὰ ο͵8558 18 υπσοτγίδίη, [{ 18 
ὈΠΠΗΘΟΘΒΒΩΤῪ ἴο οδηΐοῦ ἰηΐο 18δὶ Ραβδαργὸ ΒΟΓΟ, 
ἴογ ἴπ6 ΤΟΣ 18 δου ἀθη!] Ροϊπίίηρ, ποῖ ἴο 
ςεἰϊδαῖς Ρεγϑοηβ, Ὀχϊ ἴο {ποθ 0 ἃτὲ ἤΌσα 
ὨδΐυγΑ] οδιι5865 ΟἸ 1] 1655. ὙΠΟΓΟ 5 ῃοΐ [ῃ6 
ΒΙῺΔ165ὲ στουηά ἴογς δάορἝηρς ἴ[ῃ6 ΓΠΘΟΣῪ οὗ 
ΟΥ̓ΒΖ ἀπά οἴδοῦϑ, [δὶ [6586 νεῦβθβ αῳ διε 
ἰηϊεγροϊαϊοά ἴῃ [ῖδ6 ἱπίογεβῖ οὗ ΟἸ γι ϑιίδη 
Δϑοθῖς ϑη) δηα νοϊιηΐδιγ οοἰ ἸΌΔΟΥ͂. 

ἐδὲ “ῥεείαὶ κ ο᾽.7αἰ6.1 ὌΠ ἀγαεϊς 15 1η- 
Δοσυγαῖο. 6 τηρδηΐης ᾿8 ἴμδῖ [86 μοῦ 
δυπυςὶ 5}4}} τοῖν “4 ργϑοίουβ (ἐκλεκτόν, 
οομρ. ΕΖεϊς. χχυἹ, 24) ϑριγυδὶ Ὀ]οπβίηρ--- 
ΠΑΙΆΕἾΥ, [Π6 Ὀ] οπϑίπρ οὗἉ (δ (ΕΡΗ. 11. 8); (86 
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τπΐηρβ ἀραίηβε (ὐοάὰ : ἔογ υπίο δίπι τεγεγβ,) [ΠΟΥ 8}14]} πος ' σοιης τὸ {μεῖγ " τὶ ἐς 
1 Οτ. τλῪ ΒΩ]: Ὀε ρίνεη 'τπὰ βρεςῖαὶ οἱ οὗ ρετίξοτίοη, πὰ τΒς δβεεὰ οὗ δὴ τη- φ'ἀοὶν 
ρα Εῃ, ἀπά δὴ ἱπμεηίδποε ὅἷπ τῃ6 
απιρς λα [ΕΙΆΡΪ6 οὐ τῇ8 1 μογὰ πιογε δοσερίδθὶς 
πε [ρ Β5 πιϊπά, 

Ις Εογ ρίογίοιιβ ἰ8 τ[ῃ6 ἔπι οὗ ροοά 
ἰλθουτβ : δηά τἢε τοοῖ οἵ νυ ἱβάοπι 
802}} πενογ [2]] δυνᾶγ. 

16 Α58 ἔογ τῆς ςοδιϊάγεη οὐ δάυ]- 

ἦογ οὗ δϑϑυτεὰ σοπβάρδηςε 'ηΠ Οοά, Χάρις τῆς 
πίστεως ΟΔΠ ΠΑΓΟΪΥ πιεδῃ “Δ ΓΕΑΓα [ὉΓ ἢ15 
ἔα] πε β8.᾽ 
απ απ ἐπδεγίδαπεε ἐπ ἐδε ἐεπεῤὶε οΥ ἐδε Πογά.] 

ΤΙ τελάϊης λαῷ ἴογΥ ναῷ ((οἰϊοννεά ἴῃ ἴῃ6 
τολτείη, “ ἀπιοηξ ἴῃ ρεορῖθ ᾽)) 8 οἰ θαυ νυγοην, 
ἔον ἴδογο ἰβ υητηἰϑι Δ Δ ὈΪΥ δὴ δἰ] υβίοη ἴο [8. ἵν]. 
ς, Δηὰ ΟὨΪΥ ἱπάϊτεςγ ἴο Ὠ ευῖ. χχῆ!!. 1. 

»ιογε αεοερίαὐϊ.} ὙὍὌΠε ψοτγὰ θυμήρεστερος 
οὐσυγβ ποίου ἰὴ τς 1 ΧΧ. ποῦ ἰη Ν. τ. 
[τ |5 δὴ ερίς ψογὰ ἑουῃά ἴῃ Ηοπιοσ. ΤΠογα 
ἰ5 Δηοῖπεν γοδαϊηρ, θυμηδέστερος, ΜὨϊΟἢ τηδΔἢ8 
τῆς δάπης την, δηὰ 18 ἰουπά ἴῃ ΑΟΒΟΔΥ]υ. 
Τῆς τεςορηϊοη οὗ Οοὐ 5841} ὈῈὲ ἴο [86 
ἔα 1] δυηυςἢ τηογα δοςσερίδοὶε ἴπδη ννεάϊοςκ 
δηἀ οβδβρτγιηρ. 

16. Ρὸν ρίογίοι9. ] ὍὌδε νεῦβϑθ, ἂδηά δϑοὴ 
εἴδυδβο οὗ 1{, 15 ἀγγδηρϑὰ ἰῃ [πε ογαίοσί δὶ ογάθυ 
Κπονγῃ 858 εὐίας»οσ. [ἢ ἴῃς ἤγϑί οἶδιιϑα (Π 6 
σαϊεείδυες ἴῃ ἴμε οὔ ρίηδὶ ἄγε ρίδοεὰ αἵ [δ6 
Ὀορίπηΐηρ ἀπά ἴΒς οηὰ, δηα οἀςἢ οἰδυ δε δαἰδηοο5 
[Π6 οἰδοτῦ. 

. 5 . 

“ἍἘὸοσ οἵ γοοὰ [οἱ]5 τὰς ἔγιῖῖ 5 σ]οτίουξ, 
ςςς.  Ο ΎΌῸ 

Απά υπίλ!]!ἰηρ ἰς ἔς τοοῖ οὗ σοοὰ ἰηιο]]Πἰρδηςο.ἢ" 

ΤΠ ἀτγαηφοιμεηῖ {ΠἸυπίγαίοβ (6 Ἔχίγοηηθ ΔΓ] - 
Βς4" γ οὗ τὰς βῖγ]6. Τῆς Ηῦτενν ραγα}16}15Πὶ 
5 Οχρτγοββοα πῃ γὨΥΓΙπιῖς ΟΥΑΙΟΥΥ. 

ἔογν. Ηε εἶνεβ ἴδ γϑάϑοη ΨΈΥ δνεη [ἢ ς 
υάστοη ψοπιδη δηὰ ἴῃ6 δὐυηυςῖ, 1 {ΠΕ δ6 
ΞΟΟΪγ, σδηποὶ ρεγίβῃ νἱποιι τλεπηοσίὶ. Τ Βεῖγ 
ἀεοάβ ᾿νε, δηὰ {ποῖὶτ Ἔχδπιρὶθ ᾿ἴνθϑ, δηά [δ6 
Ὀοαοοάηθ85 ΜΏΙΟΝ ϑργηρ8 ἔγομι [Ποῖ οβοσίϑ 
οοηίίπυο5 ἴο δ6 186 ῖν ρουϊίοῃ. ὙΠΟΥ͂ πᾶνο ἃ 
τοοῖ ψιἢϊςἢ 5 οἴ οΓΏ Δ} ἡρυϊ{]. 

“ῥα]] πευεν 21} πάν ᾿Αδιάπτωτος 8 ἃ 
τατς δηά ἰδαίθ νογά. ἹΡροςσγαῖθβ 0.568 ἴξ ἴῃ 
1π6 856η86 οἵ “ἰη{1}}} 816. [{ ἀοε8 ηοΐ οὁσοὺγ 
ἴῃ ΤΟ 1ΧΧ. οΥ ἰὰ [ΠΟ Ν. ΚΤ. [1{ἰ5 βογε τηθδηΐῖ 
ἴο ζεοΔ]} (Πς Ἰδησυδρς οὗ Ρ8. ἷ. 1; ΟΧΙΪ, 6, 7. 

16. ἐῤὲν “δαὶ! ποῖ σον ἐο ἐδεὶν ρεγζεεῖίο".} 
Τῆς πιεδηΐπρ 18 [Βαΐ ΠΕΥ̓ 5}8}} πειῖμετ δὲ 
εἰοτίοιιβ ποὺ πηπιογίδὶ. Ὑἢδ τηδγρὶη βυρρεϑῖβ 
ἴπαΐ ΠΟΥ 584}} ποῖ “θὲ ραγίδικεοσβ οὗ ΒΟΙΪΥ 

Τρ ίδοιιβ θεά 5011 ὃς τοοιδά οὐ. κα 
17 ον τῆουρῇ {ἢ εΥ ̓ νε Ἰοηρ, γεῖ 

9861} ἴδον δε Ἀεὸτισοι ἐρΑ μάς ̓  
{Πεῖν ἰλϑὲ ρὲ 5}]} ῬῈ ψίθους Πποπουγ. 

18 ΟτἍ, ἴΕ ἐβὲγ ἀϊε φυΐςκὶγ, ἐμεγ 
ἤανε πὸ ἤορε, πϑιῖβεσ σοπχίοττ ἰη τῆς ̓  ο΄. 
ἀλγ οὔ ' ἐγίδὶ. ἀεατίκξ. 

[ϊηρ,5." ὙὍΠ15 5 ἃ γοηδογίηρ οὗ ἀτέλεστα ἴῃ 
113 ἴδοῦη!οδ] πιοδηΐϊηρ οὗ “ υπίηπίαἰοὰ ἰηῖο 1Π6 
ΤΙ γβίοτο5, 25 ἰδοῦ ρῃ (Π6 νογὰ ᾿πρ]]οὰ τὸ 
ἐχοϊυβίοη οὗ δαϑίαγαβ ἔγσοιῃ ἴδε οοηρτεζδίοη οὗ 
16 Τογὰ (Θουῖ. χχίϊ!. τ, 2). ὙΠ τηρδηΐην 
νου ]ὰ ἴδῃ δ6 (δὲ ἴΠ6 Θχο]υβίοη οὗ εξισσμοδε 
οη δαγίῃ βῃουϊὰ ὃ6 οοιηρεηβαῖθα ὃγ {πεὶγ δά- 
Τηϊδϑίοη ἰπῖο 4}} (Π6 Ὀ]οϑοίηρβ οὗ ἴμ6 διΐυτο 
16, δυὶ τυδξ (Βϊ5 5ῃου]ὰ ποῖ ὃς ἴδε ολϑε ὙΠ 
δαείαγα. Βυῖ ἴῃς ρδγδὶ ]θ]5πὶ 5βενβ [Πδὲ 
{Πς δἰ ρ]οΥ τηθδηΐϊηρ (ΝῸ]}.») ἐποοπεισηρη11) ἰδ 
Ποῖεὲ ἰηἰεπάρα, Ἴδῃ ψογὰ οὔουσβ ἃρδίῃ 
ἴῃ ἵν. 5, κλῶνες ἀτέλεστοι, ““Ὀγδηςῆο8. ἴδια 
ςοπο ἴο ποϊμίης.Ἶ 

σῥα]} δὲ γοοϊεα οἱ] ΤΉ πηείδρθον δοϊοηρβ 
ΟΠΪΥ ἴο ἴδε Επρ] δὰ, Ὑῆε Οτεεῖ ἰ5 ἀφανι- 
σθήσεται (νυἱς., εχίεγηπαδίμγ), “ 88}8}} ἐ15- 
ἄΡΡεδγ " οὗ “ ὃε ρυΐ ουΐ οὗ 8ἰγῃὲ ;᾽" ἀ. [867 
80.4}} ρεγὶϑὶὶ 50] δηά ὈΟΟῪ (ςοπρ. νυ. 17 δηὰ 
ἰ. 12. ὙΒε [οδοδίηρ 15 βεϊΠοσ 50 ἴγυθ, ὨΟΣ 80 
νυ 56, ΠΟΙ 80 ἠ.81 45 ἰμδἱ οὗ Ε'ΖΕΚκ. χνιὶϊὶ. 14-ο. 
ΤΩἼς Υἱονν οὗ ΠΟΓΘΟΠΥ͂ ἴῃ οἰκο πο55 15 ΟγΌ ΕἾ Ὁ 
εχδυρογαῖοα 1,|κ6 δου, [ἢ ς τιῖοῦ τεραγὰ 5 
[Πε686 υπίογίυπαῖο5 48 πανίηρς Ὀθοη ἢοὶ “ θογῃ 
ἰηΐο {πὲ ννοτ]α,᾽ δυῖ “ ἀδπιπδὰ ἱπῖο ἴῃ ᾿ψοσ] ὰ.ἢ 

17. ον ἐδομᾳ}. ἐάν τε. ἴῃ υ. τ8 ἴῃ 8λπ|6 
Ῥῆγαϑε ἰβ τεπά “ὁ οΥ ἰξ" ΝΕΙΙΒΟΥ στεηάογ- 
Ἰηρ ἰ5 αυἱϊΐε δοουγδίε, ΠΟΥ 15 [δἰ οἵ ἴδε Ψ !ϊς., 
ὙΠΙΟΝ ἰῃ ὈοΙδ ολ5685 [88 εἰ “ὦ, ἘἜἘΔν τε, 
Τεροδλίοα, ἰ8 ϑδοὰ ἴο τεργοβεηῖ (δε Ἡοῦγεν 
Ὠϊξ, ,. δκξ, πὰ 5ῃουϊά Ὀ6 τεηάογεα 5: ΠΡ Ὁ 
ΦἸδιςς 1 (οΥ “" ψβεῖδεσ " δηὰ “ οἵ, 85 ἰῃ 
Ῥευῖ. χνῆ!. 3). 

ἐδῶ ἴδυε ἰοη Τῆς Οτεοκ δάϊεςίϊνε 15 ἰῃ 
ἴα τηδϑουϊηο 1οι), τοξεσσίηρ ἴο τῃ6 
8008 Οὗ δά! ἴογεῖβ. ΤΏ βυῤϊαίδηςζινε υϑοὰ ἰη 
ν΄. τό ννᾶ8 τέκνα, Ὀυ1 [Π 6 σοποϊτυςτοη ἰοϊονν 8 
(86 ϑθηβ86 (κατὰ σύνεσιν). 

ἐδεῖγ ἰασὲ αρ..] [(ἷἴ,, “ {πεῖν οἷά ἂξὸ δἱ 
ἴῃς 11ςι," ἘΕογ ἴῃς ζεῃογαὶ ἰάδα οὗ ἴΠ6 τϑῦϑβε, 
866 ὨΟῖδ6 Οἡ ἰν. 14. 

18. φυϊει,.} ὀξέως ; 11ἴ.) “ 5ΠΑΓΡΙγ.ἢ Μυΐϊς. 
εεἰεγ, “ Ὀείοτε (πεῖὶγ τη6.} δὲ ΧΧ., 
[5. ἢ]. 3, ΒΟ ὀξέως ἰ8 ἃ δΥΠΟΙΥΠΊ οὗ 
ταχέως. 

ἐδὲν ῥαυε πὸ 1. ὕὍμπ!κςε τἢς τἰρμίοθουβ, 
Ἐῶ δαῖδ ΦΑΉΝ, εηὰ," Τῆς υτίζογ 
ΤΩΔΥ μανὸ ὑὈδοη ἰΒἰηκίηρς οὗ ἐμδῖ αν οὗ ρῇγ- 
βἰοδὶ σοῃϑεαιδπςοβ ΕΥ̓͂ ΜΝ ΕΙΟΝ, 85 ἃ πιδίϊον οὗ 



γ. 19---3.} 

19 Εογ Βογγιδῖε 18 (ἢς εηά οὗ τῆς 
τητρὨϊοουβ ραπογδίίοη. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 
1 72: ἐλα-δ »α" “λα δέ εγοτυπα. 4. Β΄ αείαγα 

“ἰὍε σλαΐ] ποὲ ἐλγίσε. 6 7΄λφν «λα  τυΐζηεες 
σραΐμεΐ ἐὐε ῥαγόρίς. ἢ 716 γμεέ δ γοέηρ, 
πὲ εἰς ἀαῤῥγ. το 7816: νιξεγαῤίφ ἐπα 977 ἐδ 
το ΚΩΩς 

ΕΥ̓ΤΕΕΒ ἰτ 15 ἴο ἢανε ὔο ςἢ!]}- 
ἄγεῃ, δπά ἴο ἢδνε νίγίιε : ἔογ 

ΜΙ ἜΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. {11 ΙΝ. 

τῆς. πιοπλογίαϊ τπογθοῦ ἰ5 ἱπιηιογῖαΐ : 
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Ὀδοδιιβ6 ἰξ ἰ5 ᾿'Κηοσχῃ τ Οά. δηά 1 ου, α»- 
3 ῥἐγουσ. ἢ πλδη. 

2 ΝΏ θη ἴξ ἰ8 ῥγεβεηΐ, πιδῇ ἰλίε 
Ἔχδιηρὶε δὲ ἰξ ἢ δηὰ τψῆεη ἰξ ἰβ ρΌΠΕ6, 
ΠΥ ἀεβίῖγε ἴἴ : 1 υγεαγοῖ ἃ ογονγῃ. τ. 5 
Δῃ τπυρῃθῖῆ ἰοσ ὄνεῖ, δανίηρ 15. 

. Σό. 

δοϊξεη τῃε νἱςίοτγγ, βεγνίηρ ἔογ ὑπ- πεν ὗς 
ἀεῆ]εά τγενγαγάβ. 

3 Βυῖ τὰς πιυϊερ᾽ γίηρ; Ὀγοοά οἵ τῆς 

ἐχρογίθηςα, {πὸ 51η5 οὗἨ ἴῃς ϑἴΠογ5 ἄγε υἱβίἰά, 
δυθη ἴο ἴδε [τὰ δηά ἴουγί σοηογαῦοη, ὕροη 
{Π6 1 οἢΠἄγθη, Α11Κ6 ἰῃ πιοσγδὶ τοηάδθηςῖε8 δηὰ 
ἴῃ Ρἢγϑίςοδὶ τεϑι] 5. Βυῖ 6 ζοεβ ἕῶγ δεγοῃά 
(815, 80 ἴδί 5 ἰδησιιᾶρε Ὀδοοπιο8 Ὀοΐμ υΠ- 
τοῖο} δηὰ πηνγαιτδηίδΌϊθ, 45 νγ6}} ἃ5 6χ- 
ΕἾ 

ΟΓ Ἰγία.] διαγνώσεως. ὍΠθ πογὰ ΟἹ] 
σου ἴῃ ἴΠ6 Ν. Τ΄ ἴῃ Αςἰβ χχυ. 2ὲ (“ἴδε 
ἀετοί πον οὗ της ΕἸηρογοσ ἢ). [ἴ 15 ποῖ ἰουπά 
ἴῃ {ΠΟ ΧΧ. 

10. ῥογγὶδίρ.) Ἀδῖμεσ “ςτίενουϑ᾽᾽ (χαλεπά). 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚ ΙΝ. 

1-6. Το οὨ 16 5βη685 οὗἁἉ ἴδ6 νἱγίυουβ ἰη- 
γοἶνεβ ἃ ΒΊΓΟΣ ᾿Ππ]ΟΥ Δ ΠΠΠ Ὶ (Δ ΡῸ ΠΥ [δῖμοτ- 
Ποοὰ, 7-9. Βεῖζεσ 4 βῃοτέ δηά σὶρῃΐθοιϑ 
16 [δὴ ροί]688 οἱὰ ἀρθὲ.0 10-14, Τῆς {τὰ 
"Π]υδίγαϊεα ὉΥ [ἢ Ἔχατηρὶο οὗ πος. 185-20. 
ΤὨε νοι]ά, ἴο ἰῖ8 οὐγη ἴοστιῦ]ς συΐη, [4115 ἴο 
Ἰεᾶσῃ [86 Ἰ6590ῃ. 

1. Βείεγ. [1 18 θεξίεσ, 1 ἰηνοῖνεβ ἃ Ἰοδῖογ 
δ]οββούῃοϑϑ ἴο Ὀ6 οἰ 1655 ἀπὰ νἱγίιους ἴπδη, 
ἃ58 ἴΠ6 ϑοῆ οἱὗὨ ϑίγαοπβ. ὄδὄχργεββϑοβ ἴΐ, " ἴο ἢᾶνθ 
ἱπιρίουβ ἙοὨΠ] ἄγεθ " (Εςο]8. χνὶ, 4). 

ἴο ῥαυε υἱγῖμε.) ΤὨς ΨΚ.» ρεγμδρ58. ἔτοπὶ 
ἃ ἀορηηδίῖς 145 ἰονναγὰβ οὶ! δαῖθ δϑοθίὶς 5Π|, 
ῬΑΥΔΡΏΓΑΘοΒ ἴ[Π6 οἶδιιϑε Ὁ “Ὁ φμανι ῥμίοῤγα 
53 εαεΐα βεμεγαῖϊο σε οἰαγ ας. ᾿Αρετὴ ὮΘΤΟ 
ἀοδ8 ποῖ πιϑδῃ “"οΠδϑ Υ," Ὀυΐϊ 18 ἃ σοηογαὶ 
ὯΔΙΊΘ [ὉΓ ΤΩΊΔΗΪΥ νυἱγίυς (2 Μδεος, γτἱ. 31). [η 
[0 ΓΧΧ.ΈΠο ννογά ἰ5 οὨἸΘΗ͂Υ υδεὰ ἴοΓ “' 5ΙΟΥΥ "ἢ 
(Η8Ὁ. . 2; Ζεςϊ. νἱ. 15). [ἡ ἴδε Ν. Τ. αὶ 
ἷδ ταῦ (ΡΏὮ]]. ἱν. 8; 2 Ῥεῖ. 1, 3, 5), ὈδοδυβἊ 
16 Ιάδαὶ οὗ [6 ΟἩγ ϑιίδη 18 ΠΟ 655, τυ οἢ ἰ5 
ἃ ἄξοροσ δηὰ στῖσῃοῦ στδοο ἤδη νἱγίυθ. 

ἑ: ρηηπογία!.) [Ιἴ τετηδίηβ υηϊογροίζοη, δ6- 
οδ1186 ἴξ ἰ5 ὈΓΟΡΤΕΞΘΙΨΕΙΥ σεσοχηϊδεά (γινώσκε- 
ται) Ὀοῖὰ ψἢ Οοά δηὰ διηοηρ πο, ὙΤἢ6 
δΔυΐΒΟΥ ΤΑΥ͂ ἰᾶνε γεδὰ (δε ἕϑπιουϑ δροϊογυς οὗ 
[6 Οδοῖςς οὗ Ηδρτγουϊεβ Ὁ Ῥτοάϊουβ (Χοη. 
“Με, 11. σ᾿. 32) οσε ννῈ Πηἀ [Π6 ΟΧργεβϑίοῃ 
“1 τὰ Ποπουγοά τηοϑβῖ οὗ 41} ἀτηοῶρ ροάξ δπὰ 
δηοηρ πιο. 

Ὡ. ἰαΐε ἐχωρηρίε σὲ 7 110 ΙΆ}}γ, “ ᾿πϊλῖα 
ἱε. Αμοῖδοσ δηὰ ψθᾶκοῦ σοδλάϊηρ ἰδ τιμῶσι, 
“ Πβοηουγ ἴξ. Το “ ἐνρι αίίοη " οὗὨ ΠΟΙ εχ" 
ΔΙΆΡΪ65 5 οἴῃ ἱπουϊςαϊοά ἴῃ [ἢ ΝΤ, (2 Τ με55. 

1|1.. 7; Ἡδῦ. νἱ. 12, χὶϊ. 7; 1« Οογ. ἷν. τό, 
ἄς). 

ἐδ 67 ἀεεὶγο .} ποθοῦσι, ἈΕΥ τερτεῖ δηὰ 
γδαγῃ ἴοσ ἰξ, [Ι͂ἢ [Π]18 υεσβα δραίῃ "νὰ ἤᾶνθ (ἢ 6 
εὐίαφεἰς ἀγτΔηρετηθηΐ (566 1]. 15) οὗ ψ ΓΒ ἴδ 6 
ἩΤΙΟΡ 15 80 ἕοῃά. [ηϑίοδὰ οὗ βδυίηρ, “ πηθῇ 
Ἰπχϊϊαῖς [ἃ ἤδη ῥργεβοηῖ, δηὰ σοστεῖ τ ἤθη 
δοβοηῖ, δ διζδηχεβ [86 νογὰβ τηογὰ σθθ- 
[ΟΥΊΟΔ]]γ --- 

παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν 
καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσα»--- 

γνΒΈΓα (Π6 ΘἸΩΡἢΔΕς ράγίς!ρ] 65 εχ δηὰ πὰ 
[δε ϑβεηΐεηςθ. Οοχηρατγε--- 
“« Ψισζαΐετῃ δι Ὁ]αἴαπι ἐχ οου]15 χιυιδογταιϑ ἰηνὶ Σ Ἦ 

ΗΒ. 

“ Ψιγζαΐοτα νἱάδαηὶ ἰηἰα δοβοληίααε ἡμὸτ" 
σν. 

“4 Ἐπ Ξιδὲ, ͵απὶ βεσὶ, υἱΐδιι ἱῃροηθοζα γα] ϊςῖοπι, ἢ 
γΙΒΟ. 

“2 «εὐεαγεῖ ὦ ἐγοευη αμά ἰγμρηρῥείῥ.}) ΜΝιτγίυθ 
58 Τεργοβοηϊοὰ 28 ννεδγίηρ ἴ[ἢ6 ψτεδῖι οὗ νἱος- 
[ΟΥΎ, δηὰ μαϑϑίης ἴο πε εηὰ οὗ πιὸ ἴῃ {Ὁ|- 
ὈΠΔΡὮΔ] ργοςεβϑίοη. Τ 6 σοποθροῃ 15 ἈομηδΏ, 
ποῖ [ἐνιϑ. Νεῖθον οὗ ἰἢς τνογὰβ ἴστι νη" 
φοροῦσα, πομπεύει) Οσοιγβ ἰπῃ ἴπε ΧΧ, οΥΣ 
Ν.Τ.; Ὀυϊ πομπεύω 8 υϑεὰ ἰη 1 Μδος. νἱ. 7, 
οὗ ἃ ἰἱυμρῃδὶ ργοςοβϑίοη ἰῇ Βοηοὺγ οὗ Βδς- 
ἢ. 

͵ν συγ 1, “ἴΒ ἴῃς δϑοῃ;" ἐμ. ἴῃ 186 
ἰηἀοβηῖϊϊς ἄθοὴ νυ ΐο ἢ κἰγείοθ5 δεγοηὰ ἴἢς 
ξτᾶνθ. Τῆς ψοσὰ “ δοοῃ᾽ 18 οὔδ ὙΏΊΟΝ πιυδῖ 
Βέπεγα ]Υ δε ἰηϊετργείεα ὉΥ {πε ᾿ξ βῃεά ουῃ 
1 ΌΥ {πε ςοηΐϊεχ, ΕῸΣ ΟΙΒΕΣ 568 οὗ [δ6 
ννοσά, 566 ἴδε ηοΐδ8 οἢ χἱὶϊὶ. 9, ΧΥἹΐ, 4. 

ῥαυΐηρ ροίδεπ ἐδὲ ἱείονγ, τἰγλυΐης ζὸ0" τον 
ἐἰεηίεά τεςυαγά..}) Μοτςε δοουγαίοὶγ, “ Ββαυίηρς 
ΜΟΏ (6 οοηϊοβί ἴοσ ἴπ6 υπῃάοῆ]οὰ τονγαγβ ἢ 
(κίηρ ἄθλων 85 ἴα ρεηϊξίνο οὗ ἀθλα, “ ὑγΖε5 
οἵἉ νἱοῖονσν ᾽), ΟΥ̓“ἴη ἴδ υπάεῆ]οά σἰσγυρνὶςβ "ἢ 
(κίηρ ἰξ 88 ἴῃς φεηϊίνε οὗ ἀθλοι). ΤὨΪ5 
δοοβ 0 ὃὈὉς {Π6 τηθδηϊης οὗ [6 Νυΐς. “25- 
εοἰπφωηαίογεη ΤΕΥ α᾽ρΗ)1102 ῥγαεηεμοι ὐποφη.} 
ὙΠΟΓῈ φγαρρμέμηι αἱποο: (1ἰξ ἴῃς γοδάϊηρ Ὀς 
οοττοςῖ) ἰ8 {86 τεπάοείης οὗ γικηήσασα. ὙΤδα 
“ἐ μῃβεῃ]εὰ τουνασαβ ᾿" που ]ὰ τηθδη “[ἰπ6 4π|8- 
ταπιίηδ σγόννῃ " (1 Ῥεῖ. ν᾿ 4), “ἴη6 ὑπυνῃογ- 
ἵηρ ἀπά υηάερεὰ ᾿ηπουδηςς" (τ Ῥεῖ, Ἰ. 4}-- 
τονναγάβ υἱπίλἰηϊοὰ ΟΥ̓ ΔΗΩΥ͂ ΘΑΥΙΒΙΥ ΡΟ] οι, 
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ὈΠΡῸΌΔΙΥ 5}}8}} ποῖ τῆγινε, πος ἴδκε 
ἄεερ τοοζίπρ' ἔτοπι διαβιδλγά 5110890 Ποῦ 
ἴΔγ ΠΥ ἔλϑῖ ἰουπάδεοη. 

4 ἔογ τῃουρὴ {πε βουτίϑἢ ἰη 
ὁ Μαι, 7. ὈΓΆΠΟΝΕΒ [οῸγ ἃ τἰππε; ὅ γεῖ βἴδπάϊηρ 
ΝΣ ποῖ ἔμβῖ, {8ῈγῪ 58}}8}} θὲ 3ῃδίκεη τὶ 

1Πε νυπά, δηἀ τῆγουρῃ τς ἴογος οὔ 
νη 45 ΠΕΥ 5}}}} θὲ γοοϊεά οι. 

“ὦν Ψ τ6. 5. ΤῊς “Ιπιρετίεςς Ὀγάποῆεβ 5}2]]} 
θε Ὀγόίςεη ΟἹ, (εὶς ἔτι ἀπργοῆίδθϊς, 
ποῖ τῖρε ἴο δδῖ, γεϑᾶ, πιεεῖ ἔογ ποιβίηρ. 

ΙἜΘΌΟΜ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. ΙΨΡ. [ν. 4-8. 

6 ἔογ Ἑμι]άγεη θεροϊίεη οἵ υη]λῖν- 
δι] ᾿θεάβ ἅγε υγίϊμεβϑεβ οὗ τυϊοκοεά- Οι. 
ἐἰβο Δρδϊηβϑὲ [ΠΕΙΓ ράγεηῖβ ἱπ {μεὶγ 

7η Βυῖ τβουρῃ τς τιρμίθουβ δὲ 
Ργενεητεὰ στ ἀςδῖ}, γεῖ 5}}8}} Βς δὲ 
1η Γοϑβῖ. 

8 Εογ Βοποιιγδθϊε ἀρὲ ἰβ ποῖ τῇῆλί 
ΜἘΙΟΒ βδίδπάειἢ ἰπ ἰεηρῖὴ οὐ ἄμπιε, 
ΠΟΙ ἴπδῖ 15 πχεαϑιιγοά ΟΥ̓ πιιπιῦεγ οἵ 
γΕΆΓΒ. 

Τῆς “ υηάεῇ]εὰ Ξ5ἴσιρ εἾ65" ἅγὰ Ἴοηΐίοδίβ ἴῃ 
ΒΟ ψὲ ψτέϑιὶς ηοΐ τ ἢ βοβὴ ἀπά Ὀ]οοά 
(Ερδ. νἱ. σὲ, 12), δηά ἰπ δος ποτ ἅτ πὸ 
ξαττηθηῖ5 γο]θά ἰῃ Ὀἱοοά (8. ἰχ. 5). ἢ 15 
806 Π}8 ἴο ὃς ἴῃς τησδηϊης ἱηϊοηδοά ; [ῸΓ 500} ἃ 
νἱονν οἵ “τς δίς οἔὗἉ ᾿πἴε ̓ 15 ἰουηάὰ ἴῃ ΠΊΔΗΥ 
δηςίεπὶ ττγϊοβ. ὅες Ρ]δίο, " ορ.᾽ Ρ. ό2ι; 
Εριςίεῖιι5, " Εποἢγ.᾽ 29. 2, ἄς. ΡΗϊο, “ἢ ς 
Μίςτ. Αγ. 6, “ὝδΒοι. μαοῖ ργονεὰ [γϑεὶ 
ἴο 116 ἃ ρΡετίεςξ δι ]εῖς, δηά δεῖ ὑδεη ἀδειηθδὰ 
ἙΟΓΙΌΥ οὗ ργιΖεβ8 ἀπά νυ γοαῖῃβ, στο Ν γῖις 
ΔΙΤΔΏΡΟΒ ἴΠ6 ςοηϊοκί δηὰ δοϊ 5 ἔογσ ἢ ἴο πος 
ἴῃς τενναγάβ οὗ υἱοΐοιγ." Το βά4π|ιὸ "]υΞῖγα- 
ἰίοπ ἰ5 ἐγεφυεπῖ ἴῃ 4 Μδες. δηὰ ἴῃ ἴῃς Ν. Τ᾿. 
566 1 Τίπι, Υἱ. 12; 2 Τίπι. ἰἱ. 3, κακοπάθησον 
ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ; τ Οοτ. ἰχ. 
25: 2 ΤΊ, ἰν. 7. 

8. “ρ)α}} ποὶ ἐδγέυε.) Ἰ1Δξι, “ 50.841} ποῖ ὃς 
1156] ;" σοΙΏΡ. 11}. 16. 

ΜΟΓ Ἰαἤε ἀδεβ γοοί πᾳ. Ἐστ ἴδε πιείδρδογ 
ςορ. Μαίί. χιὶ!, ς : Ερῇ. 11}. τ 8. 
οι ῥαπαγά “4.15 ὙΒε Οτοοκ ψογά 

(μοσχεύματα) 18 ΤΆτεΕ. [ἰ 5 ἀογίνοδ ἔτοτη 
μόσχος, “ ἃ 5ῃοοῖ," ὙὍῆε δεῖ [μδΐ μόσχος 4150 
ΤλΈΔῃ5 ἃ (81 (υἱἐμῖμ4) 5εοπὶ8 ἴο βάν ἰεὰ (Π6 
γυΐϊς. ἴο τεηάον ἃ υωδαριΐπα, ἃ ταῖσιαϊκο νυ Ὡς ἢ 
δῖ, Αὐυρυϑίίης (΄ ες ἀοςῖγ. ΟΠ γίϑι.᾽ 1. 12) 
σΥςῖ865, δηὰ νυν ἢ Ρόγῆδρ8 ἰϑὰ ἴοὸ ἴδε 4]ἴεσ- 
ῃαῖϊνε σεδάϊηρς 2[απίαζίομεε Ἰῃ βϑοὴς Μ55. οὗ 
ἴῃς νυν. Το ψογά οσουγβ ἴη ΤΙ ΒΕοργαϑίιβ 
δηά ἴῃ ῬΒΙο (΄ ̓ ς ρτῖς.᾽ ἐν. ; “ἢ 6 ρἱδης, ἢ, ; 
“Ὡς 5οὈσγιοῖ. 8; “ἢς τηυΐ. ποπι.᾽ 30), ουΐ 
ποῖ ἴη ἴδς ΒΙΌ0]ς6. 

ἰᾳ».}] Το σάγο νοῦ ἐδράζω σου ἴῃ [86 
ἘΧΧ. (Ρτον. υἱῖϊ, 2ς, ἄς). Ὅβὲε σομθῖηδ- 
τίοη οὔ [πε τρεΐδρβογ “ τοοϊεὰ " δηά “τουπάεά" 
8 ἰουπά 4150 1ῃ ΟΟΪ. 11. γ, ἐῤῥιζωμένοι καὶ 
ἐποικοδομούμενοι. 

4. γε τἰαπάδηρ ποὶ “12 ὍΒς πουΐ. ρὶυτ. 
βεβηκότα ἀστεοβ ΜΕ μοσχεύματα. [ἰ τηϊρδῖ 
ΨῈ11 βεεῖὰ ἴο δὲ δὴ δυνκυνατὰ ἴοῃ 88 
Δρρὶ θὰ ἴο ἰγε65; δυῖ ἰη ΗεϊἸοηϊἰπὲῖς ΟΥοκ 
βέβηκα ταρλῃ8 “1 δἰδῃηά,᾽" δ5 ἴῃ χυἹἱἹ. 16. [ 
ΠΟΑΓΙΥ ἈΡΡΓΟΔΟἢ 65 [Π|15 5656 ἴῃ ςἸλβϑῖςδὶ Οσδοκ, 
85 ἰῃ ἀσφαλέως βεβηκώς, ““Ξἰλπάϊηρ 5Ξἰοδάγ." 
ΑΥὐοδ]. 52; οἱ ἐν τέλει βεβῶτες, “1086 ἴῃ 
οὔδος,᾽" Ηάϊ. ἴχ. 1οό, ἄζο. 

ἐδὲν “δα}} δὲ γοοϊεά ομ..ἢ Α πεσυδηΐ 8. 1]ρ- 

ἴυγ ] ταθίαρβου: Βουΐ. χχῖχ. 28 : Μαῖϊ. χἱϊὶ, 
29, Χυ. 21; [υἀϑ 12, ἄς. 

δ. 72ε Ῥηρεγζεῖ ὀγαπεδε:. Ὦς 5ᾶπ|ι6 ππιᾶρε 
ἷ5 ἀλνειο με τς ]ὁΒη χνυ. κι} ; ]0ἀ6 12; Άοπι. 
ΧΙ, 17. 

6. δεώ.ἢ 1π|. “ 5ἰεερβ," δ5 ἴῃ ἴδ6 πιᾶγρ. 
ἼΠο 54π|6 δ ρἢοπ θη) ΟΟΟΌΪΒ ἰῃ ΥἹὶ, 2, δ 15 
85 οἰὰ 45 Ηοπι. (“1]..,᾿ χυ!. 4.33). 

ἐπ ἐδεῖγ γα ΜΝ θη ἴΠ6 ραγθηΐβ οἰδπά 
Ὀεΐοτε ἴδε Ἰυάρτηοηΐ-8εαῖ οὗ Οοά, {Πεὶγ 1|}6- 
εἰ πιδίς ἙὨ]άγθη ἀγὸ τ ]Ώ65865 ἀραδϊηϑί {ἢ 6Π|. 
Τπδῖ {πῸ ΤΠ] άγοη οὐὗὅὨ ὑπ|2]] νυ υῃϊοη5 ἅτῈ 
᾿ἰνίης τϊπεϑϑοϑ ἴο ἴῃς 51η5 οἵ (ποὶγ ρατγεηῖβ 5 
οδνίουβ; δυΐ [815 ἔδοῖ ἢδ8 0 Ἰορίοδὶ Ὀδάγηξ 
οη ἴῃς ογυάς ξοποια ἰβδίίοηβ οὗ [πε ἴννοὸ ὑτθ- 
υἱοῦβ ΜΕΣΘΕ5, ὙΏΙΟΝ 4150 σοὺ ἴῃ Ἐσςοίυ8. 
ΧΧΙΙ, 24, 25: ΧἸ], 5--7. 

7-θ. ΕΔ ἀεαῖδ ἢὩο ῥτοοῦ οἵ Οοὐΐ ἀΐ5- 
ὈΙοάϑυγε. 

Ἵ. δὲ ῥγευεπίεά τοῦ! ἀεα! δ. 1.2. μου] ὰ ἀϊε 
Ὀοίοτε ἢ15 {ἴπὸ. Τῆς Τοοηδίτιςίοη οὗ φθάνω 
τ τῆς ἱπῆη. ᾿ησιοδὰ οὗ ἴῃς ρατγίοῖρ]ε (85 ἰῃ 
Υἱ. 13) 5 τασθ, Ὀὰῖ ποῖ τ] βου Ραγα]]εὶ. 

γε “ὁα}} δὲ δε ἐπ γε. ᾿Ανάπαυσις ἨΕΤῈ 
[45 πιυςσῖ ἴΠ6 54π|6 τπηεδηΐῃρ 45 εἰρήνη ἴῃ [{]. 3, 
δηά 15 σοηίτακίε τ] τὰς “ τοττηοηϊ᾽ οὗ ἴδε 
Ὀηζοάϊγ. 866 [3. Ἰνῖ!. 1,2. ὙἈΟ τοηάογίης οὗ 
ἴδε Νυϊραίε (ἐπ γε σεγιο) ϑθθτὴβ ἴο ροϊπξ ἴο ἃ 
τεδάϊηρ ἀναψύξει, Βυϊ ἔπεα 15 πο νἀγίδίϊοη 1ἢ 
186 Οτοοῖκ τηδηιβογρίβ. [{ 18. ὉΠΊΙΚΟΙΥ (ἢλί 
ἴ8εβε ϑεῆοσγαὶ Ὄχργεβϑίοῃβ σοστοβροῃά ἴο ΔΥ 
τιριὰ οΥὗ ἀείαϊϊεὰ οὗ Ἔβοβδίοίοργ ἰῃ ἴδε 
ταϊηά οὗ ἴπ6 υυτιΐοῦ, δηὰ ἰδ ἰ8 ἰ]6 ἴο αυοῖε 
[Ποπὶ 85 δυϊβουῦ 165 ἴῸΓ ρυγρδίογυ, ἴῃς ἰῃΐε- 
τηραϊδῖο βδἰδῖο, ζο. Αἱ [Π6 Ὀεβῖ (ΠΟῪ ΟὨΪΥ͂ 
᾿]υδιταἴε οετίδίη ἰεπἀεηςίεβ οὗ [εν ]ϑἢ ορίηιοη, 
δηα δοφυῖγα Ὧ0 δι ΒΟΥ Υ ἕτοσι {ΒΕΓ ΟΧρΓΈ35108 
ΒοΓα. 

8. Εὸν δοποιγαὐίς ἀφε, 45. ΤϑςἊ ὑπ 
Ἔχργοβϑοὰ ἴῃ [18 νεῦϑε [28 δε δ γεϑαν 1|05- 
ἰγαῖθά (5ε6 ποΐβ οὐ 11}. 17). [{ 15 [πε οοηι- 
τιοηρΐίδλοθ “τ βοπὶ ἴμ6 χοάς Ἰονε ἀϊα γουῃξ, 
ἴο ψηϊοῖ ΟΥπηπι, ἰῃ [15 δαπιγαδὶς ποῖς, 26- 
ἀυιοδβ ΠΊΔΩΥ͂ ΡαΓΆ116]15. Τε Τποσγαρευΐδε, 80» 
ςοτάϊπρ ἴο ΡΆΠο (( Πὲς ΙΕ οοπίειαρι, 8), ΟἹΪΥ͂ 
τερατάθὰ ἴποβε 5 “οἱἀ " ψῆο ψεγε οἱά ἴῃ 
ψἸϑάομι, ΠΟΎΨΕΥΟΓ ὙΟΌΏΡ ἴπ γεᾶγβ;; 8ηἃ ΒΕ 5475 



“ Οεη. 5. 

Ἦσαν. Σι. 

δ τεπὶ, 
57. Σ. 

Υ. 9--ῷ 1.] 

9 Βυὲ νιβάοηπι ἰ8 τῆς ρυδὺ δαὶγ 
ππῖο πλθῆ, δηά δὴ ιιπϑβροϊϊεἀ [τ ἰδ 
οἷά δρε. 

Ιο “4 Ηες ρ]εαβεὰ (ὐοά, δηὰ νγᾶβ ὃε- 

(8 Αὐτδβαση.᾽ 40) ἴῃδὲ ἴδε ἴσιις οἰ ον 18 ποῖ 
ΒΘ 80 15 οἷά 1 γοαῦϑ, Ὀυξ ἴῃ 4 ἰδυάδῦϊο 18. 
Μερδηάδγ 5847γ5 ἴπδί “ [6 Ἄσμαγδεῖοσ οὗ βοπὶὲ 
15 ἀσεὰ ὈΥ παίιγο." ΟομΡ. (ἱς,, ᾿ς ΕἸη,᾽ 11. 
“ὁ δίοἰςἷ8β ηοῃ υἱάδίυγ οΟΡ(ΔΌΙοῦ ποὺ πιᾶρβ 
δχρεΐθησδ ΥἹῖλ 81 81: ἰοῆρα 4υδπὶ 8 51: ὈΣΟΥΙΒ :" 
ϑοποοδ, “ ΝιηΔ ποὴ αυδιηάϊι 5εα αυᾶπὶ θ6Π6 
δεῖδ τεΐοσγι." δίπλα ἶδν βίδϊειηεηῖβ ἀγα αιοίοὰ 
ἔγοπι Ρ]υΐλτον, (μγυϑοβίομι, ὅζο. 

θ. ἐδε στα δαὶν. Ῥτον. χυὶ. 321: "ὙΒΟ 
ΒΟΔΕῪ Βοδά 15 ἃ σσονγῃ οὗ ρίογυ, ἐγ ἐ: δὲ )οιπά 
ἐπὶ δὲ «υαν ο΄ γὶρ ίεοιν πε." Α οἷοθε ρδγδ}!οὶ 
ἴο [18 νϑῦϑε οσουσβ ἱῃ (Εἷς. .1)6 δϑεπεοῖ. 
ΧΥΙΣ, 62. 

απ ὠρβροϊεά 4. ᾿Ακηλίδωτος 18 ἃ ῬὨΣο- 
πἰδὴ πογὰ (᾿ς ΝοΟὈΙΠ,᾽ 6, ὅς.) ποῖ ἔουπά 
πῃ (δε ΝΟΤ., ποῦ ἴῃ τὰς 1, ΧΧ. Ἔὀχοερῖ ἴῃ ἃ 
ἀυδίουϑ τοδάϊηρ (τον. χχυ. 18), Ὀυξ δανίην 
ταυςἢ ἴδ6 5ΔΠ|6 πη Δ ηΪ ΠΡ 85 ἀκέραιος, ἀμίαντος, 
ἄσπιλος, τ Ῥεῖ. 1, 19. 

ἐε οἷά αρ..}1 1. “ἴδ ἂρ οἵ οἱά-αρε᾽ 
(νυΐϊξ. αεία: «επεε.). ὍΤὨς ὐνκνναγ ῃ6585 
οὗ ([μς ρ]θοηδϑηὶ ἰδ Βγειβομηοί ον ἴο ρσὶνο τῃ 6 
ψνοτὰ ἡλικία ἴῃς τηδδηίΐηρ οὗἉ “ 5ἴδιισο ᾿" (45 ἴῃ 
Μαῖί. νἱ. 27; {Κ. 1... 52), Ὀπῖ [δῖ κὶνεβ ἃ 1655 
οὈνίου 86ῆ56 ἴο {6 ρῆγαθθ. ὁ τρόπος ἐνίων 
ἐστὶ τῇ φύσει γέρων (Μεῃδηά.). 

10-14. ΠΙυκιταῦοη οὗ [6 ἑογοχζοίηρ σὰ ἢ 
ἔτουμι ἴδε 1 οὗ ΕποςΒ. ἢ 

10. Ηερἰεα:εά Οοὐ, από «υας δεϊουεά ὁ Ἐπὶ 
ΓΛΊΟΓΑΙΙΥ, “ ανίηρ ργονθά Ηἰπιβοὶ ἴο Ὀε ννεὶ 
Ρἰεαβϑίηρ ἴο Οοά (εὐάρεστος Θεῷ), δε τνᾶβ 
θεϊονοὰ Ὀγ Ηἰηι. ὝΜοτςε ἰ8. 8 οἶδᾶσ 8]]υίοη 
ἴο σεη. ν. 24, εὐηρέστησεν Ἐνὼχ τῷ Θεῷ. [ΐ 
γν258 ὨροΩΪ655 ἴο τποπου Ἐποςῖ ΟΥ̓ ὨΔΠΊΘ, 
Ὀδοδιι56---ϑ 15 ργονοὰ ὉΥ͂ [ἢ153 ἀπιοπρ οἵδεγ 
ἰδοῖϊξ δ] υδῖοπβ 45 νν6}} 258 Ὀγ τῆς σζϑηοσαὶ ᾿ἰπε οὗ 
ἀγξυτϊηοηῖ--ἰὮς Ὑτιοῦ 15 ηοῖ αἀἰγες δα γεβ5- 
ἱπρ ἴῃς Βεδίμεη, Ὀυΐ ἢ18 οὐ Ὑνδυθσίηρ ΟΥ 
δροϑβίδι βίης σουηϊγγιηεη. ΤῊΣ οὐ]οςϊ οἵ [Π6 
Βοοκ οἵ Νν ἸΞάοπι γοϑεηλῦ 68 [παΐ οὗ ἴῃς Ἐ;Ρί5:16 
ἴο ἴ)6 Ηδεῦγενϑ, ὀχοορὲ [μαῖ 1ῃς ο͵455 ἴο 
ψῇοπὶ ἴπδὶ δορί 5] 6 ἰ5 δά ἀγοβϑοά δὰ ποῖ διὶ- 
νδηοοά 80 ΔΓ οὔ [ῃ6 τοδὰ ἴο δροβίδϑυ δηὰ 
ΟΥἾπιθ. ΑΠΟΙΠΟΥ τοᾶϑοη ΨὮΥ ΕἘποοὶι 15 ποῖ 
ὁχ Υ παπηρὰ 15 [ηδἵ [15 ς456 8 [γεαϊς ἃ 85 
θείης Τγρέεα!, ποῖ ἐμοϊαίεά. ἼΠα οᾶ56 οὗ Εποοῖ 
διρρ] οα τῆς [νυ ἢ ἀορπιδϑι5 τι ἢ ἃ 5οτὶρ- 
ἴμγα!]! ὑγοοῦ [δὲ “ Ἰδηρίδ οὗἉ ἀΔΥ5 ᾿" νγᾶβϑ ποῖ δη 
ΧΟΟΡΈΟὨ]659 Ὀ]εββίηρ, δη [πογεΐοτε [Πδὶ ΘΑΥΪΥ 
ἀεδῖ νγᾶ8 πο ὑγοοξ οὗ συΐϊ οσ οὗ Οοἀ᾿5 ἀϊ5- 
ΡΙοάσυγο. ΤῊΘ δοη οὔ ϑίγαςδ 58γ8 (Εσςοϊυ5. χὶ ῖχ. 
14), “ Ὅροη (6 δαγῖῃ τνῶᾶβ ὯῸ πΊδλῃ ογοαίεά 
|κὸ πος; δηὰ ἴῃ Μιήγαϑῃῃ ΤῊ] η, ἢ το. 2, 
6 8 οἣς οὗ ἴπὸ (Πἰγίδεη σῆο ψεσα δογπ οἷγς 
ουτηςϊϑε, [Ι͂ἡη ἴδε Βοοῖκς οὗ Βποςἢ (ΧΙϊ. 2) 1 

ΨΊΘΒΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ἵν. 

ἰονεά οὗ Πίπι : 80 τἢδί ἰἰνηρ διγοηρ 
8ΠΠΕ6Γ8 ἢς νν28 τγδηϑβίδίεα, 

11 Ὗελ, ϑ8Ρρ6 6 γ ννὰ8 ἢ ἴαϊκεη 
ΑΥΤΑΥ) ἰεδῖ τπὰῖ τυἱο Καάμεθα 5ῃου]ά 

14 5αἱὰ {παὶ “11 "8 δοοῃ τνᾶ8 στ [6 ΠΟΙ 
ΟὨ68 δηά ψῖ {πΠ6 νναΐοθεῖβ ἀυγίηρ ἢ15 116. 

δὲ «υαἡ ἐγαπ“΄α1:4.}] ΤῊΣ νογά μετατίθεσθαι 
ΙἸΏΘΔη8 “ἴο δὲ τηοτθὰ ἤοπὶ οὔθ ρῥΐίδες ἴο 
Δηοίῃεγ," δηὰ τΠοἢ σεηοΓΑ Υ “ἴο Ὀς ἴγδη5- 
ἔεγσοὰ " οὗ “" δἱϊεγοὰά " (15. χχῖχ. 17; Ἐσοΐυ8. νἱ. 
το; 2 Μδος. νυἱῖ. 24; Αςῖίϑβ υἱῖ. 16 ; Οδὶ. 1. 6). 
Ετοῖὰ [ἢ ἐχργοϑβίοη οὗ ἴδε ΧΧ. ἴῃ σεη. 
γ. 24, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός ( υἱρ. 2.12), 
ἰἴῖ νγᾶϑ ΠΟΙΤΏΔΙΪΥ υϑοὰ Υ͂ ἰδίου Ὑτιοῖβ ἴο 
ἀεβοσῖρο ᾿Ἃἢς τΥδηβίδιοη οὗ Εποςῆ, 45 ἴῃ 

᾿ Εςο]υ5. χὶῖν. τό, Ἐνὼχ εὐηρέστησεν Κυρίῳ καὶ 
μετετέθη (Δὶ. ἀρεληοιν δ. ΤῈ νπῖοσ οἵ ἴπε 
Ἐρίβ8ι|5 ἴο ἴῃς Ηεῦτεν (Σἱ. 5, πίστει Ἐνὼχ 
μετετέθη (Ν αἷρ.., Ἰγαπσίαξ 651) τοῦ μὴ ἰδεῖν 
θάνατον) δοεβ ἔδγῖπεγ ΔΏΥ ΡΓΟΥΪΟΙΙ5 
ΤΙΣ ἰὴ ΠΡ γίηρ ἴμδὶ [Π6 “ γΓοηςς ἢ οὗ 
Ἐος ἢ ννᾶ8 ϑοιηεῖῃιηρ τογε [ΠΔ δῃ Θδεὶν 
ἀοραῖ. ΗἊὌἜ [15 ἔοϊϊοννεά, ἃ85 ἰῇ 90 ΤΏΔΗΥ 
ἰπϑίδηοεθϑ, ΟΥ̓ ΟἸειηθη8 Ἀοιηδηυβ (1 ΟΟΥΣ. 9, 
μετετέθη καὶ οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θάνατος). 
Το υτῖϊοσ οἵ ἴ!ε Βοοκ οὗ Οὐδηθϑὶβ οπὶΥ͂ 

8475 παῖ Εποςἢ “' ψαϊκοὰ ἢ Οοά; ἀπά δὲ 
(τυα5) πο »ηογο, ὅν Οσοά ῥαά ἐαάεη ῥὶηι αευαγ." 
ΤΗϊ5 οχ Ἰοῆ, 85 ψὲ 866 ἰῃ [6 Βοοῖ οὗ 
Ἑποςῖ δηὰ τς Βοοῖ οὗ [υδ[16658, 85 ννε}} 85 ἴῃ 
Ταϊπιυάϊς ἰγδάϊτοηβ, νγὰ8 ΟΥ̓ (ἢς [εἰν ἱπίογ- 
Ρτεϊθά ἴο τηϑδη ἴπμδὲ Εποςῇ, |ἰκ ΕἸ) 8}, ννᾶϑ 
οχοιηρίοα ἔγουι ἀθαΐῃ, [6 σοϊητηοη ἰοΐ οὗ 
τιδηκιη, ΤΠ Ϊ5 νίονν ννᾶ8 βοιηχδυνμαΐ Εἰ ΪΥ 
δηά τοηἰδένοὶ!υ ἰηϊγοάυςοά, Ϊοβερδυ5 (Απίῖ. 
ἰ. 3, ὃ 4) υϑὲ8 ἴῃς γχεβεσυεὰ Ἂχργοϑϑίοῃ 
ἀνέχωρησε πρὸς τὸ θεῖον. ῬὨΪΪΐΟ 5ροακβ οὗ 
ἢ18 ἀποδημία (' ἢ ς φῥτοειῃ. ἃς ροβῆῃ..᾽ 3}, δηά, 
αἴοσ δἰ8 ἔδϑῃιοη, τοἹδ 865 Ὄνεσγτίηρς ἱπίο 
ΤΊΟΓΑΪ Δ] ΡΟΣ, Εποςὶ θείην τεραγάθα ἃ5 ἃ 
δυιηθοὶ οὗ “τερεπίδηςς" ( 6 Αὐγδἢ. 3) δηὰ 
οὗ νοῦς (' ἢς ῬοἌίεγ. Οδίη.᾽ 11). ΤΒς Κογδη 
ΒΔγ5 ἴπαὶ Εάτιρς (“ ἴῃε Ἰεαγηθά," ἐς. ΕΏΟΟΒ) 
νν 8 “ οχαϊϊοὰ ἴο ἃ πίῃ ρἷδοθ." ὙΠοοϊορίοδὶ 
δρεουϊδίίοῃ 88 ζ γε] Οσουρίεα ᾿ἴ5ε1 τ 
4υσϑίίοηϑ 45 ἴο [Π6 πηΔΏΠοΓ Οὔ 15 “ υδηβἰδίίοη," 
δηὰ 1ἢς οχαςΐ ρίδος ἴο ννμῖςι πα νγᾶ5 γεπιουθά, 
ΕοΥ β8ιςἢ βρεουϊδίίοπβ ἔπεσα γα πο στουῃάβ ; 
Ὀυΐϊ ψὲ ΤΔΔΥ τηδηζίοη ἴπε σοτηπΊοη νἱεν οὗ 
δησίδηξ σοπιηηηοηίϊδῖοῦβ ἴδ: ΕΠποςῖ δηά ΕἸ 74} 
ᾶῖὸ “ἴδο ἴπτο νυν] ἘΠ 65565 οὗ ΚΕΥ. χί. 3. [ΠΣ 
ξυστοῦ ἰηβοτγτηδίίοη, 566 ἔς Ἰεασηθα ασζτὶοἷς οἱ 
Ῥτοῖ. ΝΝ εβίοοιξ ἰῃ 5:1} 5 "Ὁ 1ςοῖ.᾽ 5. ν. Εποοδ.] 
ΤὨο ηοϊζΐοη οἵ Νοδοῖς δηὰ οἴμεῖβ [πδΐ νγαὲ ἤδυς 
6 νειὰ δ]υιβίοη οὗ ἃ Ομ τιβύδῃ τυτῖῖεσ ἴο 
ἴῃς Αϑοθηβίοη οὗ Οσῖβξ ΠΊΔΥ ὃδ6 ἀϊδηιίϑϑεα 
ψϊποιι ξυγίμεν ποῖίςθ. [ξ 15 οὴ ἃ ρᾶὰγ ψτἢ 
[Π6 πυπιοτουβ οἵπεγ ἕμηοϊξυ! ἰηΐεγοηοοβ δηὰ 
γαραγὶθ5 οὗ ἴΠ6 84π|6 ἩΤΙΓΟΥ. 

11. Ὑεα, “ρῥεεδιέν «υα:ς δὲ ἐαζες α4υ47.} ὙΠ 
ΟΥ̓ χίηδ] ΟἿΪΥ μ88 (δες νψοζά ἡρπάγη (πῃ ὑῃ- 
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Αἰῖεγ 8 υπάειβιδηδίηρ, οὔ ἀδςεῖϊς 
Ὀερι]6 ἢἷ8 8ου], 

12 Εογ τῆς θεν ΟΠ πρ' οὗἁἨ πδυρῃτὶ- 
688 ἀοἷἢ οὔβοιγε τὨϊπρβ [πὶ ἅγε 
Βοπαβῖ ; δηά τῆς νγδηάεγιηρ οὗ ςοη- 

Ψ ΙἜΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΚΡ. [ν. 12---Ἠ:4. 

οσυρίδοεηοςς ἀοίὴ ἴυηάεγηγης [δὲ ἄχ 
8:06 πὶ πά, Ἴ 

13 Ηε, δείηρ πιλάς ᾿ ρετίεςξ ἴῃ ἃ μεκαία 
858ογῖ εἰ π6. ΙΒ οὰ ἃ ἰοὴρ πὸ: παν 

14 Εογ μἷβ βου] ρἰεδϑεά τῆς 1,οτά : ἐκ βθα 

οἰαβϑίςδὶ δογιδὲ ὉΓ ἡρπάσθη; 8ες6 Νεϊϊοξ, 
“ΟΚ. Νεγῦ5, Ρ. 90) ; συς. γβίω εἴ. [ὶ5 
ιιϑοὰ ἴο ἰηάἀϊ᾽ςαῖο βοπιθίίπρ πιϊγασυϊουβ οὐ ἀυς 
ἴο ἀϊτοςῖ αἰνίηε ἀρδθηοῦ, ἱἰπ Εποςδ Β ἀδραγέιυγα 
(ςοιηρ. Αςῖβ νἱϊ. 18 ; τ ΤΏ655. ἵν. 17; 2 ΟΟΥ. 
ΧΙΙ, 2; ον, χὶ!. 5). Αἱ (ὃς 8δλη|ὸ ἔγης ἰΐ ἰ5 
ἱπιρ θα τῃδὲ ἴμ6 ΘΑΥΎ ἀφαῖῃ οἵ τῇς σὶρῃΐεουβ 
15 ἢοῖ 50 πιυ οἷ ἀοδίἢ 85 ἰγδηβδίοη. 

“βομί4 αἰέν.) ΝΑτΆΕΙΥ, “ ἴου 186 τγοσβε, 
8ἃ5 ἴ!6 εομεχὲ ἱπρ0}168, ποῖ (6 ψογὰ ἰἴβοὶ 
(ΧΙ! 10). 

ῥὶ: ὠπάεγεαμάπρ. σύνεσιν, Ὧϊ5 δρίτιτυ2) 
1ησίρῆῖ. 

ἐἰεεε!. ὔβυλ!Υ ἱπ τὰς Ν. Τ. οἵ δωριαη 
ἘΓΟΔΟΒΟΙΎ : Ἅ ΤΊ] 658. 1]. 3; Αςδ χι, 1ο, ὅζο. 

ὀερμὲδε δὶς “οὐ Οὐοτρ. Ερἢ.ν. 6; τ Τίμι. 
ἱ. τ4: Ηεῦ. 11. 132. ὙὟΒΟ φοηογαὶ ἐδουρμὲ ἰ5 
[86 54Π|6 85 ἰὴ [δὲ Ὡς ἢ 5 οἴδη αἰγὶ δυϊεα 
ἴο 15. ἵν]. 1: “ὙΒΟ τίου 18 1δίκθπ ΔυνΥ͂ 
ἴγοπι ἴπε 6011} ἴο ςοπις. ΤῊδ τηδδηϊηρ οὗ 
(Πδὲ νϑῦϑθ ΠΊΔΥ, βόνγονοσ, ὃς ἀἰογοηῖ: “τῆς 
ΤΡὨϊοουβ 8 δυερί ΔΥΝΑΥ͂ ΟΥ̓ 16 δαάνδηςίηρ 
[ἰά6 οὗ οδδπιγ,᾽" οὐ “ ἴσοπι (6 6ν1}19 ψν]ςἢ 
ΘὨΠΟΠΊΡ458 Ὠ᾿π|.᾿ 

12. 266 ὀεαυϊἐοδίηρ 9.7 παωρδείπε 7 ὙὍΒΟ 
ὙΓΙΓΟΥ 18 οὐ ἀθηῪ ἰοηά οὗ ϑοῃοσγουβ, ρίςϊυ- 
ΓΟΒαι6, δπὰ υὑπυ 502] ΘχργοϑϑίοηβΊ Βασκανία 
(νυἷρ. Μππείπα!!)ο)ὺ 15 υϑοὰ οὗἉ [Π6 ΒΟΓΟΟΙΥ͂ οὗἉ 
τῃ6 671} ἐγε, 4 Μᾶδςς. ;. 26; Εσοϊυδ. χὶν. 6, 8. 
ἴῃ δοηρίυγε {818 ποίίοῃ 8 ἑοιιηὰ ἰη οι, 
ΧΧΥΪΙΪ. 54, Ῥγον. χχὶϊ!. 6 - δηὲ ἰϊ ἰ5 δ] δά ἴο 
ἴῃ Οδὶ. 11]. 1. Φαυλότης, ᾿ξ. “ἙοΠοαρησ5ς5 
(υῥεα4), ποτὰ τεηάογοά ΕΥ̓ ἴῃ ΝΣ. πωραείέα:, 
ἀο65 ποῖ οσοὺγ ἰη [6 ΟΧΧ. οὗΥ ΝΙΤ', τδουξὰ 
[ες «α͵. φαῦλος 18 υϑεὰ ΌὈΥ [45. 11]. 16, ὅζο. 

ἀοέδ οὔτεμγε ἐδίηρ:ε ἐδαὶ γε δοπε ] ὙΠΟ 
τηοδηΐης ἰ8 (δὶ ἴῃς [2156 γἰδιηουγ οὗ ὑοσ  ἀ]}- 
635 (ΠΓΟῊΒ ἃ Βῃδου" ΟΥΕΓ πΊογαὶ ὈΟΔΙΥ. 
ΤΠΒῈ ψογὰ ἀμαυρόω νγ85 υϑοὰ ΟΥ̓ ΟΥΟς ρΡἢ]- 
Ἰοϑορῆθῖβ ἴο δχρσθβϑβ [818 ἀδγκοηϊηρ οὗ [ἴῃς 
ΤΏΟΓΔΪ 56η56. 

ἐδε «υαπάεγίηφ.) εμβασμὸς 18 Δηοῖ ΠοΓ 
υηυ8ὺ81] ννοτγά, τι κα ΠΡ 1ΧΧ. οἵ 
Ν, Τ. 1{πιοδῃ5 “ βΙ ἀἴπ6585, “ γεγο" (Ν υἱς. 
ἑποοη απ: 4). ῥεμβὼν ταρᾶτ5 “ἃ 5]1η 5. ΤῊς 
οσορηδία σνεσὺβ ἅγε ἔουῃηά ἰπ Ῥγον. υἱῖ. 12: 
18, χχὶϊ!, τό (ΧΧ.); δηὰ ῥεμβὰς 18 Δρρ!ἰοὰ ἴο 
ἃ ἀσυηίκεη ὑνοιηδῃ ἴῃ βοῆς Μ485. ἰη σου. 
ΧχΥ. 8. Μάατο. Αὐτεϊϊυς (Ἰϊ. 7) 8878 παύσαι 
ῥεμβόμενος ; δῃιᾷ ϑοηθοδ δΒΑγ8, “" ᾿οθβ ῃοΐ ἃ 
εγεοΐοης (“μγδοὸ) νυ ηὲτὶ ὑνιδὴ γοὺγ τηϊηάς 
τουπᾶ δηὰ τουηὰ"" (86 Υἱξ. Ὀεδι.,᾽ 28.) 
Τῆς ψνοσγὰ τΩΔΥ ὃο 1Πυδίγαιδα ὈΥ [6 ραββαξε 
οἵ δηΐς (' [πέργῃ. ΠΙ, ν. 31), ὙΒΙΟΝ ἀοϑοσῖθ65 

(δ6 υπάοοϊἀοὰ δου] γο ἂγὲ νῃιἰτοὰ σουπὰ 
[Π6 οοπῆῃοϑ οὗ 61} δηὰ ὥθ]Ἰουν ἴδῸ εἰ α 
Πυϊίοσγιης οὗ ἴδε βοοίῦ Ηδρ :-- 

“Τὰ Ὀυΐεζδ Ἰηίογηδὶ οἣς τηδὶ ὨΟΏ τοδία 
Μεδδ οἷϊ 5ρί τ ἃ οοὰ 18 50} ταρὶηϑ 
Ῥοδϊανπαάο ς Ῥετοοηϊδηάδο 11 τηοἱ ε5ἰα. ἢ 

᾿ς ὅο ὠπάεγιίπε.) μεταλλεύει. Τῆς Α. ,{. 
ἤεγα δάγο ΠΥ σον ΓΚ τὸ ἃ ΠΑΡΡΥ͂ ἈΠΔΙΟΣΥ Ὑἱδὲ 
ἌΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀδ ἃ 5ϊ]Π|ρ|6 τηϊκίαϊκο, ἱπῖο ψδοὰ 
(6 νυτιῖοσ ἢ45 Ὀδοη ᾿ἰδὰ ΕΥ̓ 815 ξοπάῃο85 ἴογ 
πηυ51ι.4] ϑνογά8. Ηδ ΟἸΘΑΣΙ͂Υ πλθδη8 ἴο 540 {μδϊ 
“(δὲ ραάϊηο685 οὗ δεΏ5::2] ραϑϑίοῃ δεγθγέ ἴῃς 
ΠΆΓΤΩ]655 πη, 25 18 ϑυρμοϑίοα ἴῃ (6 πηλγρίη 
(νυϊς. ἐγαπευεγ). Ὑδὶ [ἢ 15 15 [δ6 πιοδηϊης 
ἰ5 βιενσῃ ΟΥ̓ μεταλλευομένη (“ δἰϊοτεὰ ἢ ἴῃ 
χυὶ. 25; δυῖ {858 Βῃουϊὰ οχργοβϑοὰ ὃγ 
᾿“μεταλλοιόω, ποῖ ΕΥ̓ μεταλλεύω, ὙΜΕΪΟΝ ΟἹ 
ΤυθΔη5 “1 τη6," ἃ5 ἴη Ὠοαῖΐ. Υἱῖ]. 9, ἐκ τῶν 

᾿ ὁρέων αὐτῆς μεταλλεύσεις χαλκόν. ϑύιςβ ΈΓΙΟΙ 
ἃΓ6 ποῖ ὈΠοοιηπΊου ἰη ͵δῖοσς δηὰ Ἔβρθοίδ!]ῦ ἴῃ 
ΗεἸ]εηϊδῖς Οὐθοκ. ΤἈυβ ἰῃ ΜΚ, χιϊ, 4, ἐκε"- 
φαλαίωσαν ἰβ8 υοὰ ἔογ ““ ΚΙ]1οὰ ᾽" (45 (δοιυιφὶν Ὁ 
ἃ δῖονν οὐ ἴῃ μεοδά), δυῖ ἰξ ῬΓΟΡΕΙΥ͂ πηϑδῃς 
“ ρυτηπηοὰ ὑρ." ὙΒο (σὰ ἴμδὲ (ἢς οβες οἵ 
6Υ]] βυττουηάϊηρδ (1 ΟοΥ. χυ. 33) ὅσζὲ ἀΐδβ:3 
τοῦ 8, 18 Οὴ6 ννῃιοἢ δος Ὡ0 ον 1Πυϑῖτα- 
ἴοπ. Ῥεγθδρα {πὸ ντὶζοσ ἴοοῖ [8. [Υἱ}. 1 1ῃ 
[δε 8εηϑ8ε “τῆς τ ξβίθουβ 15 [ΚΟ Δ 7ὉΝ 
ἐδε «υἱεξεάπει: αδοι δέρῃ." 

18. δείηφ νιαδ βεγήεοί ἐπ ὦ “δογέ εἶμι 
γυϊς., εοπερηαθ. Ματᾷ., “ θείης 5Δη0» 
Βεά " οἵ “ οοηβυτπηηπλδῖοά," ΡΏΪΟ βρεᾶὰκς οἵ 
[86 500] “ ρεγεςϊοά ἴῃ [86 οοηϊζοκίδ οὗ γἱτυς, 
δηὰ ψῃϊο [45 τοδοποά ἴο ἴα 1ἰτϊξ οἵ ἴδε 
ξοοά." ἘΕπποςὶ ᾿ϊνοά 26ς γοδγβ, υυίςοβ 'ττὯϑ “ἃ 
β8ῃοσί {ἰπ|6 " οοτηραγοᾶ σι (πα {νε5 οὗ οἴδεσ 
Απϊεά!!υνίδη ρμαϊσίαγο ἢ. 
ἡ εά α Ἰοηρ ἐΐνιθ.} ΤῸ ἃ Ὀτίοῦ 16 Ὠς οοῦ- 

ϑιπηπιαϊοὰ (6 νχοτῖ Οὗ ἃ ἰοηρ 156. δέν! λτὶῦ 
5(. Ατηῦγοϑο ἴἢ ἢ͵8 ἔΏΠΟΤΑΙ ϑειτηοη οὐ Τῇἢθ0- 
ἀοβίυ 8405, Ῥεγγεεία εεἰ σεία: κδὲ ̓ μέραν ε 
υἱγίω. Μυ. Ἰεδῆς ηυοίοβ ΗΟΟΚΕΣΒ ἃ 
ςδἴίοη οὗὨ [15 γεῦβε ἴο Εάνασγὰ ΥἹ. (΄ 
Ῥο].᾽ ἵν. 14, ὃ 7); δο, ἴοο, 

“Ὁ ῖ ἃς οτοά ἀξ 6βφα βαηδη ἢ τ Ὡυτησγαῖ ρα τη ἈΡΧΘΙΙ 

ΤΒο οεἶδυϑε (158 Μτ. Βίυπι 8275) ἀεείῖψεβ 
ἔτοϑιι ἰηϊογοβί 45 βανίηζ ὕδθη ϑοϊεοιδὰ Ὁγ [δε 
Ατιδοη ἴο ᾿πβογῖθε ου ἴδε πιοπαπιοηΐ πᾶν Βαὶ- 
ΤΔΟΓΔΙ, “ΤῸ (ῃς δεϊονοὰ τηολοῦ οὗ ΔΑΙδετῖ, 
[8ς ρστεδί δῃὰ σοοὰ." 

14. ῥα δὲ ἰο ἰαξε δίνε ἀ4υα7γ.) υΐϊξ.» 
2γορεγαυΐ εάμρεγε ἐδίωκε. Τ νβ οδη ΒΑΓ ὃς 



ςὮ. 3 ο. 

ν. 15--18.] 

τπεγείοσε μαϑίεα ἢς 10 ἡσᾷφ τι σιυαγ 
ἔτοηι δποηρ ἴῃς ψ]οκεα, 

Ὶς ΤῊϊ8 [πε ρεορῖὶς 8ανν9 ἀπά υἡ- 
ἀεγβϑιοοά ἴτ ποῖ, πείῖμοσ ἰαϊά ἘΠΟΥ͂ ἀρ 
(ἢ 18. πῃ τῆ εὶς πιηά8, “Γαΐ ἢΐ8 σγᾶσς 
ἈΠ ΠΊΘΓΟΥ ἰ8 νυΣῖτἢ ἢ8 8δἰηἴβ,) δηά τῇῃδί 
ἢδ Βαῖῇῃ γεϑρεςῖ υπΐο ἢ 8 σῃοβεϑη. 

16 Τιι8 τι τρῃίεουβ τΠδῖ 15 ἀθδά 
τες 8Π2}} “7 ςοπάειη ἴΠ6 ὉῃρΌΔΙΥ τ ῖς ἢ 

“816  ἰνίηρ; δηά γουτζῇ [ἢδλΐ 15 ϑοοῃ 

δ6η56 οὗ ἔσπευσεν, 5Ξ'ποα ἴδ Δςςι15. 15 ποῖ ἐχ- 
ΤὨΣ ἸῬνοσὰ τῆοτα ὑΓΟΌΔΟΪΥ τη 6808, “ δὲ 

μιακιοποά," οὐ “ἐξ (815 50ο0}}) μαϑίθηθα ἔγοτῃ ἴῃς 
τηϊά5ι οὔ νυνϊοκοη6 58." Οτΐστηπι αιοῖοβ ρ4Γγ8}}6}5 
ἴο ἴδ6 [πους δδῖ ἃ ἘΠῚ ἀθαιῃ 15 ἃ βίρῃ οὗ 
Οοὐΐ᾽β ἀρργονδῖὶ, ποτὶ ἤομπι. " Οὐ. χν. 244, ἢ, 
ξὶ Μεπδηάεσ, ὅν γὰρ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει 
νεός ; ΡΊΔυϊ. “ ΒαΠΟἢ.᾽ ἵν. 7. 18, Ομόηι ἀξ ἀἰῆσιοι 
αὐοίεσεοης τιογωγ. ΤὨΘ ᾿ἰσῖ οὗ {δἰ γδί !Οἢ 5 
τηῖρῆς θὲ ΔΓΡΟΙΥ ᾿πογεδϑβοα, ἐ. σ.: 

“4 Οβίοπάεηϊ ἰεγτὶβ ἤσης ἰδηϊθπι [δα πόας υ] τὰ 
6556 5ίῃοηι."---ΝΊΚΟ. 442». νἱ. 870. 

“4 Τῃ 5ῃοσῖ σι θϑϑιγοϑ 11{6 ΤΏΔῪ Ἠετγίεςϊ Ῥ6.᾽ 
ΒΕΝ ΤΟΝΒΟΝ. 

“Τῆς σοοά ἀϊε δαεὶγ, 
Απὰ [πογ σῆοβε Πδδγὶβ ἀγα ΟΥ̓ 85 βυ τη τηοΥ ἀυκὶ 
Βυγα ἴο ἴδε βοοῖκεῖ. -Θ᾿ΑΚΒΡΕΑΒΕ. 

"6 4 ΟΣ ἴπ ροάπ Ἰονα ἀϊα γουηρ,᾽ νψᾶ5 βαἰὰ οὗ 
γοτο."--ΒΥΚΟΝ. 

“Μαδηςΐςξ 116 5 τηοαουγοᾶ ὮΥ͂ ἴῃ6 ψοσΐ, τοὶ ἀαγ5 : 
Νοῖ ἀρεὰ εἱοίδ,, Ὀυϊ δοῖϊνα γουϊῃ, Βα ῥσαὶβθ." 
Ἐίαῤλ ο γαποῖς [οἷζες ἐπ Ἡειενιρσ!ε 
«δέ. 

16-50. ὙΒε ἔαίε οὔ ἔδεε φοάϊεβϑ. 
156. Τί; ἐδὲ ῥεοῤίε “α«ὖ, απά ὠπάεγείοοά ἐξ 

πο] Ἐδίδον, “ (ἢς ρθορὶοβ." Το ἱποίδηςς οὗ 
ΕΠΟΟΝ [πᾶ5 ΟἾΪΥ͂ δ ιρλ ἣν ἐπ ξεπερίε. 
ΟἸδεβ οὗ ἴπ ροῦν ἢᾶνθ 5ι ΠΊ} 1 ΑΥ]Υ νὸς 

{πο ῖγ ΔΥΝΔΥ͂, ῬΓΕΠΛΔ ΙΓΟΪΥ 45 ΠΊΘΠ ΒΌΡΡΟΘΟ, 8η 
Βοδίῃθη ΟΣ ξοά]θ88 πεῖ ρῃ οι 8 ΕΑΝ ἴο 866 186 
ἐχρίδηδίίοη οὐ {Ποῦ δα ἀεαῖθ. “Τῆς 
Ῥεορ 5 ἰῃ {6 1 ΧΧ. ἰ5 υϑοὰ ἔος ὨἾ2. 
ΤΏΙ5 δοηΐδηοο ἴῃ (ἢ οΥΡΊΠ4] 5 δὴ απαξοϊμ δοη, 
ἐπ. ἴι 15 ἸΙοΐ υηἤηϊδηεὰ : “Βιυῖ ἴῃ ΡδΟρΡ 65 
δεοΐῃῷ δηὰ ποῖ μβεγοεϊνίηρ," ἄς. Τῆε Βηϊΐε 
γογῦ εἰσε ᾿ᾶπποῖ Ὀ6 δρΡ 1, θεοδυθε [ἢ 6 
πορδῖνα 8 μὴ ποῖ οὐ (“ἐπορ ἴμεν Ρεγοεϊνοα 
ῃοΐ, ολ. 
16. τ,“ δυςῇ ἃ ἔδοϊ ἃ5 [Π]5 : ΠΔΤΊΕΪΥ, 

186 τυϊῃ νΠϊοἢ [0] ονν8, κ τμδὲ ΗΪ5 ρσᾶςε 15 
τ ἢ Η!5 δβαϊηιβ. δες ποίς οὐ 1. 9. 

δὲ δαὶ γωρβεεί. ϑ8ὲεε Ὡοΐα Οἡ ἱΐ, 20. 

16. ἐδαΐ ἐς ἀεαά.] ΤὮς Βλρροθῖς δυρἤοιι- 
ἴδπλ καμὼν (Π, “ , δηά {πο “ δανηρ 
βηϊδηεα 186 ψΟτκ οὐ [ἴδ ;᾽ ΘΟΙΏΡ. ΧΥ. 9) ἰ5 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἴπ 6 στχας τοδάϊηρ ἔοσ [6 θανὼν οὗ 
δος ΜΜ58. Ὑδό δηίτδε55 δεΐνοεη (Ἐ6 

ΨΙΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΝ. 

Ῥεγίεοϊεά τῆς πηδηΥ γαϑαῦβ δηά ο]ἀ δρὲ 
οὔ τῃ6 υὑπηρῃϊεοοιι5. 

17 Εογ ἴΠπῈγῪ 51|8}} 8ε6 {πε επάὰ οὗ 
16 ννίβε. δηά 5141} ποῖ υπάετβίδηά 
ψνθδὶ (ὐοά ἱπ Πἰὶ5 σουηβ86ὶ πίῃ ἀδ- 
σγεοά οὗ ἢϊηι, δηά ἴο ψῇῆδὲ ἐπὰ τῃς 
Γογά δι δεῖ ἢϊπὶ ἰῃ 8δἔειγ. 

18 ἼΠΕΥ 5}4]}] 866 ἢΐτ, ἀπὰ ἀδε- 
5ρῖ56 ἢϊπὶ ; δυῖ (ὐοά 5}4]] ἰδλυρῇ τῇεπὶ 
ἴο 80ούῃ : δηά ΠΟΥ 5114}} Βαγθδίῖεγ θὲ 

“ ἀ6ὰ ἢ δηά [6 “ Πἰνἱἢρ 5ῆσννβ (μαι ἴῃς “σοη- 
ἀοπηηαίίοη " δεῖ αἰυάεά ἴο 15 ποῖ ἔυξυγε 
Ρυπιϑῃπχοηΐῖ, δυῖ τΠ6 ἀΐδρταςς τεοῆοοϊοὰ οἢ 
νυ] οκοα ᾿ἰνεβ ΌΥ ἴΠ6 οοπίγαβε τυ ϊο ΤΠΘΥ Ρῥτο- 
δοηΐ ἴο ἴπ6 ᾿ἷνοὸβ οὗ ἴοϑὲ ψῆο πᾶνε ᾿ϊνοὰ ἴῃ 
Οοὐάϊβ ἔδἢ δηά ἔξαγ (ςορ. Μεῖί. χὶϊ 4; 
ΗΘ. χιὶ. 7). 
}εγείεά. 866 ποῖε οὔ Ὁ. 13. 
ἐδε »ΙΩὮ» γέαγ, ἀπά οἷά ἀφε.1 11 ΓΑΙ Υ, 

“86 τηδηγεγολγοὰ ἀρ6." Ὅδε εριῖπες 15 ηοΐ 
ἃ β8υρεγῆιιοιβ οΥ Ῥοεῖίς δά ϊίοη, Ὀυϊ 18 ἰη- 
[οηἀεα ἴο οσοηίγαδὲ {πΠ6 οἷά ἂρ ψιϊοῆ ἰ5 
τεοκοηδὰ ὈΥ γεᾶτβ νἱτἶ τς οἷά ἀρὲ ψϑϊοὶ 
φοηΞξίϑίβ ἴη υυϊδάομὶ (υ. 9). “νιβδάοπι ἰ5 
7υϑΕΒεα οὗ μοῦ ΤΠ] άγδθη "ἢ ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ 56η96 οὗ ἴῃ 
ῬὮγΑβο. 

17. ον ἐῤεν “ῥαϊ]“:.}ὺ ὙὌΠάα ἔυΐαγε ἴδηθε, 
{πκὸ [6 δοσγίβί, ἰ8 ἴο ΟΧΡΙΘ58 ὨΟΓΠΊΆΙ δηά 
τοουγτοηΐ Δςῖ5. ὙνΒαΐ πᾶ5 Ὀθθη Ψ}}} θ6. [{ 
4150 β6σνεβ ἴο ἱπίσοάυςε ἴμ6 Ργορίιδοῖςβ ννϑϊς ἢ 
ἕο] ον. 
9 ἐφε τυμ..}1]0} Τῆς ““ψῖβϑε ἢ δὐὲ [ἢς 

“ἐ γρῃϊθοιυ᾽᾽" ἃγὸ ἱῃ[ο δηροΔΌΪ6 ἴουτηβ (ϑ8εῈ 
τ. 16). 

ο «υδαὲ ἐμά δε Τογά δαὶ “εἰ ῥδὲέγε ἐπ :α721).} 
γυΐϊγ., φωαγε γημπίογ ἐδρη. Οοάὐ “δεῖ [ἢ6 
ΥΥἶΒ6 ἴῃ 5ΘΟΌΓΙΠΥ " ὉΥ τακίηρ Πῖπὶ΄ ΠΌΩι ἴἢς 
βοάῃςςνο 5ΟγΟΟΙΥ οὗ ἴδε σὶςοκεοάηοϑα δεουηὰ 
Ἀπ (στ. 11, 12). 

18. -δα]] ἰσιχ ἐδϑηε 1ο “εογπ.} δΟΟΓΏ 
[ς στ σῃΐθοιιβ ; Οοά, ΕΥ̓͂ “ 5μοτνίηρ 411 [Ὠϊηρβ ἰῃ 
[ῃς 5'ονν ὨἰίδίογγΥ οὗ πεῖν σΙροηϊηρ,᾽ τος κ5 αἱ 
[ἤθτι: 8. 11. 4,) ΧΧΧΥΙ. Χ3. ὙΤδο ψοσζὰ ἐκγελᾶν 
ἄοεβ ηοῖ οσουγ ἴῃ {6 Ν. Τ᾿, Ὀυξ “Ἰδυχῃ ἴο 
ΒΟΟΙΏ" 15 ἴῃς τοηάεογίηρ οὗ καταγελάω, ΜΚ. 
Υ. 40, ἄς. 

ῥεγέᾳ εν. [πὶ τὸ νοσ] ἃ δεγοηὰ ἴπ6 στάνε. 
Οοεραγε [ἢ6 τηλρηβοθηΐ ράδϑαρε οὗ [5341 ἢ 
δῦουϊ (6 Κίηρ οἵ Τγτε (18. χίῖν. 4--20). 

ὦ ουἱΐε εαγεασε.} ΤὨϊβ 5 (86 Ἰιζογαὶ δηά 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ [6 Ὀεϑῖ τεπάογηρ οὗ εἰς πτῶμα 
ἄτιμον, ΜΝ ϊοἢ (6 ψ υϊγαῖε ννοᾶ θη ᾿ηΐο “ ἐγ 
}ο"ἐ ῥαες ἀεεϊάδεμδε: οἷπο δομογε" ΟἸοΥ5 ἴλκὸ 
πτῶμα ἴο τηοδη “ἃ [Δ]1οἢ ἔγυϊ! ἢ υϊ ἴδετὰ ἰ5 
8η 8]]υἰοῃ ἴο [8. ΧΙΥ, 19; [ἐγ. χχὶϊ, 19. 

Ω γεῤγοαὸῦ αποης 186 ἀεαά.}] 18. χὶν, 9.11} 
Ἐ ΖΕΙκ. χχχιὶ, 24, 85. 
)ν ευεγηιογε.} δι᾿ αἰῶνος. Οὴς οὔτιε ῥῇγΑϑεβ 
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ἃ ν|]Ὲ σλίσδϑα δηἀ ἃ γεργοδοὴ δπιοηρ 
τῆς ἀςλά ἔογ ἜνεγπΊιοσγο. 

Ι9 Εογ ἢς 5}4}} γεηά τπθπὶ, δπά 
οαβὲ τπδπὶ ἀονγῃ Πεδάϊοηρ, τπδῖ τῆς 
808} ὈῈὲ ϑρεεςῆ εθθβ; δηά ἣἢς Φ}5}} 
8ῆλίςς τπδπ ἔτοιῃ τς ἑουπάλιϊοη ; δηά 
{ΠΟΥ 8341} θὲ υζίει!γ διὰ νναβϑῖε, δηά 
θῈ ἱπ ϑβϑοιτον; 4Ὧη4 τῇῃοὶγ τηοιηογιδὶ 

"4" 808] ρεγί5ἢ. 
20 Απά 'νδεη {πε} οαϑ ὺᾧρ ἴδε 

ννιϊο [ἢ6 [ον υϑεὰ ἴο ἜΧρτθβ5 [Ποὶγ νὰρυς 
ςοῃοσρίοηϑβ οὗ σοητηιοιβ {πλ6: Πουῖ, ν. 29; 
5. Ιχ, 21, ἄο. ΤΠ ρῥῆγαδοβθ ἤόγὸ ιιϑϑοὰ δ1Ὸ 
διρδίσυοιδ, 45 ἰῃ ἱ. 12, ἰϊ. 2ς, ). τ, δῖ 
ἱπιρὶγ ἃ γείγιδιάξυε Ἰινὶηρ-ἀλῖἢ αἤον (6 ἀς 
οὗ ἴῃ 6 Ὀοάγ. 

10. δὲ “δα]] γεπά ἐδει] Τῇ νόσβο, ὁχ- 
ὈΓοβϑοά ἴῃ ἴῃς Πεγοοϑῖ [εννϑὴ σρι γι, ἰ5 ἃ ξοπογαὶ 
δηά τῃοϊοτοδὶ τ[γοδὶ οὗ γεισι διιξίοη. Ρήξεε, 
ΡΓΟΡΕΤΙΣ “Ἡξφ 5}8}} Ὀγεαδῖὶς," βδεθπβ ἴο δε υδοὰ 
Υ τα ϊδίδκε ἴῃ {πε ϑεπβε οὗ ῥάξει, “Ηδ 584]} 
Ὁ] (Ποπλ ἄοννῃ "ἢ ([6Γ. ΧχΙΝ. 19; 15. Χ. 11: 
δ14,, ῥάξαι ἀντὶ τοῦ καταβαλεῖν), 45 4150 ἴῃ 15. 
ΧΙ, τ6. Τα νυτιῖοῦ ΠΊΔΥ͂ παν ὕθοη {δἰ πκίηρ 
οὗ [)6 ἀεαίῃ οὗ Απῇοςδιιβ ΕΡΙΡΒδπ65, ΠΟ 
“ Ἰαϊὰ πὶ ἀονγῇ προη ἢ 5 δηὰ [6]1 51εἰ 
ἴον ξτιεῖ, τ Μᾶδςςο. νἱ. 8-16. Βιυϊΐ ἱἔ ἴΠ νυτῖῖοσ 
ΒΕ] οηρ8 ἴο [6 εγὰ οἵ (α]ρυΐα, ἴ[Π6 νοῦϑα ΠΊΔΥ 
640 .4}}ν »ν6]}} γεΐοσ ἴο ἴῃ τϑστίθ]ε ἔαϊο οὗ ΕἸδοςσιι5, 
τς ρΡεγβεσυῖοῦ οὗ ἴῃς [ἐενν5 δὲ Απιοςῖ, νος ἢ 
15 ἡδιταϊθὰ ἢ} ἴοο υ 5 ΕΙΏΪΥ ρ]δᾶϑσυτα ὈΥ͂ 
ΡΏΣο (΄ ς. ΡΙαοουπι, σά 3π.): “Απά ννβοθη ἢἰβ5 
ΟΟΥΡΘ6 γυ28 ἀγασρεὰ ἰηἴο [86 [Υ ΠΓἢ νι ἢ δὰ 
Ὀεεη ἀυρ, δε Ξγεαίεῦ βαγί οὔ δε ἰἐνιδὲ “εραγαϊεά 
γον :ῤε δοάν.᾽» 

ἐδαῖ δεν “ῥα]] δὲ “ῥεεεδ.5.7] Μαζί. χχί!. Χ2. 
δε ἐπ σογτοαυ.] ΤὮδ πηεϊδριοῦβ οὗ ἴδ 6 ὕρ- 

τοοϊοα ἴτοο, 8ηα ἴΠ6 5ῃδκϑη ὑυϊάϊηρ, ἀπά [6 
τυλϑίοα ἰδηα δγὸ ἴδογὸ ἀσορροά, ὍὌΠ6 “'δηρι 5} 
οὔ πεῖν ἑμίυγε 15 οοηίγαοίοα ννἱ [ἢ 6 “ ρεᾶςς ἢ 
ἃη4 “τεβι "ἢ οὗ {με γἱξῃίεου (ἰ}. α; ἱν. 7). 

ἐδεῖν γιρριογία] “ῥα ρεγ δ. Α,5 τῇογ Βδὰ 
ἘΠ οπλβοῖνεβ δητοὶραῖςα, 11. 4. 1 ε 

20. «υδὲπ ἐξεγ εαε μρ 166 αεεροιρῖ: Οὗ ἐδεὶνγ 
“5 ΙΔτ0 αὐ ἐδε γεσξορμίηρ ΟΥἹ ἐδεὶρ εἶπα. 
δοιηοῖῃηρ ΤΠΟΓῈ 86 615 ἴο δα τηρᾶπί τπδη (Π6 
ΔΡΡΘΆγΆποδ οὗ [Πξ 5ϊπηοῦ Ὀοΐογο ἴ86 ΔΓ οὗ ἢϊ5 
ΟΥ̓ Ἑςοηδοίθηςαθ. ἘΣΥΕΣΥ͂ τῃδη Ψ}Ο 5ἰη5 

“4 Ἐνοὺ θθδᾶγβ δρουϊ 
Α εἰετὶ Ὀδγ οὗ ᾿υάἀρστηοηξ ἰῃ Εἰπιϑο] ἢ, 
Ἡ πιο ὃς Ἰάῦῦς δηὰ 017, δηὰ Ἠἰπ]5ο] 
ΤᾺς Ῥγίβοῃεσ δὶ ἴῃς Ὅδσ, ἐνοσ οοπάοσιηποά ; 
Απὰ ἰμαὶ ἀγαρβ ἀονύγῃ ἢ8 11ξ6.᾿ 

Τῆς οχργεβϑίοηβ οὗ ἴΠ6 τ ΟΥ ἅγὸ βοηοσζαὶ, 
δη ΔΡΡΙΥ Ὀοῖδ ἴο ἴῃ τεισϊ δυϊίοηβ οὗ [μϊ8 1ἴ6 
δηὰ ἴο [ῃοβ6 Ὀοεγοπά [Πς στᾶνα. 

«υἱῷ γεαγ. 1.1τ|, “85 σοννατ 5," ὙΤῆε νογὰ 
ἰδ »ἰδοοὰ ψΐ οι ρἢδϑὶ8 αἱ [86 οῃηὰ οἵ [6 
οἴδλυϑε. ὅςε σου. χίἱἹ, ς (ΧΧ.. 

ἱν. 19-ἰ. 

Δοςσοιη οὗ {ΠΕΙΓ 559 [ΠΟῪ 83}}2]]} σοπὶς 
ἢ} ἔδαγ : δηά {ῃεῖὶγ οὐσῃ ἱηϊυϊεβ 
80] ςοηνίηςε τῃςηι ἴο [ἢ εῖγ ἔδς6. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΚΝ. 
: 7}ε τοϊοξαΐ «ἀαϊ τυοραΐδν αἱ 1λε ρυά, 4 α»πα 
ον 7: ἐλεεῖ» ΕἾΤ, 5 ανα Ζῤε υανιεῖν ο7 ἑλεῖν 
ἤνυε. τ5 Οοά τοί γειυαγαῖ τς μωί, 17 ανκα 
τοῦ ἀραΐϊ» 7 11 τυλοξεά. 

ΤΠ" ΕΝ 8841} τῆς πρβίεουβ πηδῃ 
βίδπά ἴῃ ρτεδῖ θο άπεβ85 θθίογε 

ἡδεῖ οαυη ἐπί σι.) ὍΠΟΥ ἀγὸ σοηοηῖϊεά 
ΌΥ ἴδε ρΡεοσγϑοηϊ θα συ οἵ ὑδεὶγ μαϑὲ πλὶ9- 
ἀεεάϑ. 

“ῥδα]] εοπουίκπες ἔδενε 1ο ἐῤεῖν ζω) Ἐογ ἴδς 
γεγῦ ἐλέγξει, ϑεὲὲ ῃοῖε8 ΟἹ ἱ. 3, 5. 

ο ἐδεὶγ 3.6.1 Ῥϑαὶπὶ]. 2:. “ϑοϊηδ τθἢ 5 
8ἰῆ5 ἅγα ορεῆ, ψοίηρ δεΐοτο ἴο ῥυάρτηεηξ, δηὰ 
8016 ἴΠΕγ ἴοϊ]ονν δἴῖεσ," 1 Τίπ,. νυ. 24. ΟΡ. 
[,ἀὐκὸ χιχ. 22; Μαῖϊ. χὶϊ. 37. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΜΡ. 

1-δ. Αδἴοηϊβῃπηοηΐ οὗ ἴῃς ν]ἱεκοὰ δὲ {86 ἸΟῪ 
δηὰ φοσυ οἵ ἴῃε τἱβίθουβ. 6. Τεῖσ γεπηουϑο. 
7-1. ὙΒεῖσγ ςοηϊεβϑίοη οὗ (6 ἐπιρίη655 οὗ 
{πεῖν ργαΐηθ; 14, οι [ῃς τυτϊοῦ ςοηξττηβ. 
1δ-16. [πιπλοτίδ!ὺ οὗ ἰἢς τὶξιίθουβ ὑπάογ 
(86 ρῥτοϊθοϊηξς οἴ οὗ Οσοά, 17-28. Ηἰ8 
ΡΑΠΟΡΙΥ οὔ τ ριίοουβη655 Δηα ΗΪ5 νταῖϊ ἀραϊησῖ 

ψΟΚ 

1. 72επ.) ΝνΝμαῖ 158 [δς οτΞἰ8 ςοπίεπιρϊαϊεὰ 
Ὀγ [Π6 ττίζοῦ ἰη ἀοβοσ θηρ 1815 βοεῆς οὗ )υὰρ- 
ταθη ἡ Βδϊκζοδος (’ ες [ηΐρτι5, ὃ 497) ΓΟΠον5 
δῖ. Αὐυγυδίίης δηᾶ τῇδηγ οὗ ἴῃ6 οἷάοσ Ἴσοτι- 
τῃδηίδίοτβ ἰῇ γχοίουσίης ἴἃ ἴο ἴῃς ἰλϑὶ στεαῖ 
ἄλγ. Νε ἀο ποῖ, μοννενοσ, βπὰ ΔηΥ͂ βιςῖὶ 
ςοηςορὕοῃ εἰϑοννδεσε ἰῇ ἴῃ Ὀοοκ. Οἴδεῖβ 
ἃραϊῃ 51} ἴξ ἴο θὲ 4 ρτγοηηῖϑε οὗ (ῃς ἤπδὶ 
{γυτρὰ οὗ ἴδε Ιά64] ἰσγδοὶ, δῃηὰ (ἢς υἱπάϊοδ- 
ὕοῃ οὗ τἱρῃϊδουδηςε55 ἰῇ ϑοὴξ δαγίΒ]} Υ διΐυγε 
οὗ τῃοοογαῖὶς νεηρθᾶηςς δηὰ ἰσυπηρῆ. [{ ΠΊΔΥ 
θ6 ἀουδιεὰ ὙΠΕΙΠΟΙ τόσο ἰ5 ἱπϊεηἀεα ἴΠπᾶπ 
[86 ἀτγαπιαῖὶς 1ΠἸυϑίγαϊοη οὗ ἴῃς εοἴεγηδὶ ὑσγίη- 
εἶρ]6 δῖος 45 ἑουπά ΘΧΡγεϑϑίοη ἰῃ 80 ΤΩΔΏΥ 
Ῥύονεγῦβ. “ἡ αρηα 5: υεγῖ!ας εἰ ῥγαευσίεδί! 

““Ἴπι ογυβδεά ἴο δαί 5}.4]} τίβε δραδίη, 
Τῆς εἴεγηδὶ γεδῖβ οὗ οὐ ἃσζε ΒΕΙΞ ἢ 

Βυϊ Εττοσ νουπάςά ᾿τ 65 ἴῃ νδίῃ, 
Απὰ ἀΐδς δισοηρ ὮΟῈΣ ΜΟΥ ρΡοΓβ.᾽ἢ 

“ [μῖϊος δηὰ ὙτΌ δἷοηθ επάυγα δηὰ [ἷνα. 
Ιηϊυϑίϊςς ἀπὰ Εδίβϑεβοοα ΤΑΥ͂ 6 ἰοης- νοὰ, 
Ὀυΐϊ ἀοοιιϑάδυ σοπλεβ ἴο ἴβοιῃ ἴῃ ἴῃς οηά."-- 
ΕΒΟῦΡΕ. 
ΤΗΘ τυτϊζοσ 5 σοηοερίίζοη οὗ [86 εἰγουπι" 

δίδηςοβ ὑοῦ 5384}} βεουγε ἴῃς {πυπρἢ οὗ 
νυ Ἰϑάοπι δηὰ ἴδε ᾿υϑβοδίοη οὗ μεν ὉΥ 811 Βεσ 
οἸΠ]Πάτεῃ τηυβὲ οὗ σουτϑεὲ Βᾶνα Ὀδθη οοἰουγοὰ 
Ὀοῖι ὉΥ [6 Μεββίδηϊς ῥγοσηΐϑεβ οἵ ἴπ6 ὑγὸ- 
Ρδεῖβ δηὰ ὉΥ ἴῃς ἐϑομδίοϊοσίοδὶ δ. ] εἴ οὗ ᾿15 
οὐ ἄξε; ἶι- οδ]οεςῖ, Βονγόνοῦ, 18 ποῖ ἴο 



γ. 2-- 5. 

τῆς ἔλεος οὗ βυςἢ 45 ἢανε δῆθιοῖεά ἢ). 
δηἀ πιαάς πο δοςοιιηῖ οὗ ἢΪ5 ἰδθοι8. 

2 ΝΒδη {Π6Υ 866 ᾿ξ, {ΠΕΩΥ 5}}4}} θὲ 
τγου δε τυτἢ τεῦ δ]ς ἔξαγ, δηἀ 5}4]] 
θεὲ διηιαζεά δὲ [6 βἴιδηρεηδββ οὗ ἢΪ8 
βαἰνδίίοη, 80 ἔασ θεγοπά 1} τπδὲ τῇ 6 Ὺ 
Ἰοοϊεά ἔος. 

2. Απά {πε τερεπίηρ, δη ρτοδη- 
ἷηξς ἴογ δηρι!βὴ οὗὨ 8ρ1:ΠῸ 5}|4}} 88 Υ 

ΊΙΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Κν. 

νη τἢοπηβοῖνεβ, ΤῊΐϊβ νγᾶβ ἢς, 
ννΠοπὶ γα Πλά ϑβοπιεῖίπηε8 ἴῃ ἀετβϑίοη, 
Δηἀ ἃ ᾿ ργονεγῇ οὗ γσεργοδοὴ : 

πηλάη688, Δη4 ἢἷ8 εηά ἴο δε του 
Βοπουγ: 

ς Ηον ἴβ8 Βα ηυτηθδετγεὰ Δηγχοπρ' {Π6 
“ἈΠ ἄγε οὗ (σοά, δηά ἢΐβ ἰοὲ 18 ἀπιοησ 
(ἢ 84 ηῖ8 

ον τ βου γ Θϑοπδίοϊ ΡΥ, ΟΣ ἴο δηΐεσ ἰπῖο 
115 οὗ τ 6 ὑπκηπόνη δπΐυγε, θυ ἴο ργοάυςς 

Δ ἱπηργοδδῖνς Τοηνϊςτοη ἴπδὲ Αἰρῃϊοουδηθ558 
ΔΙΟΠΘ 15 ἱπηπχογίδὶ δηὰ δἰεβϑεά. 

ἐπ φγεαί δοίάηει:. Παῤῥησία ΤΩΘΔΏ8 
“ Βο]ἄη6885 οὗ βρθεςι," ὙὩοἢ ἰ8 σοηίγασϊοά 
τ {86 τογτβεα ϑροες ΒΒ] βϑηθ88 (ἀφώνους) δηὰ 
ἀερτγοββίοῃ οὗ ἴῃ6 συ] (ἰν. το; ν. 3).» 866 
ΕΡΏἢ. 11. 12; 1 Τίπι. 1. χ1; ΗΘὉ. ἰἰ, 6, ἱν. τό. 
{15 ἴῃς δε] ης Ὡς ἴδ 6 τὶς Κοα σαπηοῖ πᾶνα 
(σον. χίϊὶ. ς, οὐχ ἔξει παῤῥησίαν, 1.ΧΧ... 

δεξογε 1ῤὲ ὕζαοε 97] ὍὙΠο ἔοαιιθηοῦ οὗ 
δυο οχργεβϑίοηβ (κατὰ πρόσωπον, ἐνάντιον, 
ἐνώπιον, ἐξεναντίας, ἵν. 19) .8 ἀιε ἴο [6 ρἰεῖο- 

τίδιῖ Ἡεῦτγενν ρῆγαϑε ΧΑ 

πᾶ "παάξ πὸ σεζοιρ.} Ἐδίδμον, “ δηὰ ννῆο 
8οεῖ αἵ ποιιρῆς, ΤΟ δογξὶ θλιψάντων Τεΐοτβ 
ἴο Βρ6ςῖ4] δοῖβ οὗ ΕΠ δηά ἰηδιοϊοά τηλτίγτ. 
ἄοπὶ (1. 1ο, 12, 19); ἴῃ 6 Ῥγεβοηῖ ἀθετούντων 
(ι Τἤε55. ἵν. 8: Ηοῦ. χ, 28) ροϊηϊβ ἴο δῃ 
Βαθζυ2] δυάς οὗ ςοηίεπιρί (ἰϊ. 16--20). 
γυΐϊκ. φμὶ αδιέμίεγε! ἰαδογες εογίρν. ΟΥΡτΙΔΏ, 
“41 αἰγίρυογυπε ἰαθοτεβ θογυπὶι." Βιυῖ {86 
ψογὰ ἀθετεῖν σλπηοΐ Ὀδαῦ (6 πηδδηίης οὗ 
“ ]υηάογηρ." 

δὶς ἰαδομν.. ὍΤΠΘ “Ἰαδουτβ᾽" τεξεσγεὰ ἴο 
ἃτε ἴἴοϑε ψΒΙςἢ (6 τρῃίθουβ βροπά ἱπ 186 
ΒΓ σεῖς (ῸΓ εἴεγηδὶ ᾿ἰἴε (ἴν. 2) δηὰ δὲ ψῃϊςο ἢ 
[πὸ ὩΠΡΟΟΪΥ 5Π6ΕΟΥ. 

Ὡ. δεν ἰδοῦ “εὸ 4 Ὑδὲ δοσίϑὶ (ἰδόντες) 
ἱπιρ1165 ἃ ἢαδϑὶ οὗ βιιάάθη σεγοϊδίίοη. ΤῈ 
ὈΠοχργοβδοὰ δοσυδδίινα (Α. Υ. “1) ἰ5. ἴῃς 
“ οσοηδάξηοσε " (παῤῥησία) οὗ ἴδε τίρμίοου. 
Το νἱοκοά δᾶνο ὀχῃιδἱϊοὰ 4 Ὀουῃά 658 56] - 
ςοηβάρξηςε οὐ ΘΑτ ἢ (ἰΐ. 1.20), θυ: Ὧονν [δαΐ 15 
εἰἰοησο ἴῃ ἃ τιοπιθηΐ, δηά [ΠΕῪ σὴ ἤηὰ ἢ0 
ἰδλησυᾶξε δυϊ [δὲ οΥ Ὀἰζον 5οἰ ςσοργοδοῖ. 

«αὐ! ἐεγτιδίο 2 αγ.] ΟΟτΡ. ἵν. 2ο (δειλοῦ. 
97 δὲ «αἰυσίοπ.) ΟΥ̓ ε ἀεϊίνεγδηςς οὔ [ἢ ς 

τὶ πίοουβ ἔτοπὶ ΘΑΥΓΕΪΥ δησυϊϑῃ, δηὰ ἢἰ5 οἷθνα- 
ἴίοπ ἴο βξαγεββηεβ88 δηὰ ἸοΥ [πῃ {με ρεεβεῆος οὗ 
Οσοά, Οοιρ. [κὸ χΥὶ, 23, 25. 

“0 7ν δεγοπά αἱ! ἐδαὶ 1δεγ7 ἰοοξεά ζῶ γἢ Α 
οὐτη του δά πίοη οὗ ἴῃς Α. Ν,. ἴο ὑτίης ουἱ 
πε ἴοσγος οὗ ἴδε ψοσζὰ τῷ παραδόξῳ, “τδε 
υποχροοίθάῃο55." 

8. γεῤβεπέσιφ.)] Τὸ ἄγαν ἴτοπι (8 "οσγὰ 
186 ἱπέοσεῃος πδξ τοροηΐδηος δϑἔοσγ ἀφδίῃ ἰβ 
ἔΕΠ]|Ὲ 15 ἴο τοδὰ ἱπῖο {δε τεσβὲ ἴδε δβον- 

“420ε.---- Κοῖ, 7. 

(Ππουχῆῖ8 οὗ [ΠΘΟΪοΟ Υ. ΙΕ ἰ5 ποῖ ούδῃ ςοσίδίῃ 
(δῖ ἴῃς τεῦ μᾶ5 ἐοβη οὶ οὐ ἐχείμεὶ νεῖν ἴῃ 
νίενν ἴῃς 16 Ὀεγοπὰ ἴῃς σάνε. Ης ἰβ ΟπΪΥ 
1} υϑιγαϊίηρ [86 ψοησογαὶ ἕδοϊ {μδὲ “ἰσυϊῃ δοοη 
ἴοο ἰαἴς ᾿" 15 1156} ἃ Π6]]. 
απρυΐ ὁ 9 “91 γ1.}] Στενοχωρία ΤῊ ΔΠ5 56ΎΟΤΕ 

Ργδβϑϑυσγε δηᾶ σοπίγδοϊςοη: Ἀ οπι. ἱἰΐ, 9; 2 Οογ. 
ΥἹ. 4: 4 Μδος. χὶ. χὶ. 

4“ρα}} “4 «υἱἹδίη δεν εἶοε!:. Ἀδῖδον, “ 884}} 
ΒΑ Δηοηρ {ποπηϑοῖνοβ," “' 508}} 84} ἴο οἱς 
δηοίμον." Τἢς (ον πη; γεῦβεδ (3--1:3) 2.6 
ποῖ ἴδε 50]1}]}Ο40Ὑ οὗ ἴδ υπροάϊγ, δι τΒεὶγ 
σοηξεδϑίοη (οοπηρ. ἴϊ. 1. [1 5 85. ρυ ]ῖς 89 
νγ58 ἴδ νυδιιηίίηρ οὗὨ ἴΠπεὶγ δδγ ΠΥ ἸΠβοϊοπος 
(1. 1:--2ο), ἴο νοι [8 ῥαββάσα ἔογπιϑ ἴδε 
ἰγαξὶς Ἴουηΐετρατῖ, Το πἰτυςίυγε οὗ [Π6 
Ὀοοῖ ἰ5 [ῃγουρῆουξ δα]ληςεά δηὰ τι ϑιϊς. 

ἐπ ἀογιεἰοπ.} [ἱ,, ΚΟΥ ἃ ἰδυρῆῖοσ ; 2.6., 45 
ἃ σὠὐϊεεῖ οὗ ἸλυὨεογ. 

ὦ ῥγουεγὸ Ὁ γεῤγοαοῦ.} ΤΒο νοτγὰ παρα- 
βολὴ 5οπιοῖϊπιο8 τηθη8 “ἃ ρῥιονοῦ, ΓΧΧ. 
ῬϑδἸπὶ χἹ. 16; [6γ. χχίν. 9: Εδοὶθβ. 1. 17; 
Τοῦ 1.4. νε ἢπά :ηπϑἴδηςοβ οὗ δυςῖ δὺ- 
Ὀγενίαῖοα ραγαῦ ]65 ἰῇ Μαίῖ. χχίν. 232; [ὑκ6 
ἷν. 21, Υἱ. 19, ἄς. : δηὰ ἰη ἴδε Ο. Τ'., τ ϑδπ). 
ΧΙ: 1 Κίηρϑ ΧΧ, 11, ἄζο, 

4. γε , οἷν.) ϑ8εὲ ποῖς οἡ {Π. 12. ΤῈ 
ννογὰ ἄφρονες 18 ΒΕΓΕ υϑεὰ ἴῃ [86 52π|6 8636 
45 ἴῃ [Κα χὶ, 40, ΧΙΪ. 2ο. 

»ιαάπε..} ἴῃ ἴδε Ν. Τ᾿, [π6 ΟὨΪΥ ρΐίδος 
ὙΠΟΓΟ [Π6 ψτογὰ μανία ΟσΟΌΓΒ 15 Αςἴϑβ ΧΧΥΪ. 24, 
ψνΒοσῈ ΒΕ ϑῖυβ οἰάτροδ δῖ. Ρδ}} τ πιδάη658. 
Α 5: Π}Π|8Ὁ ΤΕρΡΓΟΔΟῦ νγ28 δα ἀγεβϑοὰ ἴο ουὖν [ογὰ 
Ἠϊπιβε} (]οὁδη χ. 20). 

ῥὲ᾽ ἐπά ἰο δὲ «υἱδοιῖ δοποιγ.} ὍΠ656 ΠΟΥ; 
ΤΟΙΠΟΓΒοΙῸΪ ᾿υτείομοβ δα {ποπηδοῖνοϑ ἱπβιοϊο 
οὔ ἴδο τ ῃΐθοιιβ “4 βῃδιη)θῆι ἀθδίῃ " (ἢ 20). 
Α5 ΟΠ γβὶ ἀϊεὰ ὕροη ἴδ οτοβ85 οὗ βἰνδπηθ, “ [Ὡς 
δοουτϑεά ἰΓ66,᾽ 50 ΠΙΔΗΥ͂ οὗ Η]5 τηδΥῖγγϑ Πᾶγς 
ρου 8Π66.---Ἰ κε ϑανοηδγοΐα, Ηι55, Δηα τγδη- 
ΤπΕΓ---ἀὐηϊὰ Ἔχ ΓΟ ΠῈ ἸρΠΟΠΊΪΩΥ δηά εἐχϑοσζαίοῃ, 
δοςορίίηρ ἰη Ῥογέεςξ ἔδι ἢ δὴ ἀρρδγθη  ἤη4] 
δ Ἰυτγο. 

δ. α»ιοηρ ἰδὲ εδιάγεπ 9 Οοἀ] Ἐδίδποσ, 
“ὁ ἈΤΛΟΏ 50η8 οὗ Οοὐ. ΤὍΠο ἴοττῃ ἀοο5 ῃσΐ 
Τείοσ ἴο δηρεΐβ, θυξ ἴο ἴπε δεϑὶ δηὰ {γιοϑὶ 
θη. ΟομΡ. ἰϊ. τό, 18. Τα ὑηροῦ!γ 966 [Π6 
τὶ σὨῖθουβ βἰδηάϊηρ ἴῃ ἴδ6 ὙΕΙΥ τοϊδίϊοη ἴσ- 
ννατὰς Οοά δ τς ΠΟΥ δα 50 οοπίοτηρίι!- 
ΟἸ5ΙΥ 5ηδεγεά, 

2.6 

449 

Ι ΟΥ, 
4 “Ὗνε [οοἱβ δοοουπῖεά ἢ 5 [᾿ξ ρα " 
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6 Ὑπετγείοτς ᾶνε ψγὲ εγγρὰ ἔτοπὶ 
[6 ὙΑΥ οὗἉ (τυῖῃ, δηά τῆς ἰιρῃς οὗ 
ΓΙΡΗτΘοιι8Πη6855 ὨΔίῃ ποῖ δῃϊπεὰ τηἴο 
113. ΔΠἀ τἢς διιη οὗ ΠρΡὨϊεου5ΠΕ585 γοβα 
ποῖ προ 3. 

450 [ν. 6---το. 

ἴε νΑῪ οὗ τῆς ],οτά, νγεὲ ἴᾶνε ποῖ 
Κηοχῃ τ, 

8 νας Βαῖῃ ὑηπάς ριοῆβιοά υδὶ 
ΟΥ δῖ σοοὰ Πδῖδ τσ ε5 ὑγἢ δὰ 
νδυπίηρ Ὀγοιρῆς υἱὲ 

ΙΟτι δά 17 ς ᾿νγολτιεὰ ουγβεῖνεβ ἴῃ τῆς ἴοϑς {πῆρ ὅγε ὅ δι (χα. 
οἱ, προ ΨΥΑΥ͂ Οἱ τὶς κεάπεβ8 δηὰ ἀεβιγυςτίοπ : ΔΥΨΔΥ [ἰκε ἃ βῃδάον,, δηά 28 ἃ ροβῖ ἀτς 

γεᾶ, ψγὲ βᾶνε ροης {πγουρἢ ἀεβεγῖβ, τἢλί ᾿λϑῖθαά ᾿γζ ; 
ς Ῥίον Ὁ 
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δὶς ἰοὲ ἐς α»ριοπρ δὲ “απ: ἢ Οορ. ΏὨδηῃ. 
ΧΙ, 11; Αςῖα χχνΐὶ. 18, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς 
. «- κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις. 

θΘ. Τλγεοίογε “ ΤΕ νογχγὰ ἰ5 οἰδβϑεῖςδὶ 
85 Δη εχργοϑβδίοῃ οὗ ἐχίγεπια βισργίϑο, δυῖ ἰ5 
ὉΠΟΪΔ 55! ΟΔΠγ ρἰαςεά ἤγϑί ἰπ ἴῃς Ξεηΐεποθ. ΤΏε 
ΠΡ οὗ σοηνισθοη ἰ5 ηονν ἤλβιιεὰ ἔοτ 86 ἢγαὶ 
τἰπ16 ΡΟ 56ηϑι2] δηὰ ἀεϊυάεά 50οιι}5. 
ον 1δὲ «ὑῶν Ὁ ἐγμῤ.]Ὶ (Οὐοιηρ. χἱϊ, 24; 

2 Ῥεῖ. 1. 2, 21. “ΤῈ ὙΔΥ᾽" ν 5, δποης 
ΕἌΤ]Υ ΟΣ 5} 2}, ἃ ΞΥμΟηΥΠι ἴῸΓ ΟἸΣΙΒΕΔΗΣΥ : 
Αςἰβ ἰχ' 2; ΧΥΙ, Δ ς ; χῖχ. 9, 23, ἄς. 

ἐδε ἄσδέ οὗ τἱφδιοοιαπ..) ἌΝ ε Βανὸ [86 
ΒΑΙΊΘ ΠδΐυΓΑΙ ῬΠΕΙΔΡΏΟΥ 'ἰπ 2 ϑ4πη). χχίὶϊ, 29 ; 
]οδη χίϊ, 3ς ; 2 (οσ. ἱν. 6, δηαὰ σοῃϑ ΔΗ Υ ἴῃ 
δεογρίυγο. 

ἐδε τ 00 τ σρίεοισπεσ. ΜΙ. ἵν. 2, ἘΧΧ. 

7. δε «υεαγίεά οὠγσευε. ἢ Μυΐϊρ. ἰα.παἱὲ 
“ρα. ἘΛΔΊΒΟΙ, “᾿ψγὸὶ ψέσε βαῖϊο," οἵ, ἰη ἴῃ 6 
τη 16 5θη56, “ ννὸ δυγχίο![οὐ Οὐγϑοῖνοβ.᾽ἢ 

ἐπὶ ἰδὲ «υαὖ οὗ. . . δεπγμσίοπ) Μαῖῖ. νυἱῖ. 
11, “Ὀτοδά ἰ5 [6 τᾶν ἴπδἱ ἰεδάεξι ἴο ἀεϑίγιο- 
Ὠοη," Οἀομρ. Ῥδβαϊπὶ χυϊἹ. 4. ὙὝΠετε 18 ἃ 
τοῖ υησοϊηπίοη σοπἤιδίοη οὗ πιείλρθοῦβ ἴῃ τῆς 
νεῦῦ δηὰ ϑυδοίδπενε (ἐνεπλήσθημεν τρίβοις) 
οὗ [Π|5 οἴδλυϑε : ΡΤΟΥ. ἱ. 11; 511πὶ ονΐ. 40. 

«υεὐ δαῦε βοπὸ ἐῤγοισὺ ἄξιον! :, αὐδέγε ἐδεέγὸ 
ἴα πὸ «υαγ.}0] ὝΟὐοπιρ. |ετ. χί!. το. ὙΠΟ 5γι)- 
τη οὗ ἴῃς οτγἱρίηδὶ σου] ᾶνς Ὀδθη Ὀεῖῖοῦ 
Κορί ΌΥ 4 ὈγΙοῖοσ νεσβίοῃ : 

“Υελ, το ἱγανεσξο ρα} 655 ὙΠ οΓ65565, 
Βαϊ ἴῃς νᾶγ οὗ ἴῃς 1,ογὰ 'νυς σεοοριίςοὰ ποῖ.᾽ 

8. 2γ2}1] ἘἈλδίβεγ, “΄Ἦυγ δΒδυρμεη685." 
Ὑπε ία Β ἃ δίτοηρ ψοσγά, ψῇῃϊςῖ ἴῃ ἴδ 6 
Ν.Τ. 15. ΟἹΪΥ ἑουηὰ ἰη Ματκ νἱϊ. 22, [δου ρῃ ἴδ 
δάϊεςξίνε οσουγα ἔνε {{π|6ὲ8 (866 ἡ Τίῃ,. 11]. 2 : 
ι Ρεῖ, νυ. 5). [π ἴδ6 Αροχσυρλδ ἰἴ 8 ἔν ῖοα 
Δρρ εὰ ἴο ἴδς ρεορὶς οὗ δοάοπ (Εςε]υ5. χνὶ. 
9; 3 Μδος. 1". 5). [ἴ πηϑδῃβ ἃ υἱοϊοπὶ δηὰ οοῃ- 
τυπλο]ουβ Ὀεδγίης, ὙνΒΟΓΕΔ5 ἀλαζονεία Τη6Δη8 ἃ 
Ὀγασρατί υδυηΐ, 

αυτὲδ᾽ οἱ" Μγμῴρως Ὧι ̓Αλαζονεία, ““ Ὀγαρρατί 
νδυπίίηρ," 8. ΟὨΪΥ ἰουπὰ ἔνῖοε ἰπ ἴῃς Ν. Τ᾽: 
]Ἀτ|65 17. 16; σ: ἰοδη 1ϊ. τ6. ἴπ [οὐ χχυὶϊ. 8 
(ΙΧ Χ.) υἱοὶ ἀλαζόνων 8 υϑεὰ ἴοτ “]ιοηδ᾽ 
ὙΠοὶρα.ἢ 
ὙΠ νεῦβοβ 9-12 ὥσῈ οοϊηροβοὰ οὗὨ 5ἰπ||]ε8 

(ο ἀεεξοσῖρε ἴδῈ οἰρίϊηε55 δηά εὐδησϑοθηςα 
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οὗ δαγΊ ῥὑτάς δηὰ ννϑδ]. μβᾶνὸ 
Ὀόδη τυς δάπιίγοὰ ἴογ {μεῖγ εἰοαᾳυδηοο, ἀπά 
ἴδε ϑεραγαῖς ριςΐυγεβ μᾶνὸ στεᾶῖ Ὀεδυῖγ. ΤΉΕΥ 
ὅΤ6, ΒΟΝΟΥΟΥ, 5 ΠΣ ΪΔΥΙΥ υηάγαπιαῖς δηὰ ουἱ 
οὗ ρίδοο, ψνβοη ρυΐ ἰηῖο ἴδε τπουτϊὰ οὗ [ἱε 
ζοιτοῦ-ϑίΓΊοκοη δηὰ δροηϊθϑοὰ δοΙαὰ οὗ διῃῃογ 
ψἴο ἴοσ ἴῃς ἤγβὶ {πὸ Ρογοεῖνε [πδὲ τμοὶγ 
᾿ν6ὸ8 ᾶνς θεθ ἃ οσίπηῖηδὶ] ἔδυσο. ΤΈΣ τὴο- 
ἴογῖς 15 ςδ ον μἢγαδϑεοϊοχίοδι δπὰ οὐ ἴδ 
δυγίλοο. [{ νδηΐβ [86 ὉΠΠῪ δηὰ οοποερηίγαλῦοη 
οὗ (δὲ Β}βοβέ ἱπιδριηδῦνο ροηΐυ5, ἀπὰ στη ῦ5 ἃ 
1π|Ὲ ΠΟΙ, Οπτητὰ ᾿ἰυ 51} 7 τεπιαγίς ἴμπδὶ 
ΓΕΔ] ἀερίἢ οὗ ἔξεϊῃρ στουϊὰ ΒΑΓ σεν ἰϊ- 
561 ἴῃ [ἢ]5 ΡΙΠρ ῸΡ οὗ εἰλθογαῖς πιεϊαρδοις. 
ΤΒε ἀο]ἸΠοΔΏΟΩ δ5εῖγεβ, ΒῈ βᾶυῦξ, ἃ5 ἃ ὑγοοῖ 
(δῖ, εὐθῃ διποης {86 ποῦϊοσ οὗ ἴδε τηοτὸ ουΐ- 
Ἐναϊοά [εν οὗ (18 ρετγίοὐ, το] ρίοη νγδβ τιυκὶ 
ΤΏΟΓΕ ἃ πΊΔΙΟΓ οὗ ᾿ηἰ6]]οςἴι}2] δίυγ τηλη οἵ 
ἄδερ τηογ] οχρετίεηος. δηῖο νου δᾶνε 
Ἔχργοβϑοα ΠΊΟσΟ, δηὰ ὀχογοϊϑεα ἃ σσοδλίοσ ρου 
ΟΥΘΓ ἴδ6 Ἱππιριηαϊίοη, ΌὈΥ ἃ 5ἰηρὶο ἱπίεηϑο {πὸ. 
Ἅν᾽ε δηά ἃ 51 Π}|8Σ Τσοδοεγνδίίοη οὗ τηοίδρδοῦα 
ἴῃ (δ οὗ ΟἸγιεπιηοσῖγα ἴῃ ἴῃς “Αγρᾶ- 
ἀλη ὑέος ΑΘβο γ ]υ5 [5 65: 870}. δά (ῃε 
Ροεῖ, ψ τ Ἔχαυϊϑῖτε ρβγοβοϊορίοδὶ ἰηϑιρϊ, ῃ565 
1 ἃ5 84η ἱπάϊςδίίοη δ ΩΥ ̓ἰπϑιησεσῖγ. [Ιἡ [δαὶ 
δρεεςὶ ΟἸγ(επληεσῖσα ραυδ65 ἴῃ (ἢς πη άϊε οἵ 
ΠΟΙ ΟΟΙΙρΡΑΤϑοη5 δηά ὑερίη5 δραίῃ, ἜΧδοῖγ 43 
15 ἴδ σῶ386 ἴῃ συ. :ς. 

9. “41} ἐδοιε ἐξδίπρε γε βας:εα ααυαγ. Τὴ 
ΤΆΟΤΟ απ ρἤδίῖς ογάοσ οὗ [πο Οὔθοῖὶς ἰ5, “" Ῥαςθεά 
8416 411] ἴῃοβε ἐπηρ5.) ὙὍἢο δᾶτο υοσὺ ἰ5 υϑοῦ 
ἴῃ 1.4. ὙΝΒδῖ {πὲ μαά {πο ἸΙΡΠΕΥ δαϊὰ 25 
ΔΏ Ἔχουβὲ [ῸΓ 56} ἰηδυ]σοησο 5 ον ὉΠ ΕΙΥ 
ἔεϊξ 45 δὴ δεργανδίίοῃ οἵ σεῆοσβθ. (οπιρᾶγε 
[ἢς ἤηῃς ᾿ἴπε5 οὗ Μτ. Βγονγηΐηρ :-- 

“ 7ύμπε ἥδε ἡ) αάξε, γε ἐς αν" ορεβίν ἄγεαπε. 
1: ἰ5 ἴῃς ῥδ φιρῷ Ὅχμς, ᾿αδὰ Βα μας βρςα φτί 
Βεδὶ ἢτοὶ Ὀδηοδίῃ ἃ δυμηδη Ὀγοδϑί, Ῥΐδοϑὲ 

ΘΡΘΘΟΣ 
νγ45 οορίεὰἃ ἔγτοτῃ ἃ δυτωδη ἰοῆρτιο, οδπ ὩΟΥΕΓ 
ἘΘΟΔΙΪ Ὑβεὰ Ὡς 'νῶβ ᾿ἰνίηρ δὰ Κπον ποῖ 

115. 
Νενουῖ 6655 Ἰο Ξε 5οΏ 5 Ρ855 οἷεσ δῖτα 
1 σον μέ ἀομὴ ἐχβεγίομς βῃδνς ἩΠ2ι 
ΒοΙΒίηρ, ᾿ 

1ι βεειηςὰ, οουἱὰ οἴδασοσ ΞΒΘῪ ; δῃηὰ Ἂνὲσ δῖον 
ΑΣ αἰϊετεὰ Ὀγον,, δηὰ εγε, δηὰ ραΐϊ, δηὰ 

ϑρθθοἢ 
Αἰΐεσι ἴδδἴ ον ΒῈ ἵκῆοτε ἴδε δίδρε τς, 
“Τίς ἤσεῖς, γουῖϊ λάες, 16 ἐξ δῷ ἘὨΡΙ͂ 

ἀγεδση,᾽, "--δαγαεξέζεις. 



ν. 11-ς 3. 

ονοῦ ἴἢ6 νγᾶνε8 οὗ ἴῃς ννδῖεγ, ψυὩϊς ἢ 
σγθεη 1ξ 5 ροης ὈΥ2) [π6 ἴγαςς τπεγοοῦ 
σδηηοῖ δα ἐοιιπά, πειζπογ [6 ρδίῆνναυ 
οὔ τῆς Καεὶ ἴῃ τὰς νγαναϑ ; 

11 ἀΟτδβ8 ψῇθη ἃ διγά μα βονγη 
(ΒγουρᾺ τῆς αἷγ, Ποτς 8. πὸ ἴοκεη οὗ 
ΒΕΓ ΨΆΑΥ ἴο Ρὲ ἐουπά, θυξ ἴδε ΙΙρῃϊ 
ΑἷΓ Ὀείηρ Ὀεδίεη στ τς βἴγοκε οὗ 
ΠΟΙ ὑίηρβ, ἀπά ραγίεἀ συ πε νιο- 
ἰεηξ ποίβε δηά τηοϊίοη οὗ {Β6π}, 18 

ΨΊΙΒΌΏΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ, ΜΡ. 

Ραϑϑεὰ (γουρῇ, δηὰ {βεγείη δῇεγ- 
ΑΙ 8 ΠΟ 8'ρῃ ψΠεΓα 8116 σχεηΐ 18 ἴο 
Ὀε ἰουπὰ : 

12 Οή{κῈὲ 28 ἤδη 8δΠ ΔΙΤΓΟῸ ἰβ 
8ῃοϊ δὲ ἃ πιᾶγκ, ἰξ ραγίει ἢ (ἢ δἱζ, 
νος ἱπιπγεα οὶ Υ σομμείἢ τορεῖπεῦ 
ΔρΡΑΪῃ) 80 {πλῖ ἃ τὩΔη Γςδηηοΐῖ ΚΟΥ, 
ΜΠ εγα 1 σχεηΐ [ὨγουΡΕ : 

12 Ἐνεη 80 γγὲ ἰῃ [{πὸ πηδηποῖ, 83 
800ῇ 8ἃ5 ὅἿἷὲὰὲ ὑψεῦα βόγῃ, θερᾶη ἴο ἄγαν 

ἐδε α «δαάοαυ. 866 ἰϊ. 5; τ ΟἌτοη. χχίχ. 
15. 

ας ἃ Λοιἐ ἐδαὶ βαςίεὰ ὅν. ΤᾺΣ Α, Ψ'΄. Ο]]ονν8 
ἴῃς Ψυϊ;. ἴῃ ἰακίης ἀγγελία 45 οαυϊναίεηΐ ἴο 
ἄγγελος (ἑαπᾳμαηε πμρίδα ῥεγσΆΓΓΕΠδ)} νυϊ 
1Π6 56 186 15 τῆοτο ἔοσοθ]ς 1 νὰ εἶνε ἴο ἀγγελία 
[6 5εηῆβ6 οὗ γιρἠοιγ, 85 ἴῃ 2 881}. ἵν. 4. 866... 
]οῦ νἱῖϊ, ο; ἰχ. 25. 

10. σα: ὦ ἜΡΞ 2α::ε6 ουεν δε «υαῦες: οὗ 
ἐῤε «υαἱεν.} ποτ, “ οἱοανίης [Π6 ϑνο ]ην 
ναῖε." ῬὍΒαο τηοίδρδοσ 15 οτ ρίηδὶ δηὰ ὃεδιι- 
[0], Βυϊ ΤΩΔΥ πᾶν Ὀεθὴ ΡΑΓΕΥ 5υρξρεβίςα ὉΥ 
Ῥγχον. χχχ, 19. 

φΓ ἐδε ἀεε.] ὙὍΒε ροβξς φεηϊίνε τρόπιος 18 
υϑεα ἕογ ἴμ6 Αἰξς τροπέως, δῃὰ ἔμετε 15 ἃ ΨΕΤῪ 
ΔΙΈΒΟΪΔ] ἀϑϑοηδησα ἴῃ ἀτραπὸν τρόπιος, ΙΓ 
Οτίωησι τοπάοτβ “ θη ἢ ϑείῃον Βεαευερσιρ." 
ΤΙ ψογὰ ἀοθβ ποῖ οζοὺσ ἰη εἴθε Τοϑίδ- 
τιρηΐ. ᾿ 

11, 4: τυὐδε α δίγ ῥαΐδ ἥοαυη ἐῤγομρ ἐδὲ 
αἱἰγ] Τῆς “,,|ε1δ᾽ οὗ ἴ)6 τρδγρίῃ 15 Ὀεϊῖοσ. 
Τῆς ψ}80]6 ρἰκῖ οὗ [ἴῃ 511}116 15 ἴῃ [8656 ᾿νογάϑ. 
Τῆιο σεβί 15 ΒΡ ρἱοϊογίαὶ. (οιρ. ΤἜΠηγ“- 
80η58--- 

᾿ “«Απά]ρδὲ 
ΑΚ5 ἢϊε5 ἴδς κδαᾶον οἵ ἃ Ὀἰγὰ Ξῃς δεὰ,"» 

7λ.ε Ῥγίρμερς, 

᾿ δείηρ δεαΐεη.] ΟΟΙΡ. 

“4 ϑοιὴδ δοϊοσοῦβ τηθϑβᾶσε Ὀουηᾶ ὈεΏοδί ἢ 
ΤὨς πιὰ ιζαξίονε οὗ εν τωρ 5.᾽ 

ΤΈΝΝΥΒΟΝ, 75: Δ ωρο)α,. 

Απὰ 5}6]16Υ βρεδῖκβ οὗ ψν]ηρ8 

“ Ἡρῥηεποισέρμρ᾽ ἴῃς οττηξοη ἄδνγῃ, Ὦ 

9 δεν ευἱπρ..} ταρσῶν. Τϊ,, “' Δα Ὀοη65᾽ 
--Δε. ἐπα δα νη 5. ΤῊΘ ποζὰ ἰβ αἷβο 
υδεά οὗ ἴῃ Ηδἱ ὈΪδάα οὗὨ δῃ οδγ. 

αν] 1ἱϊ., “ τεηῖ. Οοιρ. Νεβ. ἱ, το. 

“4 ἢ] Ἰενεθπι ἱπρίεη5 ταρίϊτω σεαξ αφέλεγα Ῥεπη 5. 
ΨιΒΟ, Οὐνρ. ἷ. 410, 

᾿ αὐ λρῦ δε ἱοίεπὲ ποῖσε «πα νποίδοη ον ἐδενν.] 
Γἰ, “π} τὰς ἴοσος οὗ [δε Βυπί]ης οὗ ΠΕΣ 
Ὀεδίίηρ νη ρ5." 

πο «4π.}] Σημεῖον δῃὰ τεκμήριον ἅτε ΠΕΓΕ 
υδοὰ πα ἐπ τύ τὰ ΒΥΠοηγτηουβ. ΕῸΣ {ΠΕῚΓ 
ἐςοἢηΐο8] πηρδηίην, 566 Ατῇϑί. ᾿ ἈΠεῖ.᾽ 1. 2, ὃ 17. 

ἐς ἐο δε γοι"ά.) ΤῊ δογίβίβ ἰῃ (Πΐ58 νοῦβθ ἃΓ6 
{86 υδ08] γηπογηὲς Δογϑίβ, ΒΟ ἢ ἀγα ΡΟΘΕΟΔΙΙΥ 
νατοὰ ἢ Ργαβοηίβ (εὑρίσκεται... . εὑρέθη). 
ϑοϊοπιοη (Ργονυ. χχχ, 19) 5ρεδκ8 οὗ “1ὴ6 ΨΥ 
οἵ δῃ θᾶρὶβ ἴὴ [πε αἷγ, [86 ννὰὺ οὗ ἃ 8810 ἴῃ [6 
ταϊάϑί οὗ [Π6 564.ἢ 

12. ἐριριεάίαίείν οοριο ἰορσεῖδερ ἀραϊμ.} 
ἀνελύθη. 1 1ϊ,, “15 ἱπιπιοα 46] } τεβοϊνθὰ ἰηΐο 
᾿ἰ561 Α.5 τἢϊ5 πιοδηίης οὗ ἀναλύω 15 ζοιιπὰ 
ἴῃ Ἰαῖοῦ Οτεεκ, ἴῃοτο 18 ἢ πορά ἴο δ οσ [6 
τοδάϊηρ, ἴου ρα [ΠῸ ἐχργοββίοη 15 βοιηονν δῖ 
ἔλῃϊαϑῃς. 

18. Ενεκ “0 «υς}1 Ἡδρτῖε νγὸ Ὦδνο ἃ βοοοπά 
Ωροάον. ὍΤὨς 56Γ168 οὗ 51π|1165 ὑνϊοἢῃ [δ5 
Ὀεδη ἰηϊγοάυςοὰ ἴο {ΠΠϑίγαῖα [Π6 δνδηθϑοθῆςθ 
οὗ δΑΣΊ ΠΥ ἰογβ, Ϊ5 πον δρρ ἰεὰ ἴο ἴδς ἀϊ9- 
ἀΡΡδάύδῃςσ οἵ ἴε υυἱοκοὰ τῃοηγβοῖνοϑ. 

ἐπὶ ἰἶδε ΙΩΠΜΕΡ, αι: 5005 ἂ’ αὐό «υεγε δογη, δοραη 
ἐο ἄγαςφυ 10 οἱ" επΔ.} ΤΟ ΑΟΝ, (Ὠγουρδουΐ 
1815 θοοὶς 848 ἃ [θηαἀθῃου ἴο ονοῦ-Ὑγ Ογα Ώ 685, 
δηἀ ποῖα [45 τη ϊϑϑδοά (η6 χηδδηΐησ. [{ ψουϊά 
6 85 ἴγι!ς οὗ [ῃ6 ζΟΟΪγΥ 85 οὗ [ες υῃροῦϊγ [μα 
ἴτοπὶ ὉΠ Οηνγατάὰβ {πῸὺ ψγοσα ἀγνίηρ 
ἴονναγὰ8 {πεὶγ οπά, Βθηάοσ “80 δ]50 ννα 
ΜΟΥς ὈοΓΏ, δηά ἀἰδαρροατοα." ὙΠ6 τηοδηΐηρ 
5 (μΠαϊ ἴῃ {πεῖν οᾶϑ6 Ὀϊγσῖῃ δηὰ ἀεαῖ βοοτιθά 
ΔΙπηοϑὲ βυποΠγ ΠΟΙ 5, δίηος Γποὶς τϊοκοὰ [ἰΐδ 
Ὑγὰὰ5 ὯΟ ἴδ, θυ ΟἹΪΥ 4 Ἰἰνίπς ἀδαῖῃ. ΤῊς 
Ὀεῖίεῦ τεδαϊηρ 15 ἢοῖ ἴῃς ἱπηρετέ. ἐξελείπομεν, 
δυΐ (Πε δογίδὶ ἐξελίπομεν. Νυϊ,. ἀξεδυίνη 
ἐ:“4. ΟΟΏΡ. 1.Κ. χυΐ. 9, ὅταν ἐκλίπητε, “ΝΜ ΏΘη 
γε ἀἰς.; ' 

πο “ἴσιο υἱγμε.) ΤΟΥ δὰ {πεὶν “ ΤΟΚΘἢ5 
οὔ τι Γ ΠῚ] 655 ἢ (1. 9) δηά [Ποῖν ““ τηοτιοσίδὶ 
οὗὨ Τοο 58 655 " (0 5δεῖνν,--ἶἰξ :όε7 ψεγα δῃγ- 
[Βίην. 

Δ Ἡδες Βαῦυϊ αὐδὸ οαὐΐ αὐδοαῦς οχεαϊυσαῖδ 
νοϊυρίας 

Ἡδυξῖῖ; αἱ {|| τρδηθης ρυϊοσα εἴ ῥγβεθοΐασα 
τεὶϊςία. ἢ 

ΓΟἸΙΘΕΒΟ (ἔοι ἴδε Οσϑαῖ). 
866 ποῖίο Οἢ ἷϊ. 9. 

«ὐεγε φομσιμοά.} .- 7.6. ὍΤΟΥ ὉΓΟΥΙΥ βροηΐ, 
ΤὨο ψογὰ ἀο65 ηοΐξ οσςουτγ ἴῃ Πα Ο. οΥ Ν. Τὶ, 
θυ 158 ἑἐουπά ἰπ Βε] δηὰ τὴς Ὀσαροῃ, 2:. 

Ηετε επάϑ {με βεϊ γγεργόδς οὗ ἴπ6 ὑπροῦϊγ. 
Τῆς Νυϊγαῖς πᾶ5 πὸ δυϊβογι ἕον [δς δή ά]» 
ἄοπη Ἰχδᾳ ἀἰκεγωμε ἐπὶ ἰπέγπο δὲ φωὶ βεεεαυεο 

26 2 

,ς 481 
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ἴο Οὔ ἐπά, δπά ἢλὰ πο εἰβῃ οὗ νίγζυς 
ἴο 8ιον ; ὃδιιῖὲ νοῦ ςοπβιιπκεά ἴῃ οὐγ 
οὐ Ὑνἱ οΚοάης88. 4 Τοῦ 8. 

14. 14. “ ἕογ τῆς δΒορε οὗ δ υη 18 
τ , Ιἰκς Τἀυδῖ τῆλὲ ἰ8 δίονγῃ ἐπὶ μετ 
ἄσυν. «ςἢς τγιηά  |ἰκὸ ἃ τίη οι τἢδί ἰ5 
γε εἴη: ἀγίνεη ΑΥΑΥ ἢ τῆς βἴοπῃ; [ἰκὸ 
ἃ τοῦ. τὸ ἃ8 ἴῆε ᾿ϑίηοκε ψῃς ἢ ἴ8. “7 ἀϊδροιβεά 
τ λανγ. βεῖα ἂπά ἔπαγε ἢ ἃ τεπηραβῖ,) δηά 
ἠατασι.. ΡΆΞΘΘΙΝ ΔΥΑΥ͂ 48 ἴΠ6 τεπηεπιδγδηςς οὗ 
Ζ 0.5. τς. ἃ διιεβῖ [Πδῖ τγτίεῖῃ Βαζ ἃ ἀλγ. 
ἤν [15 Βυζτἂε Πρβίεουβ Ἰίνε ἔογ ἐνεγ- 
12. Ποῦ ; Ζ.Πεῖγ γονναγά αἶβο 15 νυν τὴς 

γμηὶ, ϊοΝ πὸ ἀουδὲ οᾶπιδ ἔοπὶ ἃ τηδγαίπαὶ 
Εἰοϑβ.Ό. Τδὰὲ ψοῖὰβ ἐπ ἑηῶγπο ἂτὸ δῇ υἢ- 
διῖῃογϑοὰ δά ϊοη. 

14. ἔογ.) ᾿ΤὮεθε σεπιούϑεῆι! δοϊζηονϊεὰς- 
ΤηΘὨ5 Δ.Ὸ πισῖ, ἴοσ, ἄζα. 

ἐδε δοῤῥε.}ὺ ΑὈπίγδςϊ ἔογ Ἴοποτεῖδ, πηθδηϊης 
“ [μαἴ οἡ νος ἢ [ΠΟῪ δεῖ {Πεῖὶσγ Πορα." 

4.71 ὙΤῊΪ5 τὴς δ ἴδ6 γχοηάδοσγίηρ οὗ 
οὖς, 88 'ἰῃη ΜΚ, νῖ. τ, “1ῃς ἀμ οὔ γουγ ἵεεῖ;" 
ὕει Ἶ. 7, ἄς, Τα υπάοιδῖεἀ τολάϊης ἰ5 
νοῦς, “ ἙΠμΔΗ" (Ηο8. χιΐ. 4, ἄχς.), “ τῆ 5116- 
ονγη, ἢ ΙἸΚκ6 ννῆδί [ῃ6 Ῥδδὶ πιιϑῖ ς 4118 “4 ννῆθεὶ 

οὐ “" το ]ης (Ὠϊηρ, ἀς. ἃ νἱηρεα βορὰ ἀτγίνθη ὉγῪ 
τῃς νν͵ἱηά. Ψυΐϊς. απο. Οοιῃρ. [οὐ χχὶ. 18. 
“οι. Πάχνη, ἴῃς δοϑι-δυρροτγίδα γεδάϊηρ, 

ΤῊ6Δη8 “ ΓὨΪΠΊ6 “ἢ ΟΥ̓ ΠΙΟΔΓ ἔγοβί, [οὉ Χχχνυ!!. 24, 
νΒοἢ ἀο68 ηοῖ, Πονγενον, 51 τς σοτηρασίβοῃ. 
Ηξεηςο ϑοηὶς Μ455. τοδὰ ἄχνη (σορ. Ηοπι. 
11. ν. 499, ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει), δηά 
δοης ἀράχνη, “ἃ βϑρίἀογ5 τεῦ " (σομρ. 58. 
Ιχχχίχ. 9)ς. ἴΐ 5 ποῖ ᾿πιροβϑὶῦ]ϊα 182: (Π6 
ΤΟΥ γᾶν ἴο πάχνη δοῖπθ 8:0 ἢ 56.156, ΟΥ̓ 
[Βαϊ δ πηρδηΐ “ βῆον." ὍΤδὸ ψνοσγὰά 15 υϑεὦ ἴο τ 
“ βήοκε᾽ ἴῃ 8. οχίχ. 82. [Ε ΕΠ} ]15ἢ ρΡοείβ 
οδη τηϊϑίακο [6 τηοδηΐϊης οὗ νογὰβ ἱπ {ΠΕΙΓ 
ον ἰδηριιαρο (48 Βγγοη πηϊϑιιπδεγϑίοοά [6 
νογὰβ “τὰ ἢ ἀπά “κΚιθ6 ἢ), 4 Ηεϊ]εηϊσας 
]ενν πιᾶὺ Ὀ6 οχουβοαά ἴογ βιιςἢ εἰτοῖβ. ὙΠῈ 
ἴοπάθποΥ ἴο ι156 (Δηἀ 5οπιλοί 68 τηΐϑι156) 11“ 
ςοπηπιοη ψψογ8 Ἢ οἔἴϊεπ ουηῃά ἰῃ νυτϊοσβ νν8ο 
ἄγε ποῖ υβίηρ {Ποῖ ἡδῖϊνε ἰδησυᾶρε (ε.». ἰῃ 
Ηϊράοο Επρ]} 188}. ΠΕ 

“»ιοζε.1] ΤΠ τλγρῖπαὶ τοδάϊηρ “ΟΠ 6" οὗ 
16 ΑΟΝ. 8εεὴβ ἴο δ6 δος ἀδῃ[ }ῦ πιϊβρίδοοά. 
Αἱ δὴγ ταῖβ, καπνὸς ΟσΔη ΠᾶΥγΘ ὯΟ 8:10 πηοδηϊην. 

οῇα γχιευὲ ἐδαὶ ἐαγγίοεδ μὲ α 44;.} κατα- 
λύτου μονοημέρον. ΒοΙ ννογ5 ΔΓῈ Γαῖα. ΤῊΣ 
[ουτηοῦ οὐουΓ8 ἴῃ ΡοϊΪγθίυ5 δΔηα Ρ]υΐατοϊ ; τῃ 6 
ἰδίίον ΟΠΪΥ ἴῃ [86 ΒΑ ΓΔοΒοΙ ὙΠ ΔΟἢΪΔ.᾽ 

16. Βμὲ ἐδὸ γίρριοοι ἧδυε 70 Υ ευέγηιογε. 
ΤὨῖβ δηὰ [ἢ ΓΟ]]οννηρ γόσθα ἅσὸ ἀενοίοά ἴο 
(δς τουναγάβ οἵ [ἢ τι ρῃϊΐοουβ, θυΐ (6 νειοῦ 
5 ἴλγ πιοσε σορίουβϑ δηά οἰςᾳιθηΐ ἰη ἀνε! !ρς 
οἡ τοι υκίοη ἴδῃ οὐ τουνασά, δηὰ ἢθ σουθγίβ 
αἰπλοϑὶ ἱπιαιεαϊδιοιυ ἴο ἴῃ [ΟρΙς8 οὗ ψγαῖῃ 

 ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΜΡ. ἱν. 14:--ἰἰδ. 

Ι,ογά, ἀπά τῆς οᾶγε οὗ ἴμαπὶ ἰ5 ψῖϊῃ 
τῆς τιοβὶ ΗἸΡΉ. "0. 

16 Ὑπογοΐογε 5}.}1} τἤεν τεςεῖνε ἃ κρσς 
δ]ογίουβ ' Κίπράοπι, ἀπά δ δεδυβι τα 
σγονγῃ ἥοπὶ ἴῃς [μογὰἦβ Πιδπά : ἰογρυρὰ, 
σὰ 18 τίρῆς μαηά 5314}} ἢξε Ἴονεῖ « ἡ. 
{πεπὶ,) ἀηὰ ἢ ἢἶβ ἅγπὶ 8384} ἂς λει 
ριοΐεςξ {Πεπ|. ἮΝ 

17 ᾿Ηε 5841} τακε το πὶ ἢἷ5 7ελ- τ, 
Ἰουβϑγ ἴογ σοπιρεῖα ἄγοι, δηὰ πιο ι το 9 
[6 οτγοδίυγε ἢϊ8 ψεᾶροη ἔοσ [δε τὸ- δ“ 
νθηρε οἵ λὲς δῃειη α68. 

18 Ης 5141} ριιξ ου τὶρῇςθουθη685 

Δη ρΡυηϊϑξῃηοηῖ. Ὑπὸ ψοσγὰ “Ἶἶνε ἢ 15. δῖε 
υδεὰ ἴῃ ἰἰ8 διχῇ δριγίζυδὶ ϑθῆϑε. (οπι. 
1 [οδὴ 1. 13. 

«υἱδῷ δὲ ᾿ογά.1 "ΤΈΣ ρΡἢΓΑ56 ἐν Κυρίῳ οὐοῖχ5 
ΠΟΠΒΙΔΠΕΥ ἰη (ἢ Ν.Τ᾿. ἴο ἐχργεϑ85 ἴδε τοϊδίίου 
οὗ ([ς 5ου] ἴο Οοά, 

10. Τδεγεζογε} Α5 ἃ οοηϑεαποῦοε οἵ Οοὐδ 
ΟΔΤῈ ἴον ἴμοηι. 

α σίογίοις δἰπράον.] ΤὮς νογά βασίλειον 
ταὶ Ὠΐ 4150 τηεδῃ “ ἃ σσόυνῃ " (2 581). ἱ, 10) Οὗ 
“ἃ ρᾷϊδος " (Ῥτονυ. χυῇ. 19) ; Ὀῖ ΡΤΌΒΔΟΪ δε 
τιοδηΐης Βόγὰ ἰηἰοηδεά 15 “ Κιηγάοπι," 25 ἴῃ 
 Μδος. 11. 17). “ΤΙ Κιηράοπι οὗ δρἰεπάου" 
6 βεάνεῃ (5. χοῖϊ. :, 1ΧΧ.). 866 Χ. 10; 
ΧΨΙΣΙ. 5. 

Ω δε ἐγοαυ ἢ Τῆς “ ἀϊδλάοπι" Μῶ 
ἃ δαηά οὗ Ρυγρὶς ἰΠκ βενσῃ νυ τ ρελτίβ, (δε 
ϑυπιῦοϊ οὗ Οτεηίδὶ τογαῖῖγ. ΟΟμιρ. 5. χχτί. 
ς; 2 Τίπι, ἵν. 8; τ Ροῖ. ν. 4. 

σδαῖ] δὲ εουεῖ' ἐδονι.) ΟΟΙΏΡ. ΧΙΧ, 8. 
«υἱὲ δὲ αγηε «ῥα]]! δὲ ῥχοίφε!.} 11ῖ., “ Βοὶὰ 

{πε 5}ῃ16]4 ονοῦ 1 πὶ,᾽᾽ δη 80 “ ἤρδὶ ἕογ (με ἢ 
Δ Κ. χίχ, 34; γον. ἰἷ. 7, ὑπερασπιστής; 
Ῥᾳ. χυϊϊ. ,. 

“Ἔ Ἑτοτὰ τᾶτρα ἴο ὈΪυ6 τλᾶσα 
ΤὮς ψ80]ς Ὠεάνθῃ στον ἢϊς ἴδγρε, 
ΜΝ ι ἰἢς ϑυη 56] ἰοσ νἱβὶ 0] Ὀοϑς, 
ὝΝὮΣ6 δῃ ΔΙΏῚ ΤΑῚ ΔΟΙΌΒ5, 
ὙΝϊςἢ τλ 6 δασῖδ ποανεὰ θεμοδιὰ Ἰἰΐος ἃ Ὀγεαβὶ, 
ἌΝΒεσο ἰδς υσεῖο ἢ γδ5 οἷοβα ἢ ᾿ 

ΒΒΟΥΝΙΝΟ, ἡ μείαης; ΤΥΡΟΝΝΙΙ. 

17. δὲς ἡεαἰοιαγ. Οομιρ. ἱ, το. ΤΉ νογὰ 
᾿πιρ|168 ἃ ἴουε νυῃϊο βῃθνν5 1156} ἰῃ βεΙῚ 
ΔΏΖΟΥ δρϑίηβί 411} γγῇῆο ψουϊὰ ντοῦρ ἴδ6 Ρεῖϑοῦ 
ἰονθά. 

)ὃγ εονερίξιο αγρεοωγ. πανοπλίαν, ἘΡΆ. Τί. 
1; Ἐνςοίι8. χὶνὶ. 8. Το ἰάδα οἵ ἴῃς ῥρᾶ55δξέ 
ἰ5 ἑουπά ἰη 15. ᾿ἰχ. 1:6-1ο ; ΕΖεῖς, ΧΧΧυΝ, 21--2. 

γιαίς ἐδε ἐγοαέμσ ῥὲε «ὑεαροπ.)] Ης 8ἰαὶ! 
τΏΔΚα (86 ᾿θοὶε ογεδίίοη βυΐύϑβετνε {πε ΡυΓ" 
ρΡοβοβ5 οἵ Ηἰ5 σοἱθυξίινα δῆχοσ. δοπιείμιπς 
οὗ 186 β51πι6ὲ σοποορίίοη 8 ἔοιιηά ἱπ [υάξ. Υ. 
20, ἌΒΟΓΟ “ὁ [Π6 5βἴδγϑ ἰῇ μεὶγ σουγϑοβ " (ουξὶϊ 
Αζαίϊηϑε ϑίβογα, ἀπά ἴῃς τίνες Κίϑβοη 5ϑερί 
ΑΥΑΥ͂ 15 ΔΙΤΩΥ. Οομρ, Εςο]υ8. ΧΧΧΙΧ. 29, 



ἰ Οε, 
ἐσπέζγ. 

γ. 19--.2.} 

ἃ8 ἃ Ὀγελβίρίδῖθ, ἀπά για ᾿πἀρτηςηῖ 
ἰπδίελα οὗ δὴ μεϊπιεῖ. 

19 Ηξε 5}4}1 ταῖζα " μοϊϊηθβϑ8 ἔογ δὴ 
ἰηνίηςοδ]ς 886 ἀ, 

20 Ηἰβ βενεῖεὲ ψυγάῖῃ 5141} ἢς 
Βδγρθη ἕοσ ἃ ϑ'γογά, δηά (ἢς μου] ά 
5.81} ρ!με ἢ Βΐπὶ ἀραίηβε τ(ῃ6 υπ- 
156. 

21 ἼΠεη 5841} τῆ8. τρῃς δἰπηΐηρ, 
τυ Πάογθο 5 ρὸ αὐτγοδά ; δηά ἔτγοπὶ 

ΊΙΘΌΟΜ ΟΥ̓ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΜΚ. 

τῆς οἰοιιάθ, 45 ἤοπὶ 4 Μ2ὸὼὶ]}]} ἀγαννῃ 
θονν, 50.}} ἐμογ ΗΥ ἴο τῆε πιαγί. 

22 Απά δ ιδιἰβίοηεβ }} οὐ νγδἢ 
58}}} θὲ ςαϑῖ ὧς οικ οὗ ἃ βἴοης Ὀονν. 
Δηά τῃ6 ννγδῖοσγ οὗ τῆς 868 5}4]} γᾶρε 
ἀραϊηδ {Π6πὶ,) ἀπά τῆς ἢοοάβ 5}2]} 
οὐΌ ΟῚ ]γ ἀγοννῃ ΤΠ 6η1. , 

23 Ὑελ. ἃ ΤΑΙ ΗΓ τνὶπὰ 5}]} βιαπά 
ὉΡ ἀραίηϑῖ τῆδπι, δηὰ [πὸ ἃ ϑβἴογῃ 
85}}}} ἵν τε πὶ ΔΥΝΑΥ : {Πι18 ἱπίυ 

30: “ΕἸγο, δηὰ ἢ4]}, αηὰ ἔδπιηθ, δηἃ ἀφδῖῃ, 81} 
ὍΘΙ ογοδίθα ἴοσ νεηρεδηςθ," ὅς, ὙΤΠ6 

τπουρμξ 15 ἔουηά 450 ἴῃ ῬΆ1]ο (΄ Νι. Μοκβ. 
ῖ. 17), “ὙΒο οαἰοειηθηῖβ οὗ ἴῃς τηϊγοῦβα, οασἢ 
δηΐ νναῖοσ δηὰ ἢγε, ἅτε δεῖ ἴῃ τηοϊΐοη, ἤθη 
Οοὰ {δῖηκΚ5 δὲ ταὶ τῆς Ἰαπά οὗ [Π6 ᾿πρίου5 
δου ὰ δὲ ἀεϑιίγογοα ;" δηά ἴῃ Ϊοβερῆι5 
((Απερ 1. 13, 8.4), “Τὸ ἴποδα ψ8ο Μ|}} 511 γ 
δραϊηβὶ {ΠδπΊβοϊνοϑ {πὸ αἰνίηθ δῆροσ, (πηρ5 
τογτὶ 016 ἀγὸ ργοάυςεά ἔγοπι 81} [Πΐηρ5; ποίεγ 
8 [6 φασί ΕΠ παΪΥ ἴο 1Πθτλ, ΠΟΥ [Π6 ἃ1Γ, ΠΟΥ 
ἃῖὸ [πε ὈΙΓΓΠ5 οὗ ΤὨ]άγοη παίυχαϊ, υΐϊ 4]] 
τη; 4γ6 1] Π|ῖς 8] ἀπ ἢο51116.᾽ 

18. γἰσδιεοισπε..ἢ ΜΜεαπῖῃρ ἤεγεὲ Οοά᾽ 
ἀνδηρίηρ ᾿ιικῖῖοο. Ὑ8 ρᾶϑϑαρο ννα8 ῬγοΌΔΌΪΥ 
ἴη [86 πιίηά οὗ 81. Ῥαυϊ τε μα ἀεϑοσ θεά ἴῃς 
(γι δη᾽ 8 δίτηουγ, ΕΡἢ. Υἱ. 11-7, 1 Ἴ 655. 
Υ. 8. 

ἐγ ἡμαάφνηεη!. Ἰυάρτηοης υηξεϊρηρά, ἐπ. 
συ τπουΐ τοϑροοῖ οἵ ρεγβοῦβ. ὅθε ἴδε ι.56 οὗ 
τῆς νογὰ ἴῃ Κοπι. χὶϊ. οἱ 1 Τίηι. ἱ. ς, ἄς. 
Ηεβγοῖ. ἀπροσωπόληπτος. (ἸΟΥΆΡ. ΧΥΪ]. 6. 

10. δοϊμε...}] Μαὶρ. σεφωῤίαίενι. Ματξ. 
“ραυϊγ." ΤΠ πιρδηϊην, ΒΟνΈΝΕσ, 5 “ [δῖ 
ΒοΙη658 οὗ Οοά δραϊηϑὶ ψὨϊοὶ 411} Γοργόδοο8 
δηἀ ορροϑβίοῃ δζὲ δυσί οά ἴῃ ναΐη. 

ἐπυϊπεῖδί..] ᾿Ακαταμάχητον 18 ΔηΟΪΒΟΥ οὗ 
ἴἢ6 βοποΐοιυβ ᾿ογάς ννῆϊοῖ πδὰ αἰἰγδοῖνθηδββ 
ἔογ ἴῃ6 νυτῖῖογ, δυΣ νης ἄοοβ ποῖ οσοὺγ ἴῃ 
τς Ο. οὗ Ν. Το [Ιἰ ἰ5 ἔουπὰ ἴῃ ᾿ϑβειιάο- 
Ι,υαἶδη (ΡΒ οραιτ5) δηᾶ Μᾶγο. Αὐγο] 5. ἡ 

20. ΗΠ “ευεγε «υγτα δ ΤπΘ Α. ΚΝ. ἀοεβ 
ῃοῖ ποῖος [ἴῃς δὲ οὗ [πε οτἱρίηαδὶ, νυ ἰομ οοη- 
{ταϑῖ8 ἴπ6 ἀοίδησινε ἢ (ἢ οἤδηβῖνε ΔΓΙΊ8. 
ΤΟ ψογὰ ὉΣΓ “βενοσε᾽ ἰ8 ἀπότομος, ΜΠ. 
“φοτυρί," “ ρῥγοςοιρίίουϑ᾽ ([,3Δῖ. αῤεείσα), δρὰ 
16 “ ἱποχόσδθ]ο (νὶ. δ; χὶ το; ΧΥΙ]. 15). 
ΤὨο διιυδίδηῦνυς οοςυγβ οὔσας ἴῃ ἴδ Ν.ΊΤ., 
Ἀοπι. χί, 22: δηά ἴπῸ δάἀνογὺ ἰῇ 2 (.σ. χἱϊ, 
το; ΤΙ ἰ. χ2. 

,)ῶγ α “«υογά.] Οὐομρ. δον. ἰϊ. τό. 
ἐδὲ «υογἰΔ.}] Τδῖ 15, 81} οσεαϊεὰ οἱδιηθηίβ, 

85 ἴῃ . 17. 

“ρα}} δὲ «υἱδ δῦ) Α ἄουδ]ςε οοτιρουπὰ 
νοτῦ, συνεκπολεμήσει, ““58}|8}}] ξῸὸ ,)ογδ αυἱὸ 
δὶπὶ ἴο Βγδι," 

ἐῤδε μμαυμ67 παράφρονας. ΤΏ ποτὰ 

ἀϊἔετβ ἴτοπὶ ἄφρονας (α»πεηΐε1) πῃ ἱταρ] γίην 
2εγυεγίεά Ἰηϊς]] ζεηςε (ἀσμεπίε), 

41. γἱρδέ-αἱγηρ ἐδωπάεγδοἰ!.. 1ἰτ|, “τὶς - 
αἰπιίην ΗΝ (οοιρ. Ηδδ. χὶϊ. 30) οὗ Πχῃῖ- 
ΠΏ 58.) ΤΏς ἰδησιιαρε γος 8}}5 (δὶ οἵ Ηδ8. 1]}.. 
θυῖ 15 ὩΣ 1685 ἰηΐθηϑδε πὰ β'πιρὶθ. ΟΡ. 
Ῥ5. Υἱ}. 12. 

«υεἰ]-ἀναςυ».} 1.46. πκἰτεϊοβεά ἴτῖο 115 Δ] 
ουγτνὸ (υῖποσ, δαγὲ σωραηη). ΤὨς ΑΨ. 
ἴΔΚεβ τῶν νεφῶν ἴῃ δρροβί(ίοη ἴο εὐκύκλον 
τόξου, Ὀυῖϊ τἴῆ6 ἤριυγε 15 τηοσὸ βία ηρ δηά 
ΤΏΟτα ἴῃ δοοογάδησε 8 ἴῃς τυτὶτεσ᾿β βῖγ]6 ἰξ 
ψ6 Τοηάεοσ ᾿ξ “ ΠῸΠπι ἴῃς τὸ] -ἀγανσῃ Ὀον οὔ α 
οἱουι 9 (υἱξ., α δὲπε εἰυαίο ἀγεὶ πμόλερ). 

“)α1} ἐδ 2,1 [1ἱῖ, “(ΠΟΥ 5841} 1φᾶρ "---ἃ 
ἀδηβυὰς εχργαββίοῃ 88 οἱ δἃ5 ΗΠ ομλεσ (΄ "1." 
ἷν. 125). 

Ὁ. “μά δαϊδείομεε . .. δοαυ Τα θεβῖ 
ΨΑΥ ἴο δῖε [6 νογάβ 8, “" Απὰ δῸπι (ἢς 
βίοπο-δονν οὗ ΗΪ5 ψταῖῃ ἀθῆβο ἢ σίοῃ 65 5}|8}] 
6 δυγὶοά, [4 θυμοῦ Ὀε ἴδίκοη ἰῃ ἀρτεοπηεηΐ 
ἢ πετροβόλου, ἃ5 15 ἄοῃς ΟΥ̓ ἴῃς Νυἷς. (α 
}είγοια ἐγ), “ ἴτοπι Ηἰ5 βιίοῃε-υγ ηρς πγγδίῃ,"ἢ 
Οοὐβνταδῖῃ 15 ἀοβογ θεὰ ἃ5 ἃ οΆροΟΙ; ὙνΠΟΤΘΔ8 
ἰπ τῇς οἴδοῦ εἶδιιϑο5 80π16 σργέδιζε οὗ Οοὰ 18 
εογιραγεά ἴο ἃ εᾶροη. Δ σδίῃ 5 Η5 θα] 5.8 
ΟΥ οσδίδρυϊξ (1 ὅ84π|, χίν. 4, .ΧΧ.) ΤΒἊ 
ΟΣὰ πληρεῖς Τταθδῃ8 “[ῃοΚεΗγίηρ, “ποῖ 
ἰηἰεττηϊοηϊ. ΟοΙΏΡ. ἘΧ. ἰΧ. 23 ; [08. Χ, αἱ ; 
[5. ΧΧΥΪ. 2, 17; Κδν. γ}}}. 7, ἄζς. 

ἐδε «υαἱεῦ οὔίδεσεα. Α ἴτεαυξηΐ πλείδρῃοσ 
ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ ἴΕΓΤΟΣ δηὰ τυΐη (58. χυἹ. τό, ἄζε.; 
1.Κ. χχὶ. 25), Ὀυϊ νι 4 ϑρϑοῖδὶ δ υϑίοη ἴο 
ἴῆς ονογίδγον οὗ Ῥδγδοῖιι δπὰ [15 μοβί ἴῃ 
τὰς Κεὰ 5868. 

ἐδε "οοάς -ῥα}} ἐγμοὶγ ἄγοαυη ἐδῶπ διε 
τα πᾶνα δηοῖποῦ τηλγκοὰ ἰηδίδηςε οὗ ἴπὸ ἔβη- 
ἰλϑῖῖς οὐ ἀγιϊβοῖαὶ ραγοποιηδϑὶδ ΜΒ] οι ρ]οαϑοᾶ 
ἴπ6 οἂγ οὔ το ττίϊεῖ---ποταμοὲ. . . ἀποτόμως. 
ΤΠς γάζα νοτῦ συγκλύσουσι, “΄ 5}8}} οὐετ ΠΕ Ϊ τῇ 
τοὶ ἢ ἀείυρςε," ὁσουγβ ἰη ἢ. ΠΕ ΧΧ. (απ. 
Υἱ 1, 7), πὰ κατακλύζω ἴῃ χ. 4, 15; 2 Ῥεῖ, ἢ. 6. 

28. ἃ »ιἰρδὲγ «ευἱπ4.}] Ἀδίδον, “16 δρὶσιϊ 
οὗ Ηΐβ ροννεσ," νος ἴῃ 186 ποχὶ εἴδυδε 18 
ςοτηρατεὰ ἴο ἃ Ὠυττίοδηθ. ΟομΡρ. 2 ΤΒ685. 
11, 8. 

4241} δίοαυ ἔδενε ααυαγ.1 “4 9.811 νυ] ΠΟΥ 
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88} [Δγ νγαβϑίε ἴῃς ψμοὶς δαττῃ. δηά 
11 ἀφδὶηρ 541} ονεγίῃγονν με τ γοῃ 68 
οἵ τῆς τ! ρηῖγ. 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΚΒ ΓΙ. 

1: Αἴηρε νηοί ρένε αν. 3. 7Ζφν λσῦε ἡ εἰν ῥοτοῖν' 
9 θονε σοα, ς τυάο τοί μοί φαγε ἐδέρε. 12 
Ἡμάονε ἐξ δοῦρε γοωπά, 21 δνέποες φερε σοῦ 

ΨΊΙΒΘΌΟΜ ΟΕ 5ΟΙΟΜΟΝ. Γι. ν. 1--2. 

ρν ἐξ: 24 )»»ν» α τοῦδε φγέρμες ἐξ ἐλ σίαν οΥ ἀΐ 
“λους. 

“ ΒΑΚ εβετείοσεα, Ὁ 
δηἀ υπάετείδηά ; ἰδᾶγη, γε 

ἴηλι θ6 Ἰυάρε8 οὗ (ἢς εηά8 οὗ τἢε 
ΘΔ. 

2 Ὅϊνε δα, γε ἴπδῖ σις ἴῃς ρεορὶε, 
Δ 4 δΊΟΓΥ ἰῃ τῆς ταυϊττυάς οὗ πδιίοῃβ. 

ποσὶ οὐ," 85 σῃδῆ 15 Ὀίοννη του {πΠ6 ἢ θδῖ. 
ΟΟΙΡ. ΧΙ. 2ο; 138. χὶὶ, τό; 58. ἰ, 4, ἄς. 

ἐπίφιί “δα]} ἰαν «υαεῖε ἐδὲ «υδοίε εαγ! δ. ΤῊΣ 
τυΐη δηά γανᾶσε ὑγοάυσεά ΌΥ {86 ννγδαῖῃι οὗ 
Οοά [58 αὐτί ραϊοά Ἢ ἀὐγοςῖν ἴο “ Ἰλιν7ν]εβϑηθβ8,Ἶ 
ΌΥ ψ ἢ ἰοἢ τπΠδὲ τα 15 ἐσνοκοά, ΤῊΣ ὄχργοβ- 
ϑίοῃ “(ἢς ψνῃο]Ὲ δαττῃ ἢ ᾿πάϊοαίο5 1[ῃδξ ἴΠ6 
που δίϑ8 οἵ ἴ[μ6 ντίζεγ, 50 ὩΣ 25 ΠΟΥ ἅγῸ πηδδηΐ 
ἴο δὲ ϑβϑρεςίῇςο, ἅγο, ἔγοϊηῃ σὕ. 17 δῃηὰ οηνγαγάϑβ, 
οσσῃρ!ςοὰ νυ Μεβϑίδηίς οὐ [ποοογαῖίς βοθῆθβ 
οὗ τε(τ διιοη οὗ νυ ἰς ἢ [818 δαγ] 15 [6 Ξἴδρο, 
δηὰ (δῖ δε 15 ποῖ δ᾽ υἀὐϊηρ ἴο ἴδε χτγεαῖ (ἰδΥ 
οὗ Ἰυάρτηεοηΐ, οΥ ἴο ἴδ6 Ρυπίϑῃμηοης οὗ (ἢς 
ψὶοΚοὰ δῆσον ἀδδίῃ. 

ἐ ]»ἀρα πᾳ. Μαϊς., σιαϊ σηπία. ΤἘῈ ποτὰ 
κακοπραγία, ἸΏ ἴπ 56η56 οὗ “ ον] -ἀοίηρ,7 ἀο68 
ποῖ Οσσιγ ἴῃ (ἃς Βίδ0]ς, Ὀυϊ 5 ἑουπὰ ἰῃ [058. 
“Απζε. 11, ς, ὃ 4. [8 εἸαϑϑίςδὶ τηϑδηΐηρ 15 “ 1}}- 
δυςςο58 (Το. 1, ὅόο)Ν. Α πιούα Ἴοσζοοΐ 
Ὑγογὰ [ὺγ τηϊϑάθοβ νου Ὀ6 κακοποιΐα. 

δε ἐῤγονες οὔ δε ριΐ δίγ.) ἘἈδίδῃεσ, “ [ΣΟ 65 
οὗ ροϊεηϊδῖε5. Οὐομρ. [.Κ. 1. 52. ΤὮο ποσὰ 
δυναστῶν 5.||{}}γ 115 (ἢ 5 σμδρίοῦ 1} τὴς 
δάγοββ ἴῃ (ἢ6 [Ο]]Πονίης, ἰῃ ἃ ΠΊΔΏΠΟΣ 4150 
οὔβογνδῦϊο ἴῃ ἴἢ6 Ἐρίβε]ε ἴο τὴς Ηροῦγον. 

[{ πλιι5ῖ τεπιδίη ππηοοτίδίη νυν ἢδῖ ἐχδοϊτηθδηΐηρσ 
[86 νυτῖτοῦ διίδο ιϑά ἴο [815 ἰγοτηθηάοιιβ ραβϑᾶρθ. 
ἴπ [ἢε οἱάον ἔογπιβ οὗ Η εὔτονν ᾿τεγαΐιγε--- ιν. 
ἴῃ (6 Ῥτορβοῖθ--- ιιοῖ ρᾶββᾶρθϑ γοῖοσ δὶ πιοϑί 
ΘΧΟΙ ΠΝΕΙ͂ ἴο τοΠΊΡΟΓΔΙΎ δηὰ αἰπιοσῖ Ἷοη- 
[ΘΙΠΠΡΟΓΔΓΥ οδἰδιη!ε5, ὙΠῸ Τοποορρίίοη οὗ ἃ 
ὈΔΑΥ οὗ υἀρηοηῖ ἴογ (6 ἀεφδὰ ἀοθβ ηοῖ ἄρρϑᾶγ 
ἘΠ] 4 Ἰαῖοσ δίδξςἪ οὗ [ον βἢ ̓ τοσγαΐυγο. 

ΝΙ.ΝΠΠ1. ΟΟΜΜΕΝΡΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ Β1.Ὲ55- 
ΓΝΟ8 ΟΕ" ΝΊΒΡΟΜ ΑΝ ΜΕΑΝΒ ὙΗΕΒΕΒΥ 
ἌὝΜΙΒΡΟΜ ΜΑΥ ΒΕ. ΑΟΟΌΙΒΕΡ. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΥΙ. 

ΑΝ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ἈΥΚΕΒΒ. 

1-11. Κίηρϑ ἀγὸ γεϊτηϊηδὰ οὗ {πεῖὶγ σόβρου- 
5:0 ΠΥ, νυ] ἢ 15 ὑγοροσεοηδίε ἴο ἐβεῖγ γτοαδῖ- 
658, Δηἀ ἅἴ6 ᾿ναγηθδα οὗ Οὐσ δ ̓πἹραγίδ]ὶ ᾿ιι5εῖςα. 
102-16. ὙΥ ἰΙϑάοπὶ 15 64 51:}} ἑοιιηὰ οὗ ἴῃοπὶ (Παῖ 
ΠΥ 9θθκ Ποτ. 17-21. Νν Ἰϑάοπι 15 [Π6 βοοσεῖ 
οὗ ἔτι ρονεῖ. 225-45. Ηδ ΡΙΌΣΑἑ565 ἃ ἔγοο 
ἰῃηβιγυςτοη Ταβροσηρ ὙΝ ἰἸβάοπι ἴο 811] ψῇο 
ΜΠ} τϑσοῖνο ἴ. 

1-11. ΤΊπε Γεβροῃβι} ΠΠ } οὗἉ Κίηρ5. 
ΤΠ υ]ρ. μεδάϑ [6 σμαρίοσ ἢ [6 τογά 8 

Μεϊον ἐσὲ “αῤίοπία φμαηε ἱγές, εἰ οἷν ῥγμάεπε 
φμανρι ζγ. ὙΒΟΓΟ 185 ΩῸ διίΠΟΥ Υ ἴογ [Π6 
δαάϊτίοη. [ἴ 15 ἑουηδοά οἡ Εςο]68. ἰχ. τό, ἀηὰ 
Ῥτον. χνυΐ. 32, χχῖν. ς, Ὀυΐ 1 ξυΓη 865 ἃ ὙΕΙ͂ 
᾿πδυδηοίοης ἀδβοτρύοη οὗ [π6 οοηϊοηίβ οὗ [5 
ομαρίοσ, δηὰ Ὀγεδκβ (ἢ6 σοη Υ οὗ ἴδε 
5:16. 

1. ραν ἐδεγοίογε, Ο γε ἀίπρ..} Ἡδαῦ δῃὰ 
υπάογϑίδηα, θοσδυϑ6 πμϑάσθοβ Οὐ ΓΠΣΟΥ ἴδ6 
[πτοπα5 οὗ ροϊοηίλίοβ (ν. 21). ΤΏΘ γογβ ἄγε 
σοπιθίηςά ἴῃ 18. νἱ. 9 (ΧΧ.); Μεῖῖ. χίμ. 11. 
ὙΤΒΟΥ͂ ΠΊΡΪΥ ἴΠ6 58π|Ὲὲ 858 “ γοδί, τγδσκ, Ἰθάγη, 
ΔηΔ ΠΥ ΑΓΪΥ ἀἰϊροϑσι,ἢ 

͵7μάσες οΥ 1δε ἐπά: ΟΣ ἐδε εαγε δ. ““ ]υρος" 
56 ἴῃ. σπαγδοίοσισξίς ϑϑιν τὶς οοηοσορίοη ἴοσ 
Τυ]οῖβ5. ὙΠῸ ρἤγαϑα τπθΔΠ8 ἢ6 5ΔΠῚ6 8438 “γὲ 
{παῖ Ὀ6 Ἰυάρεβ οὗ ἴῃς εατῖῃ, ἰὴ ἱ. τ. “ΤΈΣ 
δηδβ οὗ 16 δδσίῃ " τηϑδηβ ἃ}} ἰδη 8, πονγεῦεγ 
ἀϊδίδηί, Τς Ἰοηρ 5υϊεγηρβ οὗ [ενν8 ὑπάογ 
Ποαῖμοη δυίϊοογαῖβ τηδάς ἴπετη ἔδεὶ ϑρεϑοίαὶ 
ἰηΐεγεδῖ ἴῃ ἰῴ68] ψαγηΐηρβ ἴο Κίηρβ. ΤΒε 
ὙΥ ΟΥ σδὴ Βαγϊγ δᾶνε ὀχροοϊοα (πδὲ ἢἷ5 ὈοΟΚ 
ννουϊὰ τ ΔΙ 1.11 ἱπίο 1Π6 παπάς οὗ μοαίδβεη 
τυ]οῖθ. ὙὮδ ἄρρϑδὶ ἴο Κίηρβ 85 [μίβ βρεϑοίδὶ 
δυάϊΐογβ Ὀεϊοηρϑβ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃ6 τβείοσί δὶ ἔογπι 
οὗ ἴῃς Ὀοοῖκ, δηὰ ἴο ἢὶ5 δβϑυπιρίομ οὔ (δε 
Ρεούβοη οἵ ϑοϊοπιοωὺ. Ηἰβ ϑννθορίης δηὰ οχ- 
σΕΡΕΟἢ]655 ἀσπυηςσίαιϊοηβ οὗ ποδί βεηάοπι, δπά 
οὗ ἴῃ ἴα ψῃ οι ἱπηροηά5. οὐοῦ 41} ἴδε υη- 
τ ἴδοι (ν. 17-2} ; Υἱ, 5), ἀὁ ποῖ ἱΤΡΙΥ ΔΗ͂ 
δορε ἴπδῖ Ῥαρδῃ ΤΌ]6Γ5 ν71}} ᾿ἰσίθη ἴο μἷβ Ἄεχῇογ- 
ταϊοη8. ὙΠ οδδρίεγ τες 8}}5 ραγίβ οὐ 58. 
Ἰν1}}., ΙΧΧΧΙΪ. 

Ὡ. Οὗνε εαν.1 ΤῊ Ϊ 5 ἰδῖε νὲγΌ (ἐνωτίζομαι) ἰβ 
ΟἿΪΥ ἔουηά πη ἴπε Ν. Τ'., ἰῃ Ας(β ἰϊ. 14, δυῖ 18 
ςοτηπιοη ἴῃ {Π 6 ΧΧ. 

ἐδε ῥεοῤίε.) ἘἈδίδεγ, “Ἃ του υά6.) ὙΤὨς 
Ξτεαίεε Κἰ τ ρ5 ἅγῈ Βρθοῖδ }}}γ ἀρρεαϊθὰ ἴο (ςοπιρ. 
σὉῪ. 5, 6; χιν. 20). 

5:10γ7.}] γεγαυρωμένοι. Α τὰῦα ποτά, 6χ- 
μλφαμ [πὸ οχίσοπηο ο τὰ οὐδεν δι 5 
ΥΟΥΥ͂ ἰἸηδάεαυδίο! Υ Ἔχργεβϑοα ὈΥ͂ [ἢ 6 φωὶ ράσοσί: 
οὗ (86 Ψυϊζαιου ᾿Ὰ [6 1ΧΧ. τς νετὺ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΝΠ. ΧΧΙ, 24,ὡς λέων γαυρωθήσεται. 
Οομρ. 3 Μδος. 1, 11. ΡΆΪΟ ΟἿΪΥ υ͵865 ἴἴ 
ΨΠΘΏ σοδιτίηρ ἴο 1818 γοῖβο οὗ (6 ΧΧ. 
(νι. Μοϑ. 1. 51), θυξ 6 υ565 γαῦρος δηὰ 
Ἰ αν. [{|5 οης οὔ (δε ροεῖίς νγογάς νυ βίοι 
Ὁηά {ΠΕ ὙΑΥ ἰηΐο ΑἸοχαπάγίδη Οτεεκ. 
ΟὐομΡ. ξανθοῖς βοστρύχοις γαυρούμενος, Ευτ. 
“Οτ, 1532. 

ἐπ ἐδὲ τερδέἑμαο 9 παϊίο.ἢ Ἐλδίδβεγ, "ἰῃ 

6 Κίηρϑβ, 4“ Ῥε, 2.1. 



ν. 3-1 ὙΊΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Υ͂Ι. 465. 
) Ἄοπι. 2 Εογ ὄρονεγ 18 ρίνεη γου οὗ τῆς σοπια ὑροη γοὺ : [ὉΓ 4 β88γΡ [7ι4ρ-- ΦΊμυΚο τα. 
Ὁ Γ,ογτά, δηά β ΝΣ οΣ εν ποι (6 πιδηΐῖ 581] 6 ἴο τῃεπὰ τῃδῖ θὲ ἴῃ δίρῃ “ς 

ΗΙἸρΒοβῖ, γγῆο 53}}1}} ἘΥ͂ γουγ οῦκ8,), ρίδςς8. 1ο. 17. 
Δηἀ βθβδσοῦ ουῇ Τὰ σουῃβεΐβ8. 6 Εογ “ πιεῖούῦ ψ}|]1 βοοῃ ραγάοῃ 3. Κ του: 

4 Βεοδιιβε, δείπρ' τηϊηϊβίειϑ οὐ δ'8 [ἢδ πγχεαπαβῖ: διιῖ πλρῃς πηδη 5}2]] Του, 
Κιηράοπι, γε ᾶνε ποῖ Ἰυάρεά ἀρῆς, δ6 τι ρ ΕΪΥ τογηχεηῖεά, ἔσοια. 
ὯΟΓ Κερὲ τῆε ἴδνν, ποὺ νγαϊκαά δῇεγςγ 7 Βογ ὃς ψῇςοῃ ἰ5 [ογὰ ονοῦ 41] Ἀξιοτο, 
τς ςουπεοὶ οὗ Οοά ; 868}} ἔδαγ πὸ “4 πηλη᾽8 ρείβοῃ, παι Πογ δ. τς, 

5 ΠοΙΠΡΙΥ δηά βρεβά!!γ 841} ἢε 8121} ἢς βίαπά ἴῃ ἂννεὲ οὗ δὴγ πιδῃ᾽β 1. 
- ἙἘρῖι. 6. 9.σ (οἱ. 3. 2ς. τ Ῥεῖ. Σ᾿ 17." 

πὴ τυ 65 οὗὁἨ πἡδοηβ. [ἷὶῃ ἴδε ρεζβοη οἔ 
ϑοϊοπιοη, ἴπ 6 νυ τοῦ δ γ68565 ΚΠ 8 [{κὸ [Πο56 
οὗ Ρογϑβία, δηὰ τυ ϊοσῦβ Κα ἴῇοϑα οὗ Κοπιθ, ννῆο 
μοὶ τῆδηΥ πδιϊοηδ 68 ὑπάθγ {ΠΕΙ͂Γ 5ννΑΥ. 
Νο βρθοϊῆς ἼἽβγοῃοϊορίοδὶ ἱπαϊςδξίοη οδη Ὀς 
διίδοῃοά ἴο [π6 νγογάϑ. 

8. ροαυεγ. Ἀδίβοτν, “ γοὺγ ἀοπιίηΐοη,᾽" Κρά- 
τησις, ἃ ἰαῖο ὑδά ννογά, 5 ἐοιιηᾷ ποῖ Ποῦ ἰῃ [ἢ ς 
ΧΧ. ποῦ ἴδ Ν. Τ', δυξ ὀσουτβ ἱπ [΄οβορὮιι8, 
“ς. Αρίοη, 3. λ6.ῪἩ.. ὌΒα τδουρῆϊ ἰδ “της 
ῬοΟννΟ5 ἴδ δε δῖὸ οὐδ ποὰ οἵ σοά".--(ἢαί 
Κίηνϑ γεῖρη φγαίά 1) εῖ---ἰδ Ἐχρτοββθὰ ἢ ὙΈΤῪ 
ἀιπογεηΐ ραγῖβ οὗ ϑογίρίασε: τ σἤγοη. χχχίχ. 
11,121} [δῃ. 11. 21: ἰοῦπ χίχ, σὰ ; οι. χιϊὶ. 
1,21 τ Ρεοῖ, 11. 12. ΕΣ δὲ 5408 [Πα ἴ νν8 
: βρεςΐδὶ ἐοοἰτίης οὗ ἴῃς Εβϑθηθβ (" Β. [. 1. 8, 

7). 
“ῥα]] 1; )γ.} 866 ποῖβ οἢἡ ἱ. 9. 

4. δείης νεϊηίείοτα Κ᾽ δὲ ἀἰηπφάον.] ὍΠΕ 
ΒεδίΠοη αγπαϑίβ μιδὰ ἔαι]οὰ ἴο σεοορπίθα [παῖ 
ΠΕΥ γ γα ΟΠΙΥ νἱσορεγοηίβ οὗ Οοά: [|οδη 
ΧΙΧΟ 11; 5, οἷ], 19. 

γε ϑαυε ποῖ ἡμάφεά αγὶφδι.1 Ἠξς οἰᾶγρεβ 
ΒΟΔΓΠΘΏ ΤΌΪΟΓΒ ἢ ροπογαὶ ν 1} [ἢ δὶ “ Ρεγνογϑίοη 
ΟΥ̓ Ἰυάρτηεπι᾽ νος σρτίηρβ ἤζοσῃ Ἴογτγυρὶ 
τιοῖνο5 ἃπὰ “" χεβρεοῖ ἴοσ. ρογβοῃβ." ΟΡ. 
ει. χνὶ. 19, Χχῖν. 17; Ρσον. χυΐϊ. 23; 18. 
ἰ, 21, ἄς. ; Μὶς. {ἰϊ. 9. 

ποῦ" δοβὲ 1δὲ ἰααυ.] ὙΠουρῇ {ΠΟΥ οουὰ ποῖ 
Κπονν ἴπὸ [ὑνν οὗὁἨ Μοϑβεϑ8, {Π6Ὺ Βδά (δο ν᾿ 688 
οὔ ἃ ἰανν νυτϊἰεῃ ἴῃ Ἐμεῖγ ονγῃ Ποᾶγίβ: Ε οπι. ἰ. 
19-2δ; 11. Χ4. 

δ. Ηονγιδίν.} φρικτῶς. ΤΏ ἔλτλ"Πἶγ ἰπουρὰς 
(. ΤΏαβ5. ν. 1; [κι χυὶ, 27--29, ἄς.) ἰ85 6χ- 
Ῥγαβδαα, ἃ5 18 5114] υν ἢ (8. ττίζοσ, ἴῃ ἀη- 
ΟΟΠΊΠΟΠ ΡἢΓΔΒΘΟΪΟΡΎ. 

“φαδὶ δὲ εονιδ μροπὶ γουμ.ἢ ἐπιστήσεται. ΤῊΣ 
ννογὰ ἱπ1ρ]168 βιιάάδθη δηὰ Ποβίϊα οηβοῖ : 11. 
Χχί. 14. 

“δ᾽. ἀπότομος. 866 ποῖδ Οὐ Υ. 20, 22. 

σδαϊ! δὲ ἰο ἐδενε ἐλαὲ δὲ ἐπ δὶρό ρίας. 1ἀϊ.| 
“6 [λκ65 ρἷδςε ἀπιοὴρς ἴδε ρτε-ετηϊπθηϊ." Γίνεται 
ΕΧΡΓΈ5565 ἃ ἰδ οὗἨ πηΐνεγβαὶ δρρ]ἰςδοη. Οἱ 
ὑπερέχοντες : οοῃρ. Κοπὶ. ΧΙΪ. τ; τ Ροεῖ. ἰϊ. 
13. 6 πους 8 ΡΑΓΠΥ κα ἴμαὶ ἰη 
Ποτᾶςα: 

“Ἅ( εἶξςαθ στανίοζε οἂϑ 
Βεοϊδυπὲ τυγτο5.᾽ 

ΤΟ Γοβροηβ  Ὀ᾽ΠΕΥ ΟΥ̓́Κ ρτοδίοβι ἰ8 ργοδίοβί: 
δηά (Πεγείογο {μον ᾿πάρτηθηΐ 8 ΤΟΤΕ 56 ΕΟ, 
δηά ἴδε σοηβεηϊεηΐ Γγυΐη τόσα Ὀὐεσνν Πα πίη. 

Θ. ον »ιεγον «υἱ}] τοοη βαγάοη ἐδὲ »ιεαηει. 
1,“ ον ἴδ ο Ἰοννοϑῖ 5 ραγαοηδθϊα ΟΥ̓ ΠΊΈΓΟΥ. 
Συγγνωστὸς ΜῈ [ἢ6 σοηϊεῖνε ὑϑυ 4} }]γ πιθλῃς 
“ Ῥαγάοῃδθϊο 2,0 νυ." Ὅῆὸ ροηϊίνα ἐλέους ἤΟΓΘ 
ΤῊ ΔΠ8 ““ 7 τηΕΓΟΥ," δηά {Π|58 σοπβίσυς]οἢ 15 50 
ὈΠΡΑΓΔ] οἰ {πὶ ΝΙ[ΖΕΟΝ βιιβρεςῖβ ἐλέους [6 ὃς 
ἃ δῖοββ. [1 πιυϑί σαί μοῦ Ὀ6 οχρίδιηθάὰ ΕΥ̓͂ [86 
ὈοϊΪά δηά υπυ5ι.8] ΡἢΓΑΞΘΟΪΟΩΥ͂ δηὰ 5{γ}6 οὗ ἴῃ 6 
νυτῖϊοῦ. Α δβἰπηρίοῦ νυτῖῖοῦ πὰεν δᾶνα 5814, 
“18 φυον δγ' οὗ ΠΊΕΓΟΥ, δηὰ ΤΔΥ ὃς ρατάἀοποά,Ἶ 
ΤΠ ξοηοΓα] ποι ρἢϊ 8 παῖ στοαΐ ργν 6 ΡῈ 8 
πὰ Ἠρρογζιηι!εβ. ἸΠΊΡῚῪ ρτοαΐῖ σουτοβροηάϊηρ 
ἀιιτῖ68 (ποδέκσυσε οδίλφε), δῃὰ {παῖ ἴῃη6 τοτιρίδ- 
[Ιοἢ5 οἵ [ἢ6 ΡΟΟΥ͂ ΠΊΔΥ Δ550 6 ΔΟΌ ΟΣ οττηβ, 
Δηα {Πογοΐογα ΠΊΔΥ γοσεῖνε στοδῖοσ Δ] ονναῆοδ. 
ΟοΙΏΡ. Ρτον. Υἱ. 30, δΔηἃ δβρθοδιν ΓΚ. χὶϊ. 47, 
48. ᾿Ἐλάχιστος 4068 ποῖ πιοδη (45 (ἢξ ϑγτ112ς 
τοηάογβ 1) “16 5:2]16ϑὲ δέω,» Ὀὺυϊ [86 
Βυ Ὁ ]65ῖ βυθ]6ςῖ. 

δι »εσ δὲν πιοπὶ σδα δε γε δελίν ἐογγιεπίεά.} 
Τῆς ]Πτογαϊοη δηά ἴδ ΒΑ]  ροδεῖς Γομ δ] πᾶ- 
τἴοῃ οἵ ἴῃς δά]. δὰ δάν. (δυνατοὶ δὲ δυνατῶς, 
ΠΟΙΏΡ. 4 Μᾶςς. χίϊ. 15) ἅγζὸ ιοδαγδοίοσίβεϊς. 
“ Τορηιεηεά ᾿ (Νυϊς., ἑογηιόπΐο βαϊεπίωγ) 15 ἴΟΟ 
δίτοηξ ἃ γεηάεγην ἴου ἐτασθήσονται, “ 88.411} Ὀ6 
ς Βασι βοὰ " (ςομρ. ἰϊ. το ; Οςῃ, χίϊ, 17). 

7. δὲ «υδίεῦ ἃ Ζιογά ουερ αἰ. ὙΠ 88πι6 
{016 8 φίνεῃ ἴο Οοά ἴῃ νἱῖν. 3; 1Κ. “ἴ, 29: 
Αςἰβ ἰν. 24. [ἴῃ ἴδο ΧΧ. ἃ οἴδη ςοσσο- 
δροηἊ5 ἴο ΕἸΟἨΐτη δηὰ [ἐπουδὶ, 
σῥα αν. ὑποστελεῖται. ΤΏ νοῦ ργὸ- 

ῬΟΥΪΥ πιοᾶη8 “ἷἴο διοσγίθῃ 5421], ἤθη “ἴο 
δΏΓΙΚ ἴγοπὶ," ἀηά 50 “ ἴο ἔορασ." [1 15 Ἰοιιπὰ 
ἴῃ Ὀοΐῃ Τεσϊαπιεηΐβ (οὐ ΧΙ, τ 6), δι ἰῃ τῇς 
Ν. Τ. ἰἴ πιεδῃ8 “ ἴο 5 σίηΚ ἔτοτῃ "ἢ οὐ ΠΟ] ὰ 
(Αςῖβ χχ. 2ο, 27; ΟἿδ]. 11, 12; Ηδ. χ. 38). 
ΤὨο Νυΐϊρ. τα ϑιγδηβιλῖοβ [Π6 οἶδυϑα, ““ποη 
συδίγαδεῖ ῬοΥβοηδτη οἰ]υκαυδπι Ὠ εἰ5.᾽ 

πο γ»ιαη᾽: βεγομ.} ΤῊ]5 ρῆγδβθα 15 δοιτονγοὰ 
ἤτοι δι. ἱ. 17, ἀπ ΟΧΡΓ65565 {πῸ ἰγχυζ τηδῖ 
Οοὰ [5 Δηϑννεγαῦϊο ἴο ΠΟΏΘ6. 

“ἰαπά ἱπ σευε 9] ΤὍὌδε νεῖ ἐντρέπω 
Τηθλῃ5 “1 ἴυγη ἀἸνδΥ,᾽᾽ ἀπὰ [Πδὴ “1 σδιιδο ἃ 
λτῷ ἴο ΓΤ ΑΥΑΥ ἴοῦ 5.ιλτης,᾽᾽ “1 τηλκο ἴο 
Ἰυπἢ, τ ΟοΥ. ἰν. 14. Τῇ 'γ τηθδῃ8 

“1 δ] υδῖι αἱ ἢ οὗ “Ὧ:ὰ αδἰτγαιὰ οἵ" (ΤΊ Ϊ. ,. 8). 



456 

ἴ Ον, 
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"οι, α 
ἔφψε 

δτεδῖπεβϑ : [ὉΓ 6 δαί πιλάς τῆς 
812}} δληά ρτεδῖ, δηά Ἴδγεῖῃ ἔογ 2] 
ΑΙ᾿ίκα. 

8 Βιι ἃ βοζὰ {γίδὶ 8}.4}} σοπῆς τ!ροῃ 
(δε παρ. 

9 ὕπίο γου τΠΒετεΐοσς, Ο Κίηρβ, ἀο 
Ιρελκ, τῆι γε ΠΊΑΥ ἰδάγῃ νγίβαοπη, 
ἀπά ποῖ Γ3]1} ἀινᾶγ. 

ΙΟ Εογ τον τῆδλὲ Κεὸρ Βο] ἢ 688 
ΠΟΙ 5}4}} δὲ "}υἀρεά Ποῖὶγ: πὰ 
ἀπεν τπδῖ Πᾶνα Ἰεαγηθά δυςἢ τὨϊηρβ 
8041} πηά " ψνῆδὲ ἴο δηϑύνεγ. 

1ι ἸΝΒετγείοτε 8εῖ γουγ αἴεςτίοη 

ΜΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ. Υἱ. ν. 8---1 5. 

ΡΟ ΠΥ ὑγογάϑβ ; ἀδϑῖγε {Πδπὶ, δηά γε 
804}} θὲ ἱπβίγυςῖεά, 

12 ὟΝ᾿Ἰβάοπῃ ἰ8 ρ]ογίουϑ, δῃὰ πενογ 
[λάδι ἢ ἀνΆΥ : 

ΒΓ ἢ 45 βθεὶς ἢ. 7: 
132. ὅῆς ργενεηῖεῖι ἐδεῖῃ τἢλι ἀεϑίγε 

Βδῖ. ἰῃ τηλκίηρ ἢογβεὶξ ἤγοῖ πονσῃ 
υηῖο τΠ6η]. 

14.  ἢοβο β86εκεῖῃ Βεῖ βλ ]}Ὺ 5}4]] 
ἤᾶνε ΠΟ ρίελῖ ἴγᾶνδὶ]} : ἔογ ἢς 58}4]]} 
Βηά Πιεγ διτεῖηρ δὲ ἢϊ5 ἀοοτβ. 

Ι5 ο τῆϊηἶκ τπεγεΐογε ὕὑροη ἢεσ 18 

ΤΠοπα]ς νοῖοθ πιο ΔΠ8, 85 ποῦο, 61 τοοσθηςο᾽ 
δηὰ “41 αἰγαϊὰ οἵ" Μαῖίί. χίϊὶ. 6 ; 1,1. χυἱ]. 2. 

ἐδὲ “»ιαἱ] απά σγεα!} ΑΜ. σομηπιοη ρΡἢγαϑα 
ἴῃ 411 ἰδηχζυάᾶρεβ ἴογ “δἰ ρὴ" δηὰ “ἴον :" 
Ὠουῖ ἱ. 17; ον. ΧΙ. 6. 

εαγεῖδ 22. γ1ἢ “Ἴδα τοι δηὰ ΤΥ τηρεῖ 
ἰοχεῖδοῦ; (ἢ 1 ογά ἰ5 τ 6 Μδκογ οἵ ἴΠποπὶ }},᾿" 
γον. χχίϊὶ. 2. “" ὙΤμαῖ δοςορίεϊἢῃ ποῖ ἴῃς ρεῦ- 
80Π5 Οὗ ῥγίηςθβ, ποῦ γτοραγάσεζῃ ἴῃς τίς ἢ τηοτα 
τπδη ἴΠς6 ροοῦ: ἴον ΠΟῪ γα ἴπε νοῦ οὗ 15 
ἰιδη 5, |0Ὁ χχχυὶ!. 19. Πρόνοια ἰΩ Οοὐ᾽ 5 
Ῥγοϊεςπης ρῥτονϊάεηςς (χίν. 23). “Ηἰἰ5 εηάοῦ 
Τταογοἷθ5 1.6 οὐδοῦ 41} δἰ5 ννοῦῖ5,᾽ 8. οχὶν. 9. 

σἰδο. “Τα γΟΓῪ Ἰεαδί 45 ἔδοϊης ΗΒ σᾶγο, 
δηά [6 στοδαῖοσδὶ 88 ηοΐ οχοηγχροα ἔγοπὶ Η 5 
ρονον." -ὀἠμ ΟΟΚΕΒ. 

8. α «ογε ἐγία!.] 
δοσυζηγ." 

δα]! ἐόν ὠῥοη.Ἶ Τϊῖ,, “ 15 ἱπηπιηθηΐ οὐδοῦ." 
ΤἼΟ 5ᾶπ|6 νογὺ 5 .ϑϑ 45 ἰὴ σ΄. 5. 866 1 ἰς, χὶϊ. 
43,“ ὙνΒοτα τπςἢ 8 ρίνε πλυςἢ 15 γεαυϊγεά,᾽ 

9. Ο ἀίηρ:.ἢ ὍΤῆς ψνογά υϑεὰ 5 “ {γτδηΐβ,᾽ 
δυῖ ἴῃ τῆς ΠΧ Χ. τ}15 5 ποίπίηρ Ὀυξ ἃ 5γη0- 
Ὡγίὰ ἴογ Κίηρβ: ΗδΌῦ. ἱ. το; γον. υἱῇϊ. τό ; 
“ἰ βαῖγΑρ8, Εϑῖῃ. Ιχ, 2. ΒιΙἀδά 15 οδἰϊεὰ ἃ 
τύραννος ἴῃ ΙοὉ Ιἷ. 11. 
7} αευαγ.] χὶϊ. 2; ΗδὉ. νἱ. 6. Οπο οὔ δα 

ψνογὰβ ΤῸΓ ἃ 8ἰη ἰ5 παράπτωμα, “ ἃ 5. ΕΓ 
δϑϊά6." 

10. :ῤα}} δὲ ἡμάφεά δον. ΤῊΣ “7υββοὰ ᾽ 
οἵ ἴῃς πιλγρίη ἂδηά ἴΐς ἐμ εαδιπί, οὗ 
(6 υϊχ. τουδὶ ποῖ Ὀς πιὶχοὰ ἃΡ ἢ Ἰαῖον 
{Ποο]οσίο] ςοηποίδοηβΒ. ΤΏ πιοδηΐηρ ἰ5 
ἴῃ 5Δ16 45 'π τ [οἢη ἰ11. 27, “ Ηε (Πα ἀοείῃ 
τὶ Ὠϊοοιιϑηθβ5 5 γχῃίθοιυβ,᾽ δηά (4. 11. 29) 18 
ΦῬοτῃ οὗ Οοὐἀ." ἔογ ἴδε ἔοστῃ οἵ ὀχργδϑβίοῃ, 
ΠΟΙΡ. Ὁ. 6, δηὰ ἔπε Ῥῆγαδα ϑαμεΐ “αποία 
“4:16 ἰγαείαί. 

«αυὐδαί 9 ἀπηαυεν. Τἰξ, “8ῃ δροϊομγ." 
ὙΠεΙγ ρῖοᾶ οὗ ἰῃποζόπος 58|4}} θὲ Πεὶά ϑυίῆ- 
ςἰοηξ ἰη [6 οἰπηροηϊ βοσιἰηγ. Οομρ. ἔςο]υ8. 
χυΐ το; Ηθθ. ἵν. τό. 

11. γε “ὁα}} δὲ ἱπαέγμοϊ. Τῆς νετῦ οἴση 

Ἀδίποσ, “4 ϑἰγίηρεηΐ 

ἱτρ] 165 τῇ6 ποιίοη οὗὨ τιοσγὰὶ δἐνεῥἠπε: 5. 
Ιχχχίχ. 12: 1: Οὐσ. χὶ. 32; 2 Οὐοσ. νἱ. 9:1 
Τίπι. ἱ. 20. 

15-10. νυ] βάοπι 8 ἔουπὰ οὗ (ἢελ τμδὲ 
86 οἷς ΠοΥ. 

1. σίογίοι.. 1ἰϊ, “ Ὀτίρμε (2.5. Ρυτα δπὰ 
ταὐϊδηῖ : Εος 8, χχχυὶ. 10) δηὰ υηΐϊβάϊην 
(1 Ῥεῖ. 1. 4) 15 νυϊϑάοπι.᾽" 

εαοιἰγ.1 εὐχερῶς 5 ποῖ ἑουπηά ἰη εἰπε Τ οβίδ- 
τηοθηΐ, Ὀυϊ οοσυΓβ ἴῃ [υὐϊἢ ἵν. ς ; 2 Μδος. ἱ. 
231. [15 ἃ οἰδϑϑεῖςδὶ ννοσά. 

“)οεμά.} Ῥτον. υἱΐ. 17: |6γ. χχῖχ. 18. 
ΤὨγουρδουῖ ἴα ράββαρο δ᾽ Ιϑάοπι 15 ρος δ! ῦ 
Ρεγβδοηιϊῇεοά, 

13. ῤῥγευεηίε δ. 1.6. δητἰςὶ ραῖ65. 

ἐπ γ»ιαξίη δεγεοξ 3γ41 ἀποαυηπ ὠρΐο ἐδενν. 
ΎΒΕ56 δεν ψογάβ γοργοβεοηῖ ἴΠ6 δ᾽ ηρ]θ ννὸ 
προγνωσθῆναι οἵ ἴδῃς οτριηαὶ. ΤῊΪϊ5 Ἰηβηϊνο 
ΤΊΔΥ ποῖ Ὀ6 πγχοδηΐ ἴσ ἀδρεηά οἡ φθάνει (Ὀν ἴῃ 6 
δά 6 ὉΠοἰδϑϑὶ 8] σοηβίγυςτΟη 85 ἴῃ ἷν. 7), δυξ 
Υ Ὀε ἴῃς οΧρίδηδίορυ ἱπΒη Εἶνε ---- ὁ 80 ἃ5 ἴο 
Ὀ6 Κπον θεξογοπαπα." 

14. «εελείδ δὲν εαγὶν. ὀρθρίσας, ““ τι 5ὶηρ; 
ἴη ἴδε πιοσηΐηρ." Ὑδὲ νοτὺ ὁσουΐβ ἰη Γἰ. χχὶ. 
18. ὙΤΠ6 οἶλϑϑις ἴΌση 5 ὀρθρεύω. ΤὮῊΘ “ πιοχῃ» 
ἴην " δἰυάδά ἴο ποτὲ 18 “ (186 τηόσῃ οὗ Ἰτἴς,᾽ 
1.4. γουτἢ. ; 

σῥαῖ! ῥαυέ πὸ σγεαΐ ἐγαυαὶϊ ἢ Μυΐς. ποι 
ἰαδοναὐ!; “ 53}4}} ποῖ στονν ννεᾶτγ," Μαῖίϊ. χὶ. 
28; Ιοπη ἵν. 6. 
“ἰδηρ αὐ δὶς ἀοογ. 1,ἰϊν “ δὴ 4556 550 οὗ 

ἢ 5 γαῖθβ,᾽ 1.6. οἶοϑθο δ ῃδηὰ : 45. ν. ο; Ῥγονυ. 
νΠΠ,. 24} [6Γ. χχχῖχ. 2. 

15. 2εγγεοίἑον ἡ «υἱπάο».} Ἐ δἴδον, “ οὗ ἴἢ- 
το] ροηος" (φρονήσεως). 45 Οππηπὶ Ροϊηϊβ 
ουΐῖ, [ἢ ΤΊ υ565 ἴῃ6 ννογὰ φρόνησις νΕΤῪ 
Ἰουβεῖγ, δηὰ ψιπουΐ «αἰδοπίης ἴο 1 ΔΗ͂ 
δοουγαῖα ἀεδηϊπίοη. [ἢ 11}. 1-ς, 1ν. 9, Υῇ!. 7, ἴ 
ΒΟ615 ἴο Ὀδ6 ἃ “Ὑποηγρι ἴοσ τνϊϑδάοσῃ ; ἴῃ υἱῇ]. 7 
ἴῖ 188 γε οὗ ν͵ἱϑάοπηι (ΑΟΝ. “ργυάδηςε᾽)) 85 
οὔθ οἵ [ἢε ἔοι σδγαϊηδὶ νἱγίαθβ. Ηδγο ἀραΐη 
ἴ1 8 ἡ “ἱεῤ οπ ἐδὲ «ὐᾶγ ἴο ννϑάομι. Νὸο ἀουδὲ 
[8686 ναγίθο ὄἽχργοβϑϑίοπϑ Ἵ8ὴ δ6 τηδᾶς ζ0Π" 

ε8,) “8 8. ΘΔ51}Υ 86 Ἐπ Ῥεαι. 30 
οὗ τῇδ (παῖ ἶονς Ποῖ, δηά ἰοιιπά οὗ Ἰοῖνη 7. 



"τσ, 

ν. 10---21. 

Ρεγεοεοη οὔ νν ϑάοπι : δηά ψῇοβο 
ἩΑΙΟΒΕΙΝ [ὉΓ ΠΟΥ 588|8}} χυϊς ΚΙ γ δε 
νου σλγα. 

16 Εογ 8ῃ6 ρος δδουῖς δβεεκίηρ 
ϑςἢ 245 ΔΓ6 ὑγ ΟὮΥ οὗ δεῖ, δῃθνγείῃ 
ΠοΙβ οὶ] Γ νου γα ὑπο τἢεπὶ ἴῃ τἢε 
ῬΑγ890 Ἀπὰ πηεεῖεῖῃ τΒοπὶ ἰῃ ΘΥΘΙΥ 
Ἐπουρ τ, 

17 Εογ (ἢς νεῖγ ἴπιθ δερ!ηηΐηρ οὗ 
Πεγ ἰ8 ἴῃς ἀεβίγε οἵ 1 ἀϊβεϊρίης ; δηὰ 

κτνν τῇς οσᾶτγε οἔὨ ἀϊβοίρ᾽ίης ἰ8 Ιονα ; 

δἰσίοηϊ 1ξ φρόνησις Ὀ6 υηδειείοοά 45 “1η- 
τ6]]ΠἸΠροηςς,᾽᾽ “ κοοά 56ῆϑε ;᾽" δυῖ οἰοαυγ ἴΠ6 
ῬΑγα 6 115π|5 δηα νδγαἰοηβ δηὰ διρ] θεὰ τὸς 

Ἰοη5 οὗ ἴς Ηεδτον-Οτεεκ βῖυ]ς τὰ υη- 
γΟυΓΔΌΪΟ ἴο πιϊηυἷα ἀσουΓΔΟΥ οὗἩ οχργοββίοη. 

φυἱίδομὲ εαγο.} Ἐτθο ἔτοτῃ βογάϊά, νου]! 
ΔΏΧΙο(ἰ65, Υἱὶ, 1; Μαεῖῖ. νἱ. 25, χιϊ!. 22, ὅζς, 

16. »πεοίεῤ ἐδ ὍΠῈ (δουρῆς 16. [86 
8816 45 ἴῃ 18. ἶχν. 24. [{ 8 οὐνίουβ [ἢδΐ ἴῃ 
[8686 νοῦβὲβ ΝΥ ̓Ιβάοπῃ ι5 ηοἱ ἐῤεοϊοσίεαὶ Τὸ 
μαγάθα 485 ἴὴ ΠΟ 5 ἰγοδίπιοπε οὗ ἐδε Ι,ορο8, 
ὑκξ 5 ΠΊΘΓΟΙΥ͂ Ρεγβοηϊβοά ἰῃ 4 ροεῖΐς πιδηπεῦ, 
28 ἴῃ ἴῃς Βοοῖ5 οἵ Ρσονεγῦβ δηὰ Ε ςςο] Ἵϑαϑςι8. 

17-21. ΤΏὮΏο βἴερ8 ἔγοιῃ [ἢ ἰονὸ οὗἉ Ἂν ἰϑάοπι. 
ἴο ἱπηπλοσίδ  γ. 

17. 1δὲ σεγγίγμο δορὶ ππίηρ οὗ δέν. ἊΝ δου 
Μν}} ἢπὰ ἴποϑε (δῖ ἂγὸ ΟΓὮΥ οὗἉἨ Πεγ; ἴον 
νν ἰβάοπμῃ θδρίη8 ἴπ ἀεβῖγε ἴον ἀϊδοὶ ρ μη ; τυ ἰς ἢ 
Ιοδά5 ἴο ἰονε οὗ Νν Ἰβϑάοπι; ννὩ]ςἢ ἰοαα 5 ἴο οὔδ- 
ἀϊεηςε ἴο ΒΟΥ ἴαννβ; ννῆϊοῖ ΙοΘαἀ8 ἴο δϑϑυγαηος 
οὗ ἱπηπηου δ! γ ; ννὩϊοἢ Ὀτγηρ8 Ὥραγ ἴο Οοά, 
Ηρηςς ἢ 6 ἄδδῖγα ἔοσ Δ ̓ Ιϑάοπι ἰ5 ἴῃς Ἰοννεβῖ 
δῖερ ἴο ἃ ἰγοπθ. ΤὍῆε τεδβοηΐηρ 8 ᾿1{{|6 ποτα 
{δὴ νεῦθ 8] δεδογίίοη, Ὀυΐϊ ἴπΠῈ ρεέπογαὶ τδουφπῖ 
5 {πα 

“4 δε] γονοσεηςς, 56] {-Κπον]ςάρςε, 56] “οοπίγο]--- 
ἼΠεθο ἴπτεα δἷοῃς ἰεδὰ τὭοδῃ ἴο ϑονεγείρῃ 
Ῥονεῖ. 

ΤΏ τπείοσγις οὗ (ἢ6 ραββαζα 15 σχοπηδγκαῦ 6. 
ι{ ἴλκ65 [ῃς ἔογπὶ οὗ “ογί ει, ΟΥ̓ ΞΟΓ6Β οὗ 5γ1}- 
ἰορίβηιβ, ἰῃ νυ ἢϊςἢ [ἢ σοποϊυ5ΐοῃ οὗ οὔθ ἔουπΊ8 
[6 ῥγοΠ)188 οὗ ἴῃῸ ἡοχί. Βυῖ [Π6 ἴονο ἴοσ 
νδυϊαι οη ἃπὰ επλραϑὶς ἰοδ8 [86 νυν ογ ἴο 
ΜΈ ΆΚΘη (6 «ογίδες ὈΥ δἰϊοτίηρ ἴδ ρῆγ2586- 
ΟἸΟΡΥ οὗ φδοῖ ἢδνν ργεη)ϊδβ. ΤἬυ5 ἐπιθυμία 
παιδείας Ὀεδοοπη65 φροντὶς παιδείας, τήρησις 
νύμων 18 ΠσΠδηρεά ἴο προσοχὴ νόμων, βεβαίω- 
σις ἀφθαρσίας Ὀδοοπιεβ εἐφθαρσία; ἀηὰ, ἰῃ 
ἴθ Τοποϊυδίοη, δα 4168 ἐπιθυμία παιδείας 
ἱπἴο ἐπιθ. σοφίας. Εὐγίδοῦ δδ Ξυδϑιυ65 “ ἃ 
Κίπφάοπι ἢ Τ0Γ “ Ὠρᾶγηθβ8 ἴο Οοά," ΤΗΐς Οτοοὶς 
ἰοσττη οἵ τολϑοηΐπρ 4065 ποῖ οςςὺγ 'π ϑογίρίυτε, 
δυῖ {Ποῖ 15 ἔουηὰ ἃ δρεςίεβϑ οὗ χηαδιρίοσΐς, 
Ὑν ΒΙΟἢ 885 ϑοπὴς ὀχίογῃδὶ γοβοιῃίδηςε ἴο ἰξ: 
Ηο5.1}. 21-ἀλ; [οο]},.2; οπι. ν. 1-5, ὅζο. 1 
5 υῃηςογίδιη ΠΟΙ Γ νὰ 5μουϊὰ τὰκ “ἰσυθ5:" 

Δ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ. Γι. 

18 Απά Ἶἴονς ἰ8 τῆς Κεερίπρ οὗὨ Πεγ 
ἴλνγδ; δηά τῆς ρἰνίηρ Πεεά ὑπο Ποῦ 
ἴαννϑ 5 τῆς δβϑϑιιγδῆςε οὗ ἱποοισγυρίίοη ; 

190 Απά ἱποογγιρεέίοῃ τρᾶκεῖῆ ι.8 
ΠΕΔΓ υπηῖο Οοά: 

20 ῬὙΤπεγείογε (πε ἀεϑίτε οὗ νυυϊβάοη 
ὈΠΏΡρΕΙΝ ἴο ἃ Κίηράοπι. 

21 [ γοιι ΑΝ δε τῆεη ἰπ 
ΓΠγΟ68 δηά βοερῖγεβς Ο γε [ίηρβ οὗ 
τς ρεορῖΐβ, Βοποιγ υν]ϑάοπι, τπλῖ γε 
ΤΏΔΥ ΤΟΙρῊ [ῸΓ δνεγπηοσγε. 

στῇ “ορηΐη ἢ οΥ νἹΠ “ ἀοβίγο." ΤΒΟ 5θῆβ6 
5 τυ οἢ 1[Π6 54π|6 ἴπ οἰ ΟΓ οᾶ56, δηά ἴΠ6 ννογὰ 
ΤΔΘΓΕΙ͂Υ 11 Ρ11ε5 δΔἀὐἀἰτοηΔ] ομραϑἰὶϑ8.1 [{ Δ Κοη 
1} ἀρχὴν ᾿ἰἃ πιεδηβ “πε πλοβὲ βθουγε δερίη- 
πίης :᾿ ᾿ ΜΙ ἐπιθυμία, ἴξ πιοδηβ “ ἴδ6 πγοδὲ 
ξερυΐης ἀδβιγο." 
9 ἀειρ ̓ πε.) 866 ποίε οὔ σ᾿. 11. 

18. ἰουε.} Νοῖ ἰπ ἴῃ6 ΟἩγϊβείδη 5θηβε, Ὀυϊ 
“Ἶονε οὗ ννϑάοπι." Μέρη ἷονο ἊΝ ἰβάοπι τοῦδ 
ἷῃ ΡΓΟΡουτΊΟη 858 {ΠΟῪ βυδην ἴο Ποὺ ἀϊϑοὶ ρ ἰη6. 

ἰσυε ἐς ἐδε ἐκορίηξ 97, δεν ἰααυ.. ΤῆΘ νογβ 
δῖ οὔςςδ γοο8}} Μδῖί. χίχ. 17; [οδπ χὶν. 15,21, 
244. ΤΒε ἴονε οἵ Οοὰ ἰ5 αἰννδυβ οἱοδεὶγ Ἷοοῦ- 
ἡοϊηεὰ νι οδεοάΐεηςς ἴο Η 5 ν}]]: ΕΧ. χχ. 6; 
1 Τοπη ν. 3, ἄζε. 

δὲ αὐσεγαπος οΓΓ ἱπεουγωῤἑίομ) 12. “ οἵ 
ἱπητ γί ΠΥ, 11. 22; Κοηι. ἰἰ. 7. ὙΤἢο ἰο5885 
οὗ ἱπππλουίδ! ΠΥ οδΠ ΟἾΪΥ ΓΤοπῖς ἔγοπὶ πλογαὶ 
ϑιιϊοἰάο (1. 12), δηὰ ἴδ τὶ ξίθοι!β ἔδε] ἰπ {μοι - 
δοῖνεβ ἴῆ6 φγηςίρὶα οὗ ἴδ : Σ Ιοδη ν. 12. 
Τῆς 54πὶς δουρῆϊ---[παΐ νἰγία δ Ἰηνοῖνο5 1πλ- 
τηογίδ {γ --- ΟΟ ΓΒ ἔΓΟαΌΘΠΕΥ ἴῃ ῬΏΪο. 

10. »παζεῖδ τ πραγ μρΐο Οοά.} 

“6 Ἷονο Νιὶτγαδ : 56 δοῃεο ἰς5 γϑο ς 
5})6 Ψ1}1 ἴσδοῦ γοῦ ἄστο 20 εἰῤνιδ 
Πρλεν ἐλαρ ἐλε τρλφρν εἀένιφ; 
Ου {{ Νιγῖυς ἰδοῦϊς ᾿ἡγοῦο, 
Ηδάνεα ἱϊδε] 5μου]ὰ βίοορ ἴο μεσ. 

ΜΙΜΤΟΝ, Οονεμς. 

Ἢ ἸΕΊΕΕΤΗΙ οὗ (ἢ15 (δουρῃξς 15 ΡοβϑὉΪΥ δοτ- 
ΤΟ ἴτοπι Ρ]δῖο (“ Ῥῃδοάο, ἢ. 63, οἡ, δυῖ 
ΕΑΙΠον (΄ Οεβοΐ. ἀ. ῬὨΠοΒ.᾽ 11. 182, αυοῖοά 
Υ Οτίγηπι) ροϊηΐβ ου {παῖ {π|8 νυτιεγ ΠΊΔΥ 
αοἰαῖπι οΥ Δ } ΠΥ ἴῃ πανίης Ὀδδη (ἢς ἔγϑι ἴο 
εἶνε ἰξ Οἰοαγ Ἔχργοβϑίοη διιοηρ 15 σου Γγτήθῃ. 

20. 20 α ἐϊηφάομι. [ΙΕ ΨΝ βάοπι ὈΓη,5 κ.5 
ῃοᾶγ ἴο Οοὰ, 1ἴ ἰεδὰβ8 υ8 ἴο {πε ἔοοί οἵ ἴῃς 
Ἰοβίοϑι οὗ 41} [ἤγοῃθβ, δηὰ τ κο5 υ8 ρΑγίδκοΥβ 
οὗ 4 π5ρίγίτυλ] κΚίηράοτηῃ Ὀεογοπά ἴδε γγᾶνε: 
Ἀοπι. νυ. 17; 2 Τίπι. 11. 12. 

421. ἐδαΐϊ γὲ ῬΊΩΥ ΓΕΙΦΖῊ 70. ευόγπογ.} Τῇ 
οἴογηδλὶ Ἴοπίγαδὶ δεΐννθθῃ ἴῃ6 δεπιθίδπος οἵ 
δΑΓΊΒΙΥ ρόννεῦ δηὰ ἴΠ8 γε} {165 οὗ [πὸ ἀϊνίης 
κιηγάοαι ἰ5 Πογα ὈΓΙΘΗ͂Υ δηὰ ἰοσοὈ}Υ ᾿πάϊςαϊοά, 

42-Δ5. Α Ρτγοπῖϑςε οὔ γοα ἰπϑῖγυςτοη 85 ἴο 
ἴδ πδίυτε οὗ Νν ἰϑάοηι. 
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45ὃ 
22 Α8 ἔογ νιβάοπ), ψνῆλῖ 516 [59 

πὰ πον 815 σᾶπια ὑρ. 1 νν}}} ε}] γου, 
ἃπΠἃ ΜῈ] ποὲ δάθ πηγϑβίεγιεϑ ἔτης 
οὐ  δυῖ νν}}} 5βεὲκ μεγ οὐυῖ τοπὶ τῆς 
τα ἐπηΝ οὗ ἢεγ πδινγ, δηά δγίῃ 
τῆς Κπον]εάρε οὗ πεῖ ἰηῖο ἰρἢϊ, δὴ 
ψν1}} ποῖ ρ488 ονεγ ἔῆς τγυτῃ. 

23 Νείῖπεῦ ψν}}} 1 ρὸ ψ τ ςοη- 

42. «υδαὲ “ὁὲ “.1 ΤΠ νυ τοῦ σεῖβ ἰοσίἢ {Π| 6 
Το5}}15 δηὰ Ὁ] ββίηρϑ οὗ νυϊϑύοπι, θυϊ πον οΓα 
ἀεῆποϑ 1. 

ῥοαυ “δε εανθ μρ.} 11τ, “ονν δὲ δδσδπς""- 
(ψυῖκ. φωορηιοάο ζαεία 441}} ἰ.ς. (6 ογψίπ οὗ 
νΊιβάοαι. Νοιιίης, ποννόνοῦ, ἰ5 βαἱά οἵ ἴ86 
οτρίη οἵ Δ ἰδάοπι, εχοερῖ [ἴῃς βίδίεπιςπηί [πδῖ 
8[)6 ἰ5 (ῃ6 Ὀγοδίι οὗ Οοά, νυἱῖ. 25. Εννδὶὰ δπὰ 
οἴ ογ5 ΘΌΡΡοβε ἴ6 ννογάβ ἴο πῆθδῃ “ον 8386 
οσοσιττοὰ ἴο »:,᾽" ἐς. Ὦονν ἴ καϊηοα ν]ϑάοπι; 
δυῖ (ἢ ἐμοὶ οου!ὰ ποῖ ἤανα Ὀεοη ἰοΐ υποχ- 
Ργεβϑθά. Ῥεγῆδρβ {πὸ τιον ἔοϊς τμδἴ 845 ἴο 
1 δι οὐ στοδίίοη οὗ ΔΝ ἰδάοπι ποίῃίηρ 
ἔυγίΠμοῦ σδῃ δε 5414 ἴῃ Δη [Πδΐ 5ἢ6 15 Δἢ ΘΠ]Δη8- 
Ὀοη οὗ ἴΠ6 1)ινίπηο, δηὰ τπαξ 58ὴ6 ννγᾶὰϑ οπδ οὗ 
[86 ῥτίπιονδὶ αἰἱγιυῖο5 οὗ Οοά, δηά ἤγβξί τὸ- 
ςεἰνθά ςοηοτεῖθ πιδηϊεϑίδτίοη ἴῃ [ἢ ς ογοαϊίοη 
οὗ (86 ζὐηϊνογθε : Ῥγσον, υἱῖϊ. 22-21 ; Εσο]α5. 1. 
4-|ο, Χχίν. 8, 9. 

»)εἐεγῖ:.} Ὦδορ ὑτυ{Π8, οηςς πἰάἀάρφη, Ὀυῖ 
ὨΟΥ͂ τονοαϊθα, Τῆς τυτοΥ Ργουη565 παῖ Π6 
1} [61] 411 τῆ {Ὸ ἢ δὲ Κηονν5, δηὰ [Παῖ {Π6ΓῸ 
58[|8}} Ὀ6 ποίδίηρ εβοΐογις νος ἢ ΠοηςοδΔΙ8. 
ΗΦε ν}}} ἤανθ ἢο “πηγϑίογιθβ," υνῃ ἢ ΓΘ ΟἿΪΥ 
τιοδηΐ 0γ ἴῃς ᾿πτἰδίο ἃ, ϑοχης οὗ ἴδε ΑἸεχδη- 
ἀγίδη {Πποοϑορἢ!ϑῖ5 μδὲ Ὀοττοννεὰ ἔγοπι [Π6 
Πεοαΐδθη ρἢ]οϑοριοῦα ἴῃ6 ποίίοη ἴμ4ἴ [ΠΟΤ ἃΓῸ 
ἴγυ ἢ 5 νΠ]ς ἢ οὐγψῖ ἴο δὲ ςοηςεοαϊοά ἔσομαι (ἢ 6 
γΪχαγ τυ τυ 6. ΉΙΪο, ᾿Ἰῃ ἃ ραϑϑᾶρθ Ο]Ο56}Υ 
δηδίορουβ ἴο [ἢ 15, ηἀἸ ΔΗ σοτηρ δίη5 [Πδΐ, 1ἢ 
[86 {τυ 5 ΔΙ] ἢ ννογο γαυθδὶ θα ἴο {πὸ ἰηϊτἰαῖοα 
ὍΟΓΟ τΟΔΪΥ Ὀοδυτι} δηὰ ὑοῦ], τἢο86 τῆ 

ϑύςῃ Κπον οάρε πδά πὸ σίρῃΐ ἴο 
ϑῆϊ {Π6ΠΊΒ61τ 65 ἘΡ ἴῃ ἀδορ ἀλγκηθ85 δηὰ ΟὨΪΥ 
τὸ δοποῆς ἴψο οὐ ἴὔγθθ ροβοῆβ. ΑἹ] τηξῃ, 
ὄνθῇ ἰη τη στηλγκεῖ- ίδος, οὐρῆς ἴο δὲ ἔδαγ- 
6558} γ ἰηνι[οἀ ἴο δβδγοε ἴῃ 4}} Κηον)εάρε νῇῆϊςῇ 
σδη τδκε ᾿ς θεςίοῦ δηά παρρίογι (Ρΐϊο, " Ὠς 
ϑδοῦ 11.) 

«αὐἱ}} «τος δὲν οἱ} 1,1,“ ἀγᾶςὶς μοῦ δῖορ ὉΥ 
δῖορ᾽ (ἰχ. 16); ἐξιχνιάσω (]οὗ χ. 6). ΤῊ ςοἶ45- 
8ἰοδὶ ἔοσπι οὗ ἴῃ νοῦ 8 ἐξιχνεύω. [{ ἀοο5 ποῖ 
οσουγ ἰη ἴδῈ Ν.Τ', Ὀυΐϊ ννὰ παν ἀνεξιχνίαστος 
νος (Ε ομι. χὶ. 11; ΕΡΒ. 11. 8). 

, ον»ιῖδε δεσίππέρηρ οὗ δεν παίμοὶν. {{{}15 δά 
Ὀδοη [Π6 τηδδηΐηρ, νὸ 5δπου]ὰ πᾶνς σεαι γρὰ 
(ἢ6 ρῥγοηουῃ αὐτῆς. ΤῊΣ πηοδηΐϊηρ 15, “ ἔγοτη 
(τς Ὀεεϊπηΐης οὗ Ἤγεδίίοη ᾿" (τον. νἱῖϊ. 22,23). 

ὀγίηρ δὲ ἀποαυϊεάσε 9,7 δὲν ἱπίο ἤφδί.} 
ΤΠΣ ρῥῆγαϑο 5 ἰΚὸ (6 (ὐοιτήδὴ ἐπ ἀκα: ἀΐωγε 
“είχεη. ὍΤ86 (Πουσἢϊ τοβοη 168 ἴῃ 6 ἐν ἀγορᾷ 
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βῆ ΠνΥ ; ἔοῦ ϑιο ἢ ἃ πιᾶπ 5881} 
ἢλνε Ὡο ξ]]ο 5}1Ρ νι ννϊβάοπι. 

24. Βυῖ τς ηχυ!]τυάς οὗἩ τὰς τνῖΐϑε 15 
ἴῃς νγεϊίατε οὐ τῆς νου] : δπά ἃ τγίϑε 
Κίηρ ἰ6 τῃε Ὁρβοϊάϊηρ; οὗ τῆς ρεορίε. 

2ς ἈἘεςεῖνε τπεείογε ἱποιιςοη 
τὨγουρἢ ΤΥ τγογάβ9 δηά ἰξ 53}}} ἀο 
γου ροοί. 

μέσῃ τὰ τῆς ὠφελείας προθέντας οὗ ῬΏΪΟ (5ε: 
186 ργενίουϑβ ποῖο). 

2445 συεγ 1οᾶνε ἰὶ οἢ οπς 5ἰάς, 45 ἃ τδίηρ 
ἴο ὑς περ]εςίεά : χ, 8 (ἰ. 8: 1. 7). 

23. «ὐἱϊ[1 ὅ91 συνοδεύσω, “ ΝνΠ]}} 1 δοςοι,- 
ΡΔΩΥ͂ γοι!" (Οξεη. χχχὶϊ!. 12; Αφυΐΐα, συνοδία; 
[κι 1, 44. ὙΒὲ ψνογὰ 15 ἍἽμβοβεὴ ἔγοτχ [15 
Ἀ5ΘΟηΔης6 ΜῈ παροδεύσω. 

«υἱὴῤ οοπομπείηρ, ἐπ. “ Οοηπυχηίηρ "ἢ Πεῖα 
ΤΑΘΔΠ5 “ ννδϑί!ηρ "ἢ ΟΥ̓ “ πιοϊπρ ἀννὰγ.) ΤΠε 
ΤΟΙ ἐπέαδεσοῦγε 8 υϑεὰ Ὁγ ΟΥὐἱὰ (΄ Μεῖ. 11. 780) 
ἃ5 ἀοβοσιρίϊνε οὗ θῆν᾽Υ. ὙΤὮΘ ΓΙΟΥ͂ ργοῦγ565 
Δῃ μπρτμάκίπς ςοπηπλυπίςαίίοη οὗ ἢἷ5 ἐχροτὶ- 
ἐηςα ἴο ἴποδε ὙΠῸ Δοςσοιηρηῦ πὶ ἡ 6 
ΡαΐΒ οἵ ᾿πᾳυΐϊγγ. 80 ΡΉΏΠΟ 8405 ({. ..) φθόνος 
γὰρ ἀρετῆς διῴκισται. ὙΠΕΙΕ 15 ΠΟ τοοσὶ [ῸΓ 
50 τη6Δῃ ἃ Υἱςδ 48 ΘΏΥΥ ἰη [ἢ 5ρῆετσε οὗ νἱσίυς. 
ἴπ δἃῃοῖποῦ ρᾶϑβαρθ, ῬἢοΟ αυοΐε8 ΡΪαῖο 
(Ῥηαραγ.᾽ . 247) 88 ϑβαγίηρ ἰδαξ “ ΕΏΝΥ 
βίδη(8 οιϊ546 ἴῃ ἀἰνίηθ σΠΟΙ͂Σ " δηὰ ἣς δὰ 5 
[αὶ “ὙΝ ἰδάοπι, ἃ [πῖηρς πιοβῖ ἀϊνίπὸ δηὰ ρατγ- 
Ἐἰοἰραῖνα, ΠΕΥΘΥ δδυϊβ δογ ἢ4}}15 οὗ [πουρῆϊ, 
δυῖΐ ἐνοῦ ννεϊσοπηοβ ἴποϑα Ψ8ο {πὶγβξ ἔογ 
ἀγαυρῃ 5 οὗ ἰηβίγυςτοη᾽ (΄ Οὐοά οπιηΐβ ῥγοῦ. 
110..᾽ Ορρ.11..4.4). Τῆς ΡΒ] οϑορθογθννου]αὰ μᾶνα 
ἀεηΐϊεά {πὲ ““δΏνΥ " Παὰ δηγιμπρ ἴο ἀο ψ ΗΒ 
[ΠΟΙΓ βιιρργεββίοη οἵ {τυ }}8 νηοῦ ΠΟῪ δ6- 
Ἰενθά ἴο Ὀε δεγοπὰ ἴῃς τοδοῖ οὗ (6 παι] - 
ἴυάς; υΐ φθόνος ἰηνοῖνοβ ἴ[Π6 ποΐϊοῃ οἔ 
“ ςτυάρίηρ " δηὰ “ψΠΠο] ἀἴηρ." 

σμοῦ ὦ »παη.} Ψυϊρ. ἐα ες ῥόονιο. Ἐλαῖδμος 
“ἢ 46. Εηνγ. 

24, ἽΝ Ης ρτγοςβϑθάβ ἴο 5ῆονν (δῖ ἴῃς 
υἀηπλεεῖ ν᾿ ὨΠοΪΐηρ οὗ τὰς ΓΒ ἰδ Δη ἰπ᾿ ΟΣῪ 
ἴο διιπηΔη γ. 

μῤῥο άπ.) εὐστάθεια: Ἐπιμ. ἰΐ, ς. 2 
Μδςς. ἱν, 6. 

γΠ, ΝΤΙΙ. ΤῊΣ ΟΥΟΒΥ ΟΡ ΥΊΒΡΟΜ. ΗΟ 
ΥΊΒΌΟΜ ΜΑΥ͂ ΒΕ ΑΤΤΑΙΝΕΌ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΓΥἹΙΙ. 

1-Π. ϑοϊοσιοη, θείης δυῖϊ ἃ πιογίδὶ τηδῃ, 
κα 4}} οἴμεγβθ, ὑσγαγεὰ ἔοσ ννϊβάοπι, ψἈὶςὴ 
(8-10) δε εβιεεπιϑά ἀῦονε 4}} δαγ ]Ὺ δ] 6ββίηρβ. 
11-14, ΑἹ]! οἴμοι δαγίἢ]}γ Ὀ᾽Θββίηρβ σᾶπιθ τυ ἢ 
νυ ]βάοτῃ. 1δ-2]1. ΤῊΘ ἤι]πε55 οὗ Κπουίεάρε 
Ὑν ΐοῖ σοτη68 ἔγτοπι Οὐ, 22-80. Το είοιγ 
δηΐ {πὸ ἡδίυτε οὗ ΥΥ Ιβάομι. ᾿ 



νι Ι -- 3. 

ΘΟΗΑΡΤῈΒ ὙΠ. 
1 Αἢ] νῖοε αῦε ἐλεῖγ δεορτηηρ᾽ ἀκα ἐπα αἰΐξε. 
8 427 2γεγγεΐ τυϊτάονε ὀέζογς αὐΪ ἐλέρμιρις εἶδέ. 
15. Οοά ραῦε ἀὲνε αὐ ἐδε Σμοισέκαισε τυλέελ λέ 
λαί, 42 784: 2γαΐ: 977 τυϊερηε. 

Ϊ ΜΥΘΕΙΕ αἶβδο πὶ ἃ πιογίαὶ πιδῃ. 
κε το ]], ἀπά 6 οββρηηρ οὗ 

ἢϊπὶ τΠαΐ ννᾶ8 ἢτβι τπηδάς οἵ ἴῃς βαγῖῇῃ, 

1. 1 »ιγιεῇ αἰο αγηεὶ ἃ νπιογέαὶ ν»αη.}] ϑυςῇ 
δῇ δοκπονϊοάρτηοηϊ τη ϊ 866 πὶ συ ρεσἤυουδβ, 
δυῖ ἰξ 15 ἐχρ διπεὰ Ῥαγ  ὉΥ ἴῃς εχίγδοσγαϊηασν 
ἀονεϊορηχθηῖ οὗ βυροσγηδίιυγαὶ Ἰἰορεηάς ψ Ϊ ἢ 
δὰ εἰυκίογεά τουηά [6 παπὶεὲ οὗ ϑοϊογίοῃ ἴῃ 
{π6 1ἐνν 5} Ηδρδάδῃ, δηὰ ΡΑΓΕΥ Ὁγ ἴῃς νυΥ το 5 
οδ᾽)οςῖ,---Ἰν οἷ 15 ἴο 1]]υ5ἰγαῖο (1.) {πὲ Ὀεΐογα 
Βοῃουγ ἰ5 Βυχλ γ, δηὰ (11.} {πὶ τῆς δἰϊαὶπ- 
τηεηῖ οὗ νυἱϑάοπμ ΟΥ̓ ΘΟΪοπΊΟ. νν88 ποΐ ἄπο ἴο 
ΔΩΥ πιϊγαςσι]οῦβ οηἀοντηεηΐβ, Ὀυξ 18 ροϑϑι]6 
ἴο ἴπ6 βἰρ]εβϑὲ οὗ ἴπ6ὶ σμ]άγεη οὗ θη ῃο 
Ὑ71}1 5εο κ [ἃ ΌΥ ΡΓΔΥΘΓ. 

ἤἶζο ο αἹ1} 1 Μ͵ὰβ8 πὸ θείης οὗ ἃ ϑυρετίοῦ 
οσγάοσ ἴο ἴδε σεϑβῖ οὗ τηδηκιηά. 

ἐδε οὔεῤγίπο φ δίνι ἐδαὶ αυας γε »πιαάε ον 
ἐδε εαγὲϑ. ΕΑΝ ογὰβ ἴῃ ἴΠ6 οΥἹρίη8]---ἃ 
ἐς ἀρβςδηάδηϊ οὗ ἰη6 δαγῃθογῃ ὑσγοίορϊδϑῖ,᾽" 1.4. 
οὗ Αάδπι (Οεῃ. 11. 7: 1 (ὐοΥ. χν. 47, ὁ πρῶτος 
ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοῖκός; Ἐνος]8. ΧΥΪ, 1). 
ΤῊς νογὰ ““ ῥχοϊορίδϑὲ " ὁσςσιγβ ἀρδίῃ δῖ Χ. 1.Ἅ 
71 Ὀδοδπηα ἃ σοσηήοη νογὰ ἴῃ Οτεεκ δοςὶο- 
βἰαϑιϊσδὶ Πτογαΐυσο, δηά, του ποῖ Ῥοσῇδρ5 
ἰηνοηϊοα ΟΥ̓ {Π18 ἩΤΊΟΓ, νν85 ἤγβὲ Ὀσγοιρῆϊ πο 
ΟΟΓΓΘΠΟΥ͂ ὈΥ͂ Β΄ π|. 

Ω. ἐπ 7 νιοϊδεγ: «υοριόῇ] Νο ππηιιδιιδὶ 
εἰγοιιπηδίδηοοϑ Δοσοιηρδηϊθα ἢ15 Ὀἰστὶ. 

«αυα:ς γασῥίοπεά ἰο ἐὲ ,3ε42.1] ἐγλύφην ; 111., 
441 ννὰβ8 βουϊρίυγεα," ἀδ. ἀρ πεσε ρα ἢ 11. 
ΟοιΡ. Εςεϊεβ. χὶ. 5 ; 15. χ]ῖν.. Ὅς “ 65} " 
8 τοραγάβθα 85 Ὀείηρ ϑῃαρεά ἴῃ ἴπ 6 υγογηῦ, δηά 
ἴΠοη εηάοννοά [ἢ ἃ ὑγε- οχἰβίεηϊ δου] (ΥἹ}}. 9). 
80 Μαδςγοῦῖιβ ο8]}}5 ἴ86 νοῦ “ἤοστηδηάϊὶ 
Ποχηβ τηοποίδηλ." [Ι}ἢ ἴῃς ἰδηγύυδρο οὗ Ἰαῖου 
[Πεοϊ]οκίοδὶ σοΟΠ ΓΟΥΘΙΒΥ ἴΠπ6 ἩΤΙΟΣ 18 ταῖῃον ἃ 
Οτεδιοηϊδὶ ἴδῃ 4 Ττγαάδυςδηϊσῖ, Η5 υἱονν5 
ἅστοο ἢ ἴῃοβς οὗ ΡΏΠ]ο, νο Βοϊά τῆδὲ ἴῃς 
Γο- οχἰϑβίθηϊ 501}15 ᾶἃσε “" 68} 688 δηδ Ὀοάϊ- 
655,᾿ δηὰ ““ᾶγνε Ὡ0 ραγιἰς ραϊίοη υἱτἢ φαγί} 
ταδλῖίεσ " (8 ΟἹκαδηῖϊ, 7: 1(6ρ. ΑἸΙΟρ 1. 12). 
ΕοΥ ον ἀεῖλ115 566 δορά, "ῬΏΙο,᾽ ΡΡ. 
λ41, 24ι. ΤΟ νοῦ ἀο65 ηοΐ τοιιςἢ οη (ἢ6 
ιυεϑέοη 45 ἴο ἴ6 οχαςΐ τῃηοπιθηΐ ἰπ τὶς ἢ [Π6 
500} 58 βυρροβοά ἴο ὃὈ6 υηϊϊοὰ ἴο [π6 ὈΟαΥ. 
Τῆς ΑἸοχαπάσγίδη ὑϑυσ ΒΟΟΣ νγ 88 ἘΡΌΒΔΟΙ 
ἀογῖνοα ἔζοπι ἴῃς δἴοϊςβ, σῇο ἀδαυςεά [ΠΕΙΓ 
Υἱ 8 ΑἸἸΘΡΟΥΣΊΟΔΙΙΥ ἔτοπι Ἡοτσηοτ, “ 11.,᾽ ἴχ. όορ, 
ἄς. (ϑίερίποά, ᾧ 15.) [Ιπ ἴῃς οοτμηπιοη 
οι Ηδρδάοιίῃ δαςῇ δουὶ, θεΐοσε επίοσίης 
{πὸ ὈΟΑΥ͂, ἰ8 διρροθεὰ ἴο ὕὈ6 5δῆενῃ ἴδε ἔυΐυγε 
ἰδοθβ οὗ γονναγὰ δηὰ ρυῃιϑῃπιθηΐ [αὶ ᾿ξ ΤΏΔΥ 
δε ψϊουϊ οχοιδε Ὠεγεαῆοῦ ; δηὰ (Πε γεῖ 
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2 Απὰ ἴῃ ΓᾺΥ̓ πιο οι 8 το Ὁ νγ88 
[Ἀϑῃηϊοηβὰ ἴο ὃὉ6 β68}} ἰῇ τῃ6 τἰπι6 οὗ 
ἴδ τῃοηῖἢ89 “ Ὀείηρ Πσομ)ρδοίθα [ἢ « 7οὺ το. 
δἰοοά, οὗ [με 8εεὰ οὗ τῆδη, δηὰ τῆς 
Ρἰεδβυγε ἕῆδὲ οδθ νυ] ὁ 5]δαρ. 

2 Δηάμπεη [1 ννδ8 δογη, 1 ἄγον ἰῃ 
[ἢε σοπιποη 411) δηὰ [61] ὑροη τῃ6 
δλγίῃ, ψηὶοὴ 18 οὗ {κ ῃδζυγε, δηά 

ὈΠΌΟΓη 5ου]ἷβ οὗ 41} [δνν8 ἅΓὸ σοργεϑοηϊθα 85 
βανίηρ δΒεθη ργεβεηΐ ἴο μεὰγ {με [υἂνν ἀε]ϊνεγεὰ 
οῃ Μοιηῖ δι:ηδὶ. 

ἐπ ἐδὸ ἐἶριθ 97 1Ἰτη πιο δι. ΑΑ σοτηπΊοη 6Χ- 
ῬΓγεβδίοῃ ἴπ δηςίεηϊ ᾿ἰϊεγαΐασε (Ατίβι. " Ηϊϑβῖ. 
Δπηϊτλδὶ.᾽ χ. 4; ΡΙη. “Η. Ν.᾽ νἱῖ. ς; Τεσγεηΐ. 
« Αἀεϊρῆ., 11. 5, 28; Ονὐἱά, “ Βαβι, 1. 21; 
«Μαιτὶ Ἰοηρᾶ ἄδοοτῃ (]εγδηΐ [δι ἷα πιθη565," 
γιγρ.), οτἱριπδίίηρ ΡγοΟΌΔΟΪΥ ἔγοπι [ἢς εαγ]οϑῖ 
ἀϊνϑίοη οὗ {86 γεαγ ἱπῖο ἰπᾶγ τηοητἢ8 οὗ 
8 ἀλγ8β. Εὸγ ἴδε σοποορίίοη οὗ ἴῃ6 βοιυὶ 
8ἃ5 βοραγαίθ ἔγοιῃ ἴπε ὈΟΟΥ, 566 Υἱ}}. 19. 

δεὶηφ εοο»πηραςϊεά ἐπ ὀίοοά.) [1 ἰ5 ΠΑΓΑΪΥ͂ 
ψ ττἢ ἢ 116 ἴο εηῖοῦ ἰηῖο ἴπε εἰηρὶτὶς ἀεἴδ1}}8 
οὗ ἴῃε νυυῖοῦ 8 ΘΙ ὈΥΥΟΪΟΡΎ. Ηδ 5εεβ ἴο 
Βανὸ μοϊὰ [πε ρῃγϑίςδὶ νἱοῖνβ οὗ Ασὐιβίοι!ς (6 
εθηοσγαῖ. δηϊπηαὶ.,᾽ ἰΐ. 4; Το. ΡΊ]Ιη. “Η. Ν᾿. 
νἱ]. 15), δ ο ῬΏΪΟ τοὐοςιεὰ (΄ 6 ορίξ. 
Μυπά.᾽ 45), θυῖϊ ψὨὶοΒ ἴἢ6 Ὑυτῖῖεσ ΤΑΥ͂ ἤδγο 
ἰάθηϊβοὰ πὴ ἰοῦ χ. το. (ομρ. 4 Μδος. 
ΧΙ. 19.) βοιιαο-ϑοϊοηοῃ, ἰῇ τουοδίης οἡ 
Ρμιγϑὶοδὶ ἀείδ1}5 ΏΙΟΒ ἴῃ 1[84ῖ ἃχο ΕΓῈ ΤΟΞΓΥ 
ἃ τιλίζοῦ οὗ ψιιεσϑυνοσῖκ, 5ῆοννβ 1658 να οπὶ 
(δὴ ἴΠ6 βδογεὰ Ὑτοῦβ, πὸ οὐ 118 βυῦ͵]εςῖ 
Ρτεϊθηά ἴο πο Κηπον]οάρο: 8, Ἴχσχχῖχ, 13-ό; 
Ἐςο]ε8. χὶ. 5. (οΡ. 2 Μδος. νἱϊ. 22.) 

ἐδαΐ εα»ρδ «αυἱτό “ἰεεΡ.)] ὙὌΠα δάπιὸ δὰ ρἢθπ]- 
ἰδ 45 ἴῃ ἷν. 6. 

8. “4πώῶ4 «εὐδὲπ 1 «υα΄Γ δὸγ".}] “Ὑρᾶ ἃῃὰ 1 
ἴοο, ἤδη Ὀοτη." Νοῖ ΟἿΪΥ τὴν δἰγῖ, θυ ΤΥ 
ἱΠΥΔΏΟΥ νν 88 5: ΠΊΡῚΥ ΠΟΙΤΏΔΙ. 

2ὲ εονῃποι αἰγ)] Α Ῥῆγαβα ἢγϑοὶ υϑοὰ (8Ρ0- 
ψόαν ὐὸν ΟΥ Μεπαηάοσγ (Βγυηςκ, “ Οποπι. 

οοῖ, Εχοἢ Υἱ, 6). 

ΚΠ Α ρῥῆγαβο ἔογ Ὀϊγ ἴοιυηᾶὰ δοῖὰ ἰη 
ϑοσιρίυγο (5ε6 ἴῃς Ποτῃπηιοηϊδίογβ οἡ 58. ΧΧΥΪ. 
19) δηὰ ἴῃ Οτεοκ τυεγβ (“ 1]. χίχ. 110), δπὰ 
ἴῃ ἴΠ6 1,ατὴ ἐασάεγε. [1 8 51}}} υϑοὰ ἴῃ ἘΠ 5 ἢ 
οὔ δηϊπιδὶβ (“ ἴο 2,1} ἃ Ἰαπιὺ," δις.). Ηετγε (Π6 
Μογὰ 15 υϑοι ἴο ᾿ΠΡΙΥ [86 σοϊησηοη ἢ6]Ρ]655» 
Ὧ685 οὗ ἸΔΟΥ͂. ᾿ 

“4 7 ἤμγέ ἐσσι ηΣ 
Ἐχοερὶ."---ΠΑΡΙΝΙῦΞΚ. 

«αυδίοδ ἃς 9Κ ξε παίμγε] Μαυΐρ., σἐρρμδον 
αεία. ἴΙτὶ ἴῃς Ν, Τ. ἴδε ψογά (ὁμοιοπαθὴς) 
ὉσουΓ5 ἰνίοο (Αςῖβ χὶν. 15; |45. ν. 17), πὰ 
6 τοηδετοά “οὗ Κα ραϑϑίοηβ." ΟΥἹπῖπὶ υη- 
ἀεονξίδηβ ἰἱὲ Ποῖα ἰῃ [Π6 ϑεῆϑε οὗ “ 
(6118 (Ηοτ. “Οἀ..᾽ 11, 18, 32), “ ᾿ταρασίδι, 
“ ἐγοδίίηρν 41} 4}1κ6. δϑοϊομιοῃ ἰ8 τηδάα ἴο 

ὁ οἧἣ. 4. ὅ. 
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ἀςτ Κίηκε 

τς ἤγβεὲ νοῖος Ὡς ἢ 1 υἱζεγεά νγᾶϑ 
ΟΥ Ωρ, 45 411 οἴεγβ ἀο. 
41 νῶὯϑ πυϊδεὰ ἱπ βυγδάθ]ηρ 

οἰοῖ αβ9 δηὰ τπδῖ ψνἹ ἢ σἌΔγαβ. 
ς Εογ τδοῖε 185 πο Κίηρ τῃδῖ ἢδὰ 

ΔΩΥ ΟΙΠΟΓ Ὀεείππίῃα οἔ δίγιῃ. 
6 “ ον ἃ}1] πιεη ἤᾶνε οὴς επίγληςς 

τ Τα. 6. ἱπἴο ᾿Ππξξ, δηὰ τῆς {κε ροίηρ οὔ. 
 ὙνΒεγείοτε 41 ργδγεά, δπὰ υη- 

ἀετγβιδηάίηρ νγὰ8 ρίνεη τηὲ: [1 ςδ᾽]εά 
μβοη οὐ, δηὰ τῆς 8ρὶ τ οὗ υνἰβάοῃηι 
ςᾶπης ἴο ΠΊΕ. 

ὙΨΙΒΌΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΌΜΟΝ. ΨΊΙΙ. Γῆς 

8 1 “ργείειγεὰ ἢεγ θεΐογε βςερίπς μὲ. 
δηὰ τῆγοπαβ, δηὰ εβιθεπιθὰ ΠολοΣ ἕπ; 
ποιίηρ ἰη σοπηράγίβϑοη οὗ δε. ἈΡΡΞ 

9 ΝοΙεμαν ςοπιραγεὰ 1 υπῖο τὶ 
ΔΩΥ͂ ' ργεςίοιιβ βίοηβ, δεσδιι5ε 41} ρο] [δι 5. 
ἴῃ τεβρεςξ οὗ Πεῦ ἰβ 885 ἃ {{δ 93λπώ, ιὶ 
Δηὰ 8|νεῖ 514}} ὃς Ἴσουπίοά 25 οἰλγ δ 
βίοτγε ἤοσ. 
ΙΟ [1 ἰονεά δεῖ δῦονε διεδί:ἢ διὰ 

Ὀεδυῖγ, δηὰ σἤοβε ἴο μάνα ΠΕΓ ἰηβιεδὰ 
οὗ Ἰίρῃς : ἴογ τῆς ᾿ἴρῃς τῆλ ςοπιεῖβ 
ἔτοπι πεῖ πενεῦ ροκίῇ ουζ, 

ἱπιρΡῚ ἰἢαΐ δὲ ἷ5. ὈϊγῖΒ ἢῈ γεςεῖνεά οηϊῦ [πε 
ἘΠΙΥΟΥΒΔΙΪ ὈΪοβδίηχδβ οὗ δαγί ἢ δηὰ δἱγ, ᾿ἰκὸ δἱ] 
οἴδογ ἰηΐδηῖβ. Οοιήρασα {Π6 [1η65--- 

“Ἐὸογς Μοίδεσ Ἑδσγί;, βῇῃς σαΐδοιβ α]]} 
Τηῖο ΠΣ Ὀοβοῦι, στοδὲ δηὰ 3π)4]}.᾽" 

ἐδὲ 311 “τοἷἱοό αὐδίοδ 1 ὐἰδοεγεά «υΔ4 εγγίπ, 
α- αἱ! οὐδεν: ἀο.} 1.ἴϊ., “ ψεερίῃξ Ἔα ΌΔΠ]Υ͂ ΠΥ 
ἤγϑι υἱΐεγδηςε, Πκο 411." φωνὴν 5 ΠεΓε ἃ ςορ- 
Ὠδλῖο δοουβαῖίνε δῆ κλαίων. “1{|Κὸ 41} 15 
ἃ ὈΓΔΟΔΥΪΟΡῪ ἕογ κἾἶκαὸ 26. τοἱοό 9} ἃἷϊ" 
(ςοιῃΡ. ἰἰ. 15). ἼΠσα, “6α14}}γ," ηοΐ ἧκα, “1 
υἰτεγεὰ ᾿" (νυΐϊς. ον ἢ, 5 ἴπεὲ αὖς τοδάϊηρ. 
ΤῊΣ γοδάϊηρς ἧκα ἄτοβὲ ἔγοτη ποῖ ππάἀογθίδηαϊης 
ἴῃς ἰάϊοπι κλαίων φωνὴν, ἀπά ἔγοηι ἃ ἀ!5}1Κ6 οὗἁ 
{86 ἰΔυϊοίοργ ὁμοίαν. .. ἴσα. Μεη ἴῃ 4}} ἀχζο58 
᾿νᾶνα ποιἰςθὰ νυν ἢ ἃ ϑεῆϑο οὐἩ πιο η ΠΟΥ (Πα 
(πὲ ἢγϑθ δυμμδὴ υἱζεγαηος 15 ἃ Εἰ. δ66 
1, υςτχοῖ. ν. 217. 

“Οὐ τροἱ ποτ ῆδ65, ἃ παϊκοὰ πον οῦοχῃ οἢ]ἃ, 
ϑδαὰ του αἀϊάςι εὰρ νὮΣ6 41} δτουπὰ [ἴΠ66 

51:1164."--δ1κ ΝΥ. [ΟΝῈΘ (ἔτοτα ἴῃς Ῥοσγϑβίδη). 

4. απά ἐῤδαὶ αυἱ εαγε.ἢ ἸἩἰϊ,, “ δηὰ δηγϑὰ 
ΟΑΓ65"---ΠΑ εἶν, ἴῃς οᾶγο8 οὗ ἴποβϑε ψ80 
ξυλτάοα ΤΥ ἰηΐδηογ. 

δ. 9. ὀίγῤ.1 ΓΤένεσις ἰΒ πεῖ υ8οὰ ἴοΥ 
“1:6 ᾿" ἴῃ φοηογαὶ, 

Θ. χοίπρ ομ!]. 866 ποῖδ οὐ ἷϊ. Δ. ΤῊ 5 
ςοιμηοηρίδος οὗ πιουδ] 5ῖ8 15 εχραπάεα ἴῃ 
᾿ες δ. χὶ. 1-. 

7-10. ϑοϊοιῃοη᾽ 5 ὕγδυεγ ἴον ΚΝ ἰδάοπι, δηά 
15 ἰονθ ἔου ἤου. 

7. Ἡδεγοίογε) Κηονηρ ΤΥ ΒΟΙ ρ᾽ 688} 655 
ἴῃ σοπηπηοη ὙΠ 41} (Π6 τοδὶ οὗ πιδηκιηὰ (ἰχ. 
55) 6). 

1 ργαγεά. Υἱῖϊ. 21. : 
πἰπάεγεαπάϊης.) φρόνησις. ὅ8εε ποίς οἢ 

Υἱ, 1ς. 
Ι εαἰϊοά ὠροη Οοά.}] ὌΠ νογὸ ἐπικαλοῦμαι 

8.45 [18 56η86 480 ἰὴ {πε {ΧΧ. (Οεη. χὶϊ!, 4; 
ϑυτημηδοι5, Ρ8. ἰχυ. 17}, δῃά ἴῃ ἴῃς Ν. Τὶ 
(Δεῖ νὶ. 59). 

ἐδὲ “ρὶγὶ! 97 αυἱσ4ο».} ὙΠ θεβῖ σομπητηεη- 
ΤΆΤΥ ΟἹ [πε γεῦϑε 19 [45, ἷ. ς. [Ι{ 158 οἷδαγ [Πδὶ 
81. [4π|6ὲ5 ννὰ5 ἕδη αν νυ ἢ [15 θΟΟΚ (866 

ΠΏ θαῃ Ρ]υπιρῖγε᾽β “81. [4π|68,᾿ Ρ. 31) Τί 
βρεςῖαὶ ρμαγαὶϊεἰὶβ βυρρεβίςοἀ ὉΥ νΠΕΙΣ [χε 
Ἡδηρϑίθηθογς δηὰ δῖ1εσ (΄ 16 Αροκγγρίκῃ ἢ 
ΤΑΔΥ͂ Ὁ6 Βοπι Εἰ π|68 νάσυθ, 45 ΚοοΙὶ [25 μεσ 
ἴῃ ἢϊς ’“ ΑΡΟΚτγυρδῃοηΐγαρε:᾿ δυῖϊ ΠΟΥ͂ ἅ1Ὲ ἴοῦ 
ΠΌΠΛΘΓΟΙΒ ἴο θ6 αυϊΐε δοςϊάοπίδὶ. Τῆς Πι 
ἰάεα οἵ “1δε 8ρί τί: οἵ ινϊϑάοπι " ν᾽ᾶξ ΟἿ ΤΠ 
γοδὶεαὰ ΌΥ ΟἾγιϑὶ (1κ. χὶ. τ 32). ὙΠ ΠΟ 
οἵ οουζϑε δ] υάϊηρς ἴο τ Κ. "ϊ. ς-ἰς ; [τ 29- 

34. 
8. Πργείεγνγεά δὲγ δεΐογε ... ἐδγοπθ] ΤῸΝ 

Ῥαβϑᾶρθ σεβει Ὁ ]65 Οἴδεῦβ ἴῃ Δ 
᾿τογαίυσε οὗ ἴηε [ἐν (Ργον. 11. 8-ἰοὶ τὶ 
10, 11, ἄζο.); ἀπά τη ἴῃς Βοοκ οἵ [οὗ (χατι 
15-10}. 

9. “η7 ῥγεείοιις «[0πι.} Ματξ., “ 5ἴοῃς οἱ 
ἱπεβπιδδ]6 ῥγῖοε." ᾿Ατιμητὸν ἰ5 “ υηγαϊυοὶ" 
ἴῃ 186 86η86 οὗ “ δεγοπὰ Π6 ῬΟΥΤΕΓ ἴο γαὶυκ. 
(οπῖρ. 3 Μᾷδος. ἐἰϊ. 23, τὴν ἀτιμητὸν τοὰν 
τείαν, “Ἰῃ6 ᾿γίςο 658 οὐ ΖΘ 58." (οπρ 
ϑβάκβροᾶζο.--- 

441 ([Πουρῆϊ 1 αν ἃ ἰΒβουξαηὰ (δατίαϊ ττεοὶς, 
1πεβεηδοὶς βίομος, ὠρῦαίμεα εν εἶς. ἢ 

Αἰελαγά 72.1.1. 

αἰ! σοἰ4.}) ὁ πᾶς χρυσὸς, “ἴῃ 5υπὶ τοὶ αἱ 
ξοϊὰ ἴῃ τῃς νου]. Οοἴηρ. Μεμπδπάεχ, σούμ 
δὲ πλούτον κτῆμα τιμιώτερον. 

10. ἐπηεαά 9 ἴα. Ιαννατὰ Ἰἰρας πουν 
μᾶνθ ςοπιροηβαῖοα τὴς Ἔύθη ἕοσ ουϊνατγά ὑβηέ: 
Ὧ6585β. ΕῸΓ νυ ϑάοπι ἰ5 ἴπ6 ἴγας Ἰ᾿ἰραι (Ρ5. σα 
105), ψίτουΐ ψιϊοῇ 411} ἰ5 ἀδγκηςςς (Μαῖ πὶ 
23). 

“4 δο τηυοῖ ἴδ ταῖμοῦ ἴπου, οἰ εςίϊαὶ Ἰρδι, 
Θμίης ἰηννασγάβ, δαὰ ἴῃς τηϊηὰ (Ὠτουρὰ 41} δα 
Ρονεῖβ 

Ἱτταάϊαϊς ; ἴδετε ρἷδηΐ Ἴγεβ, δὶ} πιδὶ ἴα 
{νον ες 

Ῥατρε απὰ ἀΐξρετες, [Βδῖ 1 τηδν βες διὰ ἰεὶ 
ΟΥ̓ ἰδίηγϑβ ἱανίβθ]ς ἴο πιοσίδὶ οἱρῃ:. "Ὁ 

Μιιτον, δ αγ. 2οεί, αὶ 

πευεν φοοίὁ οἱ 1ἷτ,, "15 βἰθερίεβ5." γαἶξ, 
ἱπεχεϊηριδὶἠε. 

11-14, νν᾿Ἰβάοπι Ὀγουρὶι 411 οἴμεγ υαϑθδῇ 
ἴῃ Βεῖ ἰγδίῃ. 

11. «Ἱ]] χοοά ἐδίπφι. Ιῃ ἴδε οτίφίπι, “ Βυὶ 
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Κίπρε. χχ “ ΑἹ] ροοά {Π]ηρ8 τορεῖθοῦ σδηα 
ἴο πιὸ ψ ἢ ἢεῖ, δηά ἱπηυλεγαῦὶα 
ΓΟ 65 ἰπ Ποῖ Βαηάβ. 

12 Απά 1 τεϊσιςεά ἱπ “δεηι 41}, 
θεσδιϑ6 τυϊδάοπι ροεῖῃ Ὀείογε τῆθπὶ : 
δῃάὰ 11 Κπονν ἤοΐ τῆδλῖ 8ῃη6 νγᾶβ {Π6 
τιοῖδοσ οὗ (Πδηλ. 

12 1 Ἰεαγηβὰ 1 ἀΠΠ ρθη τ, δά ἀο 
ςοπιηλυηϊοαῖα ὧδ 1 ΙθΘγΆ γ : 1 ἀο ποῖ 
ἢϊ46 Ποῖ Πςἢ68. 

8} γνοοά {μϊηρ5. [1 ναϊυθὰ δ δον δ]} 
ΤῊΣ δ]οβϑίηρβ, Ὀυΐ 586 γανα τὴολο ἴμοϑε 85 
ψ6]}. 

ἐππιιεγαδίο γίοδο.} 866 2 Οδγοῃ. 1. 12, 
ἶχ. 1--Ὧ ; ΕΣ οΙυ5. χὶν!. 18. 

.12. δεεαιμε «αυἱτάονι φοεὶδ ὀφίογε ἐδ". ΤΠῸ 
ΤῊ ΔΏΪΩς 18 ἴῃς φαγί ]ν Ὀ]οβϑίη 8 Ὀδοοπιο γοαδὶ 
Ὀ]εβϑίηρϑ, ἤδη γν! πάσα 15 ΤΠΟΙΣ Ἰοδάθγ, 1.6. 
ἡρξν γῆ ΟΥ̓ΘΓ {πεῖγ τι86; Ὀυϊ τ βεη 6 ρῥγαγοὰ 

ΓΤ υἰϑάομι, ΠῈ νν88 ΘΕ ΓΕΙΥ ὑπᾶννᾶγε (ἠγνόουν) 
(δῖ 5:8 ἰ8 ἴπ6 τηοῖπεσ οὗ [ει ροτὰὶ 458 ννεῖὶ 45 
οὗ εἴοθσῃδὶ Ὀϊεβθοάῃοσα [ἢ οἵδποεσ νόοσάβ, ἢ6 
ἀεβῖγεβ ἴο ἰηεἰπιαῖο ἴπΠαῇ ἢἷ8 ὈΓΑΥΟΓ Ὑ͵ὰ5 Ῥυ γα 
δηὰ υηϊδιηϊοα ὈΥ Ἰονγεῦ πιοῖνοβ. ΤὨγουρῇ- 
ουΐ (86 ῬοοΟΚ τῇς ψτίϊογ 5 (πιηκίηρ οὗ [Π6 
ἰάθα] δηά Ἰερθηάδιυ ϑοϊοπιου, γαῖμοσ [μδη οὗ 
[δς δγεϊγοηι- δι [1658 Κη ---- 

“ἍΝ δοβε ποδσῖ, θη Ἵἢ ἵαγρςε, 
Βερυ]εὰ Ὀγ ἔαὶς ἰἀο]αίγοβϑοβ, {6}} 
Το 1Δο]5 (ου].᾽ 

ῬοΞ5:Ὀ]γ, ἴοο, ἢ ἀεβίγοβ ἴο Ἴοοστϑοῖ ἴπ6 ρεβϑὶ- 
τηϊσιὶς τυἱοννβ οἵ τῆς Βοοῖκ οὗ Ἐν οἰ ε5᾽δοῖε5. 

1 πεαυ πο. ΤῊΪ5 ἱπιρογίεςϊ (ἠγνόουν) τηυϑῖ 
ὉὨΘΙΓΠΟΓ Ὀς ἰτεαϊεά 85 τπουρἢ ἰδ νογα ἃ ρίυρεγ- 
ἴεςοϊ (Ουϊδθεγίεῖ), ἢογ ἴἌκθη (45 ΕΥ̓͂ Οσίπιπι) ἴο 
ἴάθδη {πὶ (Ὠ6 διιῖῃοΥ εοπρπεφά ἰο δὲ ᾿πααυαγὸ 
οὗ ἴπε σοπποχίοη δεΐνγεεη υνδάοπὶ ἀηἃ ὑχο5- 
ῬΕΓΙΥ. [ἰ τεΐεσβ ἴο ἴπ6 ἀδγβ8 ἤθη ΒῈ νγᾶβ 
ῬτΑΥΙης ἕο υγβάομι, δεΐοσε ἢ8 στεαῖ ὑτῸ8- 
ῬΕΣΙΥ Ὀορδη. 

18. αἰ δρεπ. ἘἈδῖδον, σπου συ ]6"-- 
ἃ Τείδγεποε ἴο ἴπε6 ΡυΣ Υ ΟὗὨἨ ἢ18 τοῦνοβ ἴῃ 
ἀεϑιστης νυ ]ϑάοπι, 48 Ὄχρίδίηπεά ἴῃ ἴπὸ ]δϑῖ 
γοΓβ6. 

ἀο εο"νεγειγίοαΐ..}1 ὙΠῸ Οτεεῖκ ργεβεηΐ οἴξη 
ἰηύοϊνοϑ ἴῃ6 ποῖίίοη οὗ ἃ ννῖβἢ, “1 δηλ ἴου' 
σοτητηηϊςδης ΠΕ, “1 ἀεδῖγε ἴο ἀἰϊδῖιο 
[οτ." 

ἠδογα.] “Ὁπρτυάριηρὶν,, “ψπδουΐ 
ΘΩΥΥ ; ἃ Τοΐεγεηςθ ἴο ΥἱἹἱ. 23. 

1 40 ποὲ δί4ε.} “Ἰ, ἀο ποῖ «υμσὸ Ἴο δἰίάς,᾽ 
85 ἴῃ ἴῃ 1αϑῖ οἶδι156. 

14. «υδἑιοῤ ἐδεὲγ ἐραὲ τ4:1..1] Χρῆσθαι, νυϊτἢ Δἢ 
δοουβαίίνε ἰηδίοδά οἵ τ ῖτπ [ἢδ ᾿ηϑίΓυσταεηῖδ] 
ζᾶ56, ἰ5. ἃ ΥΕΣΥ͂ ὕπο] 455108] σοῃδίγυςίοη, δηὰ 
βοὴθ Μϑ55. δεῖε τεδὶ κτησάμενοι. Βαυῖ [ἴΐ 15 
σογίδιη ἴδ ὯῸ0 8οσίθε ψουὰ ἤδνα αἰίοτοά 

14 Εογ 836 ἰ8 ἃ τΓδᾶβιγε ππίο θη 
τὲ πανοῦ (Δεῖ: ψϊο ἢ τῆον (δῖ 
ι88ὲ ᾿εςοπια ἴῃ6 Πιεηάβ οὐ Οὐά, ! τ, ἐπῶν 

᾽ Ὰ 2 ιἑἰπάελξ 
δείηρ, σοηχηηεηάεα ἔογ τῆ6 οἱ β (δῖ τὴ οοά, 
σοΠΊ6 ἔτοπι ἰδαγηίηρ. 

15. ᾿Οοϑά Πδῖῃ ρταηίθά πε ἴο βρεᾶκ ! Οτ, δρά 
8ἃ8 1 ψου]ά, δηὰ ἴο σοποεῖνα 45 5 ἡὉῸὃΘὋὈ 
πλεοῖ ἔογ ἴπ6 τῆϊηρβ (παῖ ' γα ρίνεη " Οτ, ανν 
ΤῺ : Ὀδεσδιιβε 1 15 ἢς δῖ ἰεθδάειῃ τ τ 
πὑηῖο νυγίβάομῃ, δηά ἀϊγεσίειῃ τῆς ννῖβ6. 

1}18 ἴο [86 ΓΑΤΟΡ ΤςοηδίΓυςζίου νι ἢ 15 ἔουπά 
450 ἰπ 1: (οσ. Υἱῖ. 31 ([ἰ6ξ. τὸν κόσμον). 

ὀεεοριθ ἐδὸ ,,ῖεπά: ΚΓ Οοά.)] Τῆς δογβὶ τὲ 
ξηοχηΐς, δηὰ σοΥγεβροηαβ ἴο ἴπΠῸ ΕΝΏ] ]5ἢ ὑσὸ- 
βοηΐ δοσὶϑδί “Ὀθοοιηθ." ὉὍὌΠ6 ρῥῆγαϑθο στέλ- 
λεσθαι φιλίαν ταοδη5 ““ἴο ῥχγονϊθ ἐτἰθη 58} 
ἴοῦ οὔμϑϑεὶ ἢ" ἀοιῃρ. ἴβ5. χ]ὶ. 8, ““ ΑὈγδμᾶπὶ 
ΤῊΥ {τἰοηα " (ΕἸ Κ4|11); [45. 11. 2ς ; [οδη χνυ. 
14. 

δείηφ εορεριεμε.} ΝαμΊοΙγ, “ἷἋο Οοά᾽» 
(συσταθέντες). ΤὮςΣ νογὺ ἰ5 υϑοὰ ἰῃ τ Μᾶςς. 
ΧΙΙ, 41 ἴῃ [ἢ 56ῆϑε οὗ “ἱπίγοάιιςς ἴο ἃ πϊοπά,᾽ 
ἃ8 4180 ἰῃ πὶ. χν! 1. [{ 5 τοηδοσγοά “ οοχη- 
ταδηᾶ "ἢ 1ὴ 2 (οΥ. Χ. 18. 

,ὃγ δὲ σις ἐδαΐ εορηο ἤγοηε ἱεκαγπίη.] ἈΔ- 
Ποῦ, ““οπι ἰτγαϊηϊηρ ᾿ (ἐκ παιδείας). ὙὍΠῈ 
ἐς {ΓΑ ΠΩ "Ὁ ΤῊΔῪ οἰἴποσ δ “’πλογδ] ἀἰβο ! Ρ]η6 
(1. 5), ΟΥ̓ ΤΟΣ ΣΟΠΟΓΑΙΪΥ “ εἀυοδίίοη." Τὸ 
δρίγῖυΔ) οἱ ἀογίνεα ἔγοπὶ β0ςὴ ἰγδϊηἰηρ οἵ 
ἸηϑίΓ ς [ἸΟ τὸ ςομηραγεά ἴο ἴῃς ν᾽ ἢ8 ψὨ ἢ 
ΤΕςοΟΙΠΙΘΠἀ ἃ δι} {0 οὐ νἱβίϊογ ἴο δ Ἐ᾿δϑίεγη 
Κίηρ. [Ι͂ἢ 1. 6, ΟΥ̓ ἀποῖδεν ἤρυτε, [ἢς 56] 
ἀενοίίζοη οὗ ἴδε τρῃίθουβ ἰ5 σοπηραγεοά ἴο ἃ 
ψΠο]6 Ὀμπχηῖ οἴεγίηρ δοσορίδοϊς ἴο Οοά. 

156-24. Εχίοηξ οὗ τῆς υυὺϊϑάοχῃ ννλῖιο Οοά 
[45 Ὀοοον θά οὐ δϑοϊοπιοῃ. 

156. Οοά δαὶδ φσγαπίεά »ε.}ἢ ΤῊΐθ 18 [ἴῃς 
τεδάϊηρς οὗ ἴΠ6 Ψ υἷε. δΔηὰ Αταῦϊς νεγβίοηβ, δηὰ 
οὗ τὴῆ6 Οομρ]υϊοηβίαδη δηὰ Αἰάϊπε ἰοχίϑβ. 
Οτίπιηι [μη Κ5 [πα δῴη, “ΤΊΔΥ Ηδ ρτδηῖ," ἢδ8 
Ὀδδη ΡυΤΡΟΒΟΪΥ δἰϊεγοά ἰηΐο δέδωκε ὈΥ 5ςτῖθε5 
σο Τπουρῃς {παὶ {Π6 ΡΠὮ οὗ νυ ϑάοπι, ννῃϊςῇ 
{πε ψτιζεῦ ῥγοίεβϑεβ ἴ0 ἤᾶνε αἰίδίηεά, πιυϑβὲ 
ΠΕΟΟΟΘΘΑΤΠΥ Ἰηνοῖνο ἴ[ἢ6 δίς Πρ Ἔχργοββίοη δηά 
ψγοσ ἢ οοποορίίοη οὗ ἴπΠ 6 σἱϑ ἢ6 ἢ45 γοοοινϑά. 
Βιυῖϊ 118 ἀοε8. ποῖ ἔοϊϊον. ὙΠουρῃ πὸ δαά 
τος εἰνοα νυ ϑάοτμῃ ο Οοά, δὲ τηὶρῃϊ γεῖ 
ἀοβίγε γυϊάλπος ἃ5 ἴο “δον ᾽ οΥἉ “ν.δῖ "ἢ 6 
5Ποι)]ὰ βροαὶς (Μδξί. χ, 19). 

ὃ γ δὲ ἐῤίηφε δαὶ ἄγε φίυεη νι Μυϊρ., 
μας γελδὲ ἠαπίωγ. Ὑπὲ (τὰ τοδάϊπρ 566Π15 ἴο 
ΐε διδομένων, ΜΏΪΟΝ ἱπιρ 68 [παῖ ἴῃ6 νᾶ οὗ 
τυνϊϑάοπὶ 58 εομέπμο. ὍΤῊΘ γτοδάϊηρ λεγοσ 
μένων (ΑἸοχ. δης οἴμεν Μ955., ϑγτίας, Ασδῦϊς, 
ΑΥΔΘΠΙΔῺ γουβίοῃβ, ὅς.) γείοσβ Ὀδοκ ἴο 5 
ῬΙΟΙΏΪΘΕ5 ἰῇ στ. 13; δυξ ἀοε5 ποῖ δ} [ἢ6 
86ῆ86 80 Ψ6]}}, ἀῃά ςαηηοξ ὃδ τοηἀογοὰ “ ἃῖὸ ἴο 
ὈΞ βροόΐεϑη οὗ" 45 ἴῃ [86 τῃηαγρίη. 
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16 Εογ ἴῃ δὶβ μαπὰ ἃζεὲ ὕοΐὴ τε 
δηά οὐγ ννογάβ ; 41] νυ ϊϑάοηι 4Ϊ530, δηὰ 
Κηον)]εάρε οὗ νγογΚηγδηβῃρ. 

17 ογ ἂς ἤδίἢ ρσίνεη πὲ σεγίδίῃ 
Κηονϊεάρε οὗ τς τῆίηρβ τηδί δζς, 
πδηησῖὶν, ἴο Κποῖν πον ἴῃς ννουἹά νγδβ 
πιλάς, δηὰ τῆε ορεγδίίοη οὗ τῆς εἰς- 
ΠλεΏϑ : 

ἐδαὲὶ ἰεαάεὶῤ μρη!ο «υσάον»ι.} ἘΔΒοσ, “ κυϊάς 
οὗ νἱϑάοπι" Μυΐς., σαρίεπείαε ἄμα. ὍΤὨ6 
Ἑσοηϊοχί δῆσον [δὲ ἴῆς Ννυϊγαΐο ἰ5 τὶ ρῃῖ, ἔοσ 
σοφίας ὁδηγός 15 ἴῃς ἰε] ἴο τῶν σοφῶν 
διορθωτής. Οὐοά ἰ5 Ὀοΐὰ ἴῃς ἰοδάοσ οὗ νν»]8-» 
ἄοπι δηὰ [δες ἴδδοδοῦ οὗ (ἢ 6 νν 156. 

ἀγεοίεδ.}] διορθωτής. Ὗυϊρ., ε»πεπάαϊον. 
ΤΒῈ ψογὰ ΡῬγΟΡΟΥΥ τπηδᾶπη5 “ἃ οΥΙς "ἢ ΟΥ̓ 
4“ ςογτεεοῖοσ." οί! τυ ϊϑάοτῃη δηά (6 υνἱϑὲ 
νὰ τῆς δυροσίηςοηάϊηρ ρῥχγονϊάεηςς οὗ 

16. Εογν.] ὙΤτῊΐβ κῖνεβ ἴπε τϑάβϑοῃ ἴοσ ἴδε 
ΡΓΆΥΟΣ οὗ ἴῃ ᾿ἰαϑῖ νεσβς, δηὰ πογεΐοσε 8ι0- 
Ρογίβ ἴῃς τεδάϊηρ δῴη, Ὁ. 15. ὙΠ ψῖβε 51}}} 
ποοὰ Οοὐδΐῥ συϊάδηςο ; ἴογ δὶ] βρθθςῇ, δηά ἃ]] 
Κπον]θάξο, δηὰ }} ργαςίςδὶ 511}} σοπλε ἔγοτὴ 
Η πὶ. 

«υἱφἦο»1.1] ἘΔΙΠοΓ, “' 5111} (φρόνησις). ΤῊς 
τεηάσγίηρ οὗ ἴπ6 ΑΟΝ. 5 οοπξιδίηργ. 8566 οὔ 
Υἱ 15. 
ἢ «υογἀριαπε δὲ] ὙΤῇς γἱἣβ οὐ νυ βϑάοπι 

ἱπεοϊυάο ὄνθη [6 γοπῖυϑ οὗ ἴπ6 ατίἰϑβὲ δαπὰ {πὸ 
5Κ1}1 οὗ [δ ἀσιβϑδῆ. [Ι͂ἢ ἔχ. χχχὶ. 3 ἴὴς δ} ΠΥ 
οὗ Βοζχδὶθεὶ 15 αἰἰγτ υϊθά ἴο ἰηϑρίσγαϊοῃ, 

17. ον. ΤΙ 5. “ ἴον " ΟἿΪΥ ἱπισοάιοθβ ἃ 
ϑδεσοηά δηὰ βροςοϊαὶ {ΠΠϑῖσγαιίοη οἵ [π6 {ἢ 
Ῥτγοοϊδιπηθὰ ἰῇ Ὁ. 15. οὐ οοττοςῖβ δηὰ 
ἰδᾶςῆε5 ἴῃς ννῖϑθ, σΕΏΘΓΆΪΥ, ἴοσ (υ. 16) 4]]} 
Κπον θάξζε ςοπλο5 ᾿ὐβρες Ηΐὰ ; δηὰ 5ρεςῖδ]}ν 
(υυ. 17-21) Ηε [ιᾶ8 »τδηϊοα ἴο ϑοϊοπιοη ἢ ΐ5 
ταδηϊοἱὰ Ἰεασηίην. ὙΠ6 δ ρἢΔ5]5 τυ [3}}5 
ΟὮ ““»"ε.ἢ 

δαΐδ χκ'υεπ.} ἘΔΙθογ, “' γανς " (ἔδωκε). 
δοαυ ἐδε «υογά «υα:ς »π"αάς.}]ὺ ΤῊς οτγρδηΐϑα- 

τίοῃ (σύστασιν) οὗὨ τῇδ τιηΐνογδο. ΤῸ πψοσά, 
ἴῃ {818 Θ6Ώ56, ΠΟΠΊ65 ἔγοπι Ρ͵Δῖο (΄ ΤΊπι, Ρ. 32), 
ῬΟΒ5101Υ τῃγουρῃ ῬΏΪΟ (΄ 1μος. ΑἸ]ερε.7}. ΗΑ 
ὝΠ18 ΤΩΏΔΥ δὲ ἴῃε τηρδηΐηρ οὗ συνεστῶσα ἴῃ 
2.5 ε 11, 5, δηα [Πε δᾶπιθ ρῆγαϑθε 18 ἔουηὰ ἰῃ 

οἷ. ἱ, 17. 
οῥεγαΐίοπ Γ᾽ ἐδ εἰρρεμ!..1Ἱ ὙΠοΙῖσ οβεςῖίνα 

ἴοτοβ. Μυΐ,., υἱγιεα, Ὑθο ἤτοι ψῆο σὸ- 
ἀυςεὰ πιδίζεσ ἴο ἴουγ οἰοπιοηΐβ, ἡ ΐϊο ἢ ΠΟ 
οδἰ]οὰ ῥιζώματα, νγὰαβΒ Ἐτηροάοοϊοβ: ἴα ἢγϑῖ 
ΨΠῃῸ [επίδίνειυ υδεά (Πς ποζά στοιχεῖα 
(οἱονπερεὶ στ.) νγ»58 ῬΙΔῖο (’ Τβοδοῖ.᾽ 2ο1 Ε; 
“Τίπ" 48 Β), ἀπὰ Κοπι Πἴπλ ἰξ ραϊποὰ ουγ- 
ΤΟἝΏΟΥ. 

18. Τδ}ῪὲὝ δερίηπίηρ, ἐπάΐμσ, ἀπά »πἰαεὶ 97 ἐδὲ 
ἑν.) ΤὨ5 βοιμονῆδῖ εἰ ἐαρσιι ἡἀκέθιοβ γος 
966 Π15 ἴο τηδδη [Π}6 ΔΌ ΠΥ ἴο του ϊδίο ἴῃ ςα]οη- 

ὙΥΙΘΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΨΓΧίι!. [ν. τ6--2ο. 

18 ΤῊ ἱπρ», οπάϊηρ, δηά 
πλάσι οὗἨἉῺ [δ {{π|68: τἢ6 Δἰτογδ ΟΠ 8 
οὗἨ πε τυγηίηρ ὁ. ἦε τωπ,ς δηὰ τῆς 
σἤδηρε οὗἉ 86230}8 : 

19 ΤῊ οἰγουϊί8 οὗἉ γεδγβ, δηά {86 
ΡῬοϑίτἰοηβ οὗ 8ἴ218 : 

20 Τα πδῖἴυγεβ οὔ] νίηρ σγθαζιιΓα8, 
δηὰ τῆς ἔγίε8 οὐὁἩ νγ»]]ὰ Ὀεδϑῖβ : τῆς 

ἀδγ ΌὈΥ͂ ἀδϑίσοθοηγ. Ονηρ ἴο ἴδ6 ἱππροσίδησδ 
οἵ οοττεςῖ 5γϑίεπιβ ἔοσ ἴῃ αἰν5ίοη οὗ [6 γΕΔΣ 
ΌΥ 186 τιβίηρ δηὰ ϑειίηρ οὗἩ ναγίουβ σοῃβίε!]δ- 
ὭσοηΞπ, 115 δυν)εςῖ πδὰ αδἰἰγδοϊεὰ ἀθὸρ δῖϊεη- 
Ὀοη, δηὰ ἴῃοϑαὲ ψνῆο δεῖ ἴο εἰυςϊάδῖε πὶ 
Ὅ6ΓῈ ΓΙ ΡΒΕΥ στεχαγάθα 45 Ὀδησίδοζοτβ (Αοβοῖ. 
ἍῬτοχημ.᾽ 457,) 458). Μιυροὰ τῆοσγε 15 τροδηΐ 
ἴλη [π6 πιόσὰ ἀϊνιδίοηβ οὗ ἴῃς 5εβϑοῦβ Οσ οὗ 
(ἢς πιοηί8. 

ἐδὲ αἱιεγαήδοης ΟἹ ἐδε ἐμσαίηρ 97 ἐδὲ “ι.} 
τροπῶν ΄ς [1,186 ξε5 οὗ ἴδε 
80]5ἴςε5.} ῖ56, Δηὰ ποὶ “97ῃΧ »παηπεν: ἢ 
(τρόπων), ͵β εὐ ΠΥ ἴδε τηοδηΐηρ, ἃ5 15 Ξε ΤΏ 
ΟΥ̓ ἴῃς ςοηϊοχῖ. ἐ νογὰ τροπὴ ἴἰη {Π15 ΟΥ 
ΔῺ δηδίογρουβ δῆϑε οζουγβ ἴῃ ΟΧΧ., ΤΠ ευΐϊ. 
ΧΧΧΙΙ, τ4ᾷ; ἰοῦ χχχυῖ. 32 (ΑΟΥ͂. “τὰς οτάι- 
ὨΔΏΓΟΒ οὗ Ποάτθῃ," ΧΧ., τροπάς) ; ἀπὰ ἴῃ 
715. ἱ. 17 τῆετε οδὴ δὲ ἰἰὸ ἀουδέ ἔμδῖ 
[Π|8 ἰ5 ἴῃ6 οοττεςῖ ὀχρίδηδίίοη, δου τ ἰ5 
ΟὨΪΥ͂ οὔς οὗ πιδῆγ. Ὑῆδ ΟἿἹΥ “ῥεεία] Κηον- 
Ιοάψε αἰἱγίθυϊοα το ϑοϊουηοη ἴῃ δεγίρζυτε--- 
ἂρᾶτὶ ἴτοτὰ ἰμϑίρῃς ἰηῖο σμασγδοίοσ δηὰ 51{1}} 1 
ξογογηπιοηι---ἰβ τπαἴ οὗ ὈοΐΔΗΥ δηὰ Ὡδζιιγαὶ 
ἰδίου (1 Κίηρβ 'ν. 29--14); θυΐϊ 8}1 ἀεί21}5 τε - 
βροοϊϊης δίπλ δά Ὀδοη ηοβη το 7 ἐχιοπά θα 
ἴῃ [ονὶδ δηά Εδεΐογῃ ἰοροηκ, ψ ἢ! οἢ ἐτεάιεὰ 
πἰηλ ἢ υηΐνογβαὶ κηονϊοάρεο. ΤΒῈ Βοοῖς οὗ 
Ἐ οοἰοβιϑίοβ διιγ δυῖοβ ἴο ἢϊτι ἄδερ σεϑεδγος, 
δυΐ εἰνοβ ηο ραστίουϊατα (Εοοἶοδ, ἴ. 13, 14). 

ἐδε εϑαηρε 97 “εασοη1.1] ἘΒοβιἀθβ ἃ κπονυν- 
Ιοάρε οὗ ἴα δυγαπιοῦ δηὰ ψ]ηΐοῦ βϑοϊϑεςςε, μα 
Κπονν δϑουϊ τοηΐῃ8 δηὰ 868505, δηα {πλεῖν 
πο μδηζοβ (μεταβολάς). ΤΠ Ἔχργεβϑίοιι 15 
Βοπ] δῖ νᾶ’ 6. 

19. δε εἰγομ 9" γεαγ:.1 ΑΔΟΙΒΟΥ Ἔχρτο5- 
βίοῃ οὗ βδοπιοννῃδί ἱπάοβηϊςς τηρδηΐηρ. [ἢ 
χὶϊ. 2 ψὲ πᾶνε κύκλος ἀστέρων. ἴη Επυσὶ- 
Ρἰά65 (΄ ΟΥν.᾽ 1645) ἐνιαυτοῦ κύκλος τΩ68Π5 “ τῆς 
εἰγοϊηρ 5θδϑοῃ8." Ηδργο ἂρ ΕΥ̓ ϑοϊοπηοῃ 
ἰ5α τηδάθ ἴο οἷδῖπι κηονϊοάρο οὗ 8οἷδσ πὰ 
᾿υπᾶγ ογοΐεβ, ἱπτεγοδ δ! οῃϑβ, ἄζο. 

»ουείοη..} θέσεις. “ΤῊΪΒ ἱπο]υάε5 με Κυονν- 
Ἰοάγε οὔ ο Οἱςετο δροᾶκ8 (΄ θὲ Νδς.  οοσ. 
ἰϊ. 61): “Νοβ δϑίσοζυμι ογίυδ, οδέξιω, σωγ τ: 
4116 ΘΟΞΠΟΥΪΠλ08.᾿" 
«ἐ ΤΏ Βεοανοῆβ {ποι βεῖνος, ἴῃς ῥ]αποεῖς, δηὰ Ἐΐ8 

[ες.} [νὴ 
Οὔβετνε ἄερτες, Ὀυοσ Ὑ, δηὰ ρἷδοε, 
7εμγέ, σουτξθ, ῬΣΟροσἤου, 56Ά5οῦ, ἔογσα, 
ΟΠῆοος, δηὰ ουβίουι, ἰῃ 411 ᾿ς οὗ ογάεσ." 

ΒΗΛΚΘΒΡΕΑΒΕ, 7γυὲέ, ακά Ογες:. ἷ, 3, 

40. 7 Ὺὲ παΐμγε: φ" ουίπρ ἐγεαΐμγε:.) “δὸς 



νυ. 21---22. 

νἱοἴεηςε οὗ νγίῃα8, δηὰ [ῃ6 τεδβϑοηίηρβ 
οὗ πλβδ : ἴῃς ἀϊνεγϑβιτςε9 οὗ ρἰδηΐβ, δηά 
τῃ6 νἱγίιιε8 οὗ τοοῖϑ : 

21 Απὰ 4]1 5:1::} τίηρβ 248 ἅγὰ 

Ι ΙἌΕΡΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΓἹΙ. 

ΘἸΠΟΓ βοοῖεῖ ΟΥ̓ τηδηϊξεδῖ, πο [1 
Κηον. 

22 Εογ νιἱβϑάοῃι, ὁ ννῆηϊς ἢ 15. τἢα “ οἱ. 8. ς. 
ογΚο οὐ 4}1 τῃϊηρ8. τδυρῆϊ τὴ : ἴογ 

5ρᾶκα ῬαγδΌ 68," βᾶγβ8 ἰοβορῇιβ, “ δϑοιΐξ 8]] 
δογίβ οὗ ἰἰνὶπρ ογϑαίιγοβ, τ ΒΟΊΠΟΥ οὐ [ῃ6 
ΘΑΥΙΝ ΟΥ̓ ἴῃ ἴΠ6 568, ΟΥ̓ Ϊῃ ἴῃ δἷῦ; ἔογ ΒῈ νγᾶϑ 
ποῖ πηδοαιδίηϊοα νυν] ἢ ΔΩΥ οὗ {πεῖν πδίυγοϑβ. 

ἐδε “υἱοίοηιοε ς᾽ «υἱπά..} ΟοπιΡ. ἱν. 4. 50 
ἴοο ἴῃ Ψυϊρ., οὐρε σεπέογερη; Ὀὰξ ἴῃς ράγα}]6] 
εἴἶδιιϑα (“ δῃά ἴδ γτεδϑοηϊηρβ οὗ ἤθη Ἢ 8Πονν8 
[Παἴ [Π6 Τεδὶ τηθδηϊηρ 15 “ τῆ ἔογο 68 οὗ 5ρ:γ[5," 
ΨΥ μοῖμοτ ροοά οΥἩ αν]. όβορἤιβ (' Απτι. νἱ}}. 
2. ὃ 1) 5805 [ῃδὶ ϑοϊουγοη δά “ πἱπάογβίδηάϊπρ 
δηα νυ ϑάοσῃ ἰῇ βυσὴ ἃ ἐς 8ἃ5 ἼΟῸ Οἴδεῦ 
τηοσίδὶ τηδῇ ουοῦ δὰ: δηὰ αδἷϑο παῖ “ Οοά 
ἜπαὈ]οα μἰπὶ ἴο δάση {πὶ 5Κ111 νη] ἢ ἜΧροΪβ 
ἀοτλοῃϑ, Ὡς ἢ 15 ἃ βοίθησο υϑοῦμϊ δηὰ 58η4- 
τἶνε ἴο τηθη. ΑἹ] Εδαϑίθσῃ Ἰοροηάς ἀγὸ 11} οὗ 
βίοι εβ σοηῃσρογηΐηρ ϑοϊοπηοηβ ῬΟΥΨΟΓ ΟΥΟΥ 
Βρ  γ5. Οἠε Ἰοπρ' 5βίουγ οὗ ἢἶ5 ἀθδὶ ηρβ ν ἢ 
16 ἀεπηοη Αϑῃπιθάδιὶ 15 σεϊδλίθα ἴῃ " ΟἸτη,᾽ 
ἢ, 68.1, 2. 

““ Τὸ Βίπι ψεῦα ηονγῃ, 50 Ηαραγβ οἤδξρείηρ ἰ6]], 
ΤὨΘ ρονοτίῃ! νἱρσὶ δῃὰ ἴΠ6 βίδσιγ 5Ρ6]]}, 
ΤῊς τηἰάηϊρηϊ 9411] Ηδς]1}5 βῃβδάονυ ]Ἰερίοῃβ 

ἀτοδὰ, 
Αμά προιὸν (αὶ Κα τς ς'υτθοῦς οἵ ἴδια 

ἀρδά. 
Ἡδῶος 411] ἢΪ5 τηἱρῃῖ: (Ὁ νῆο οουἹὰ [8656 

ΟΡΡοξς ἢ" --ΗΈΒΕΕ, δαί είμε. 

8ε6. ΕἸΒΘΏΠΙΘΏΡΕΙ, ὁ Εηιά. [υάθηι}.᾽ 11. 440, 
84.; Ηδιδυγροῦ, " Ταϊηυά, ΥΥ σίου." .. Ὑ-. 
δαί. 

ἐδε γεασοπίπῳ: ΟΥ̓ πιοπ.1 “ ΤὨς δριγιξ ϑεάγοῖ- 
εἴἢ 1} [ϊηρ5,7 τ ΟὐοΥ. 11. 1ο. “Ἴδε βρίσιε οὗ 
ΤΆΔ 158 ἴ6 σςαπάϊς οὗ ἴπ6 1, οτά, βοδγοῆιίης ]} 
ἴπε ἱηνναγὰ ραγίβ οἵ ἴῃς ὑ6γ,7 Ῥγον. χχ. 27. 

ἀἰυεγοδίος 9 ρίαπί.. Βοίδηϊς οἰδβϑιῆςδ- 
[ἴοηβ, ὙΠῈ οἰαῖπι ἷἰβ ἰουπάδά οὐ 1 Κίηρϑβ 
ἵν. 33. 

“4 ἌΥΟ ΘνεΥν Ὀϊγὰά, δηᾶ Ὀθαβί, δῃηὰ ἱηβοοῖ Κηον, 
Αμὰ βραΐ οὗ Ἔνεῖγ ρἷδηΐ [δὶ αυδῆϑ ρὲ ἀν." 

ΕΒΕΒ. 

οἱγέμο! Οὗ γοο.} ὝΒΟΓΕ τνᾶβ οἠς σοοῖ, ἔοσ 
Ἰηδίδποος (τ γ ἴο ϑοϊοιηοη), τυ ὨΙ ἢ 
Ϊοβερῆιβ 8δᾷν 4 |Θνν 88} εχοσγοῖϑί, παπιεὰ 
Ἐ]οδΖαγ, ἴῃ ἴμ6 ργόϑεηος οὗ ψεβϑρδϑίδη δηὰ 
Τιΐυ5, ἀγανν ουξ δὴ ον] βρίσὶ Γγουρῇ [ΠῸ 
ὨΟΒΙΓ115 οὗ ἃ ἀοτηοηΐδο. (’ Απί νἱῖ]. 2, ὃ 5.) 

21. “εἰγεί ον τιαηὶσ..}1] ΤὮῆδι 15, “1 παὰ 
Ὀοῖι ἃ Κπον]εάρε οὗ ρῃθηοϊηθηδ, δηὰ οὗ ἐμοὶγ 
πιάάδῃ οδιι565;" δηὰ 85 ἴῃς οἶδιιβε 158 ραγδ]]οὶ 
ἴο ἴΠ6 ργθοθϊηρ νουϑοβ, 1 Κηονν [ῃς δοίοῃ8 
οὗ πιθη, δηὰ, ΟΥ̓ ὑββυςποϊοσὶς ἰηϑι ἢ, βὰνν (Ποἱγ 
ἱπηοστηοϑὶ τπηοίνεβ." (Εςςο]υ5. χῖχ. 29.) ΟΡ. 
1 ΟοΥ. ᾿ἰ. το, “ὙΠΟ ϑρίσὶς βολγομοῖμ 84]]} 
ἘΠΏρ8, γε ἴῃς ἄδορ τπΐίηρε οὗ Οοὐ." ΤῈΘο 
Ἰοξ ΔΤ τ δύο οὗ ϑοϊοῃοῃ 15 θα 6χ- 

Ραπάςά ἰηΐο [παῖ ταῆσε οὗ Κπον]εάρε νυ Ὡς 
νν85 ροβϑοβϑϑϑα ΌΥ͂ ἴδε τῃοϑβὶ οὐϊεἰναϊο [ενν5 οὗ 
ΑἸοχαηάγία ἀυγίης [86 ἴννο σθηζυγίοβ. Ὀεΐογο 
Ομ σίϑῖ. Ης ἰβ τοργεβθηϊθα 25 υπηἀοσϑίδηδίηρ 
ΠΟΒΙΠΟΡΥΔΡὮΥ͂, Ρῃγϑδῖςβ, δϑίΓοΟ ΟΥ, οἤγοῃο- 
ἸΟΡΎ, τιϑίθοσοϊορυ, ΖΟΟΐοσυ, δΔηρβθ ΟΙΟΨΎ δηά 
ἀπ οποΪορΥ, ρϑυσ!οϊορυ, Ὀοΐδηυ, Πογθ4]15πὶ, 
85 νγ}6}} 85 (111. 8) σῃοίοσις δπὰ ἢϊἰβίοσγ. 866 
Οτσηπι, ὁ ΕἸΠ].᾽ Ρ. 151. 

2 ἃ. ἐδέ «ὐογζεγ 97) αἰ] ἐδίηρ5..) Ἐθιυδ5 
Του ογ5 [ἢ 15 “ 1᾿ἌγΕϊσῖα αηΐνεγϑο! ο." ὙΜΝΊβάομι 
5 Βροκθῃ οὗ 85 “δὴ δι(ἤσεγ᾽ ἴῃ Υἱῖ!. 6, δηΐ 
υνἰϑάομι 15 δϑουϊ θὰ ἴο ἴῃς γέ (τεχνίτῃ) ἴῃ 
χὶν. 2. Οοά ἰ8 ολ]||εὰ ἴῃ6 Ατιῆςογ οὗ [ἢε 
πηΐνογβο ἴῃ ΧΙ. α; δηὰ ἴῃ Ρσοῦυ. γ]}}. 26, ἴδε 
ννογὰς “48 οὔθ Ὀσουρῃῖ ὑὉΡ Ψ ΙΝ Εἰπὶ᾽ 5ῃου ά 
ΤΑΙΠΟΥ 6 τεοηάδεγοά “4: ὦ »"αφίεγ- αὐογ 2." 
Οοτρ. Εςοΐυ5. χχῖν. ῬΏΪΪΟ βρθᾶκβ οὗ ὟΝ 15» 
ἄἀοπὶ 45 16 ““τγοῖποῦ ἢ δηά “ηιγϑο ἢ οὗ δ]] 
(Ὠΐηρβ. Ἐδυδίδίῃϊ 5, ἴῃ δῃ ᾿Ἰηζογοβίίηρ ἢοΐα οἡ 
Ἡοπιετ, “ 1]. χνυ. 411, βᾶγ5 [δῖ “ [Π6 δηςίθηϊβ 
οαἰοὰ 411 γι ἔἤσοσθ νν 156. [Ι͂ἢ Εχ. ΧΧΧΥ, 31, 
Οοὰ ἰ58 5βαἱά ἴο πανε Ε]]οὰ Βεζαϊθεῖ “ἢ [86 
ϑριξ οὗ Οοά, ἴῃ νυϊδάοσῃ, ᾿ῃ υπηάἀογβίδηαϊηρ, 
δηὰ ἴῃ κπονοάρο, ἀπὰ ἴῃ 41} κίη 8 οὗ ννογκ- 
ταδηϑηὶρ.᾽ ϑι ΠΏ ΑΥΥ ἴῃ Εχ. Χχυ ], 4, ΑΑΓΟΠ᾿ 8 
ξαττηθηΐῖβ ἅτ ἴο δὲ τηδάθ δὲ “αἱ δαὶ αγὲ 
«υἱεεῤῥεαγ εά, «υὐδορε 1 (186 [μογὰ) δαῦς Μ]ρά 
«υἱ:Ὁ ἐδὲ «“οἰγὶ 9 «αυἱσοηι.Ἶ 

2 Ὁ. Το ἀϊνιβίοη οὗὨ οἶδιιδ65 ννουἹὰ θ6 
Ὀοῖος δὶ [5 ροϊηῖ. ὍΒδ σγεϑβὲ οὗ ἴΠ6 σῃδρίεγ 
5 οσσυρϊεὰ νη ἴῃς 40.4}1{165 (22, 23); [6 
μδίυτο (424-26) ; ἴδε εβεςί5 (27, 28); δηά 
[6 οἰοσυ οὗ νι ϑάοτῃ (29, 80). 

4 Ὁ. ον ἱπ' δὲ ἃ ἃ. .. “ῥίγ Τῖβ 
(ἐν αὐτῇ) ἰ5 16 δε5ῖ τεδαϊΐϊηρ. [{ 15 ϑυρρογῖεα 
Ὁγ τε Μαϊςοδη Μϑ. δπὰ ἴδμε ἔοι νϑυβίοῃβ. 
ϑοῖὴς δᾶνε βιιβρεςῖεὰ τπδῖ ἴῃ6 τεδάϊηρ νγ88 
ἱπίγοάυςοὰ ΕΥ̓ δοῦῖεὲ ΕΟ γβείδηῃ τοδάθσ ἡ ῆῸ 
δῃοά ἴο ἐἐῤέησωίερ δείαυεεη ἴῃ6 δοῦ (:Ξ 
ν βάοπι) ἀπά ἴῃς ΗοΙΪγ ϑριγίξ, ἰῇ τῆς ᾿ηϊογοβίβ 
οἵ Ττίηϊαγίδη ΠΟ ΓΟΥΘΥΞΥ. (δίονϊιι δηά 
οἴμοῖβ, δοοορίηρ ἴ 85 ἴδε {Γι σοδάϊηρ, ἄγαν, 
115 Ἰποοϊορίοδὶ ἱπέθγοησα ἔγοση ἃ. ὍΤδὲ ἴῃ- 
ἔδγεπος 8 ὙΟΓΥ͂ Τεπιοῖθ, δηά [ᾶ8 ποῖ ἴδ6 
51:216ϑὲ αγχυπηθηίατννε νά]υς ; δηὰ ἔπ τοδαϊηρ 
(βίηςε 1 ἰ5 δοοοερῖθαά πη τμ6 [{4]8) 15 Οοτ ΔΙ ]}Ὺ 
οἰάον τη Ατίδη αἰβρυῖοβ. [ξ{ 18 ἴΠ6 ΠΊΟΣΟ 
ἀἰθῆσυϊε τοδάϊηρ, δῖ τπεδῃβ [μαζ ἴη ἴῃς ργδο- 
Ὅς] τϑϑι 8 οὗ νυ ϊϑάομι ἃ βρί σις γευθδ]8 1056] 
Μοὶ 15 ἀσβογι δε ὉΥ ἴπ6 (ΟΠ οννίηρ ἐρὶ Ἐεἴ8. 
ΤὮο οΟἴδποσ σοδαϊηρβ ἅτε αὐτὴ, αὑτὴ (“ 56, ΟΓ 
“ 8ῃ6 ΠοΙΞ6ΪΕ 15), δηὰ αὕτη (4 ἀοιηοηδίγαῦνε, 
85 ἴῃ Υἱ. 16), ΒΙΟἢ ἐάεμεν ὟΝ ἰδάοτα στ [ῃς 
δρίγι οὗ Οοά (οομ!Ρ. ἰ. 4; υἱῖ. 7; ἰχ. 17; ΧΙ!, 
εὐ 566 ΝΙ[Ζϑοἢ, " δγϑὶ. οὗ Ὁ γιβίίδη ᾿οοίτίης.᾽ 
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15 ροοά, αιΐςκ, ψ πο οληποῖ δε 
ἰειτεά, τελὰν το ἀο δοοά, 
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ἴθ Βεῖ ἰβ Ὧἅη υἱπάεγβιλπαϊηρ 8ρίτγιξ, 
1 Οτ. ομέν Βοῖγ, 'οῆςε οἠἶἷγ, τηληϊξοά, 5086], 
Ἄρα Ἡνεῖγ, εἰεᾶγ, υπάεβ!εὰ, ρἱδίπ, ποῖ 

8 0)εοῖ τὸ Πυτγῖ, ἰονίπρ [6 τῆϊηρ τἢλὲ 

᾽ς. Αἢοσς [(Π1]5 νογὰ “ βρὶτιί," [Βότὰ ἕο ον 
ἃ 8ε1|685 οὗ 20 ἰε858 ἴδῃ νγεηίγ-οης ερὶ(Βοί5. 
ΤΩΣ Ὠυπιθεῦ 21 ἰδ πο ἀοιδὶ ἀεϊ!Ὀθετγαῖοὶν 
οδοόβεη ἃ5 ἃ ὑγοδυςῖ οὗ ἴῃς ἴννο βδογοὰ ηιπὶ- 
ὈΟΙ53 Χ͵7Ί. (δες Οὔύγεν, ΡΒ ΪΪο, 1ἴ. 98.) [{ 5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἔγοτῃ [815 ρδδβᾶρο (85 1.}ρ5ὲ1}3 ννλ5 
[ἢς ἤγβὲ ἴο δυμροςῖ) [δὲ τς Βοοῖκ οὗ ὟΝ 5» 
ἄοπι κοῖ ἰΐ5. {π|6 οὗ Πανάρετος Σοφία, ΟΣ Α|]}- 
νιπυουβ ὟΝ ἰδάοπι, ΟΥ ϑοπηοίίπη65 ἡ Πανάρετος 
δίοης :--ἃα {π|6 νυ πϊο δ τγᾶ5 οχίεπάεα ἴο [ἢς 
οἵδε ϑαρίοηιςίαὶ Βοοῖκβ, Ῥγονεγὺβ δηὰ Εσςοϊο- 
δἰλοῖίςυβ. ΤῈ ννυοσὰ “20 γ᾽ ἰηϊσοάυςε5 ἰἢς 
ἐχρίδηδίίοη οὗ ἴπε ρῆγαϑθο “δι ῆσεσ οὐ αἱ 
ἐδίηρ:." 

κπήάεγηαμάπς. νοερόν. ΤῈ ψογὰ 5 ἃ 
τδοπηῖςδ]ὶ ἴεσπὶ οὗ ἴπε δῖοιὶς ὈΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ, δπὰ 
ΤΆΔΥ Ὁς τεπάετοά “ ἰης6]}}ζεηι4]." Τῆε δίοι ο5 
ἅτ 5λἰὰ ὈὉΥ ΡΙ]υΐλγο (΄ δ ρῥἷδς. ρΒ 105. 6) ἴο 
"αν ἀεδηεά Οοά ἴῃ [686 ΥΟΥῪ ννογὰξ 845 “δὴ 
ἰηϊο}]} ροητία] δρὶπὶ" δηὰ “1η|6]]Πρεη2] ἅτε. 
Αἰζεπιρῖ5 πᾶν Ὀδοη πιδάς Ὀγ Ηδ556 δηὰ 
Βδιπὶ «Ογυπίι8 ἴο οἰΔ 85} (656 ορί- 
(πεῖς ἰῇ ἃ δἰρηϊβοαηῖ ογάογσ, ἢΐ45396 οἶδϑββϑοβ 
{π6πὶ υπάον ἴὔγος ἢοδάβ. Ηδ 584γ8 [πὶ {Π6 
ἤγϑι βδουθῇ ὃχ (86 ρεγηδηθηΐ ηδίυγε οὗ 
ΔΝ Ἰβάοπι ; ἰἢ6 σχῖ βδέυθη ἤΠο δεῖϊνς ψοσῖ 
δηά {86 ἰΔ5ὶ βευεη δεῖ οχδ θὰ ρονγοσ. Βδυπι- 
ματίοη-ΟΥυ5᾽}}5 5475 ἰῃδἴ (6 ἤγϑι ἔουγ ερὶ- 
[μοῖ5 ἀἴὸ ψεπογαΐ, δηὰ «αἱ ἰῃς οἴδοσα {11115- 
(γαῖῖνο οὗ ἴθι. Α Τσαγοΐῃ] οχαπιϊηδίίοη δῆονν8 
ἀες πνεῖν [Πδῖ ποτ Ποῖ οἰ Δ85: Ποδίϊοη 15 (ΘΔ0]6 ; 
δηὰ 4 ςεγίδίῃ σοβοιηυϊδηςς οἵ δοπὶε οὗ πὸ 
Θριἢεῖ5 ἴο οδοἢ οἴμογ, ῃοῖ ψουϊ ϑοπῖο- 
(δίηρ κε ἰδυζοίοσγ, ϑεε5 ἴο ργονὸ [Πδὶ τῆς 
ἩΓΙΕΙ τνᾶδ ΤΔΙΠἾΪΥ ἰηἤυσησεά ΟΥ̓ τβοϊοσὶ δὶ 
ἃπὰ Πυπλοσίςδὶ σοπϑιἀογαϊϊοηβ. ᾿Γἢς ραββαρε 
ΤΊΔΥ ὃὈ6 ῬΓΟΠΙΔΌΪ οοπιραγοὰ ἢ Ηοοκογ, 
“Ἐςο]. Ῥοϊ,᾽ 11. 1,8 4: “Τς Ὀουηάαγο5 οὗἁ 
ὟΝ ̓ ἰδάοπλ ἃζὸ ἰαγζε, δηὰ ψἱ τη [θη πιυςἢ 15 
ςοηϊδίποά, . .. ὙΝδίβοουοσ εἰἴΠποῦ πηθη οἡ 
οαγῖδ οὐ 16 δηγχοὶβ οὗ δοάνθη ἀο Κηοῦν, τὰ ἰ5 
ἃ ἄγορ οἵ ἴΠπδὶ υποτηρίϊλο]ς ἰουηίδιη οἵ 
Νν!Ἰκάοπι.᾿" 

οπθ οπὶν. μονογενές. ΤὮΘ πηᾶγρ. βυρβεϑίδ 
16 Πγαὶ στε ογίης, “ ΟἿΪΥ δεροϊίεη ἢ (Το μη 
ι. 14). Το πιεδηΐϊηρ ἰ5 ἀοδοϊάδα ὈΥ̓ [6 σοη- 
τγαϑὶ στ [6 ΓΟ] οννηρς ννογά. Τ 15 ϑρί γι 15 
αἴ οὔςθ “μπέφμε,) γεῖ τηδηϊοϊά. δ8᾽:πῈ}|ΑΥῖγ 
ΟἸοιθηβ Ἀοηδηι18 5ρεᾶκ5 οὗ ἴη6 ΡἢΟηΙχ 88 
“ χηῃΐαιο "ἢ (μονογενές). 

"πα 4.1 Ὅς δρίγις οὗ ὟΝ Ἰϑδάοπι, [δου ρἢ 
κλπ ρα ἴῃ 6556 ῆς6, ζΟὨΐδΓ58 πιδηϊ οἱ εἰ[5, δηὰ 
ὙΟΥ ; ἴῃ τηδηϊξο]ὰ ορεσζγαϊίΐοηβ (1 Οὐ. χί!. 
4-11). 

“μό}}.} λεπτόν. 1,1ῖ., ““ 8π6," δυῖ ἱπιρὶ γίηνς 
ἴογὰ [86 86η856 οὗ “Ἱπηπιδίοσιδι." Ρΐϊο οτη- 
ΡίογβΒ ἴ!ς νογὰ ἰῇ ἃ βιπ}}]λν ϑοῶθε (Ὡς 

232 Κιπά το πιλη, βἰδάξηιθε, ΒΌΓΕ, 
ἴτες ἔτοπι Τᾶγο, δανίης 411] ροῦνεζ, 

σΒεσιδ. 32): λεπτομερὴς γὰρ ἡ φύσις αὑτῆς 
(τῆς ψυχῆς) ὡς μηδεμίαν ἐμπήρεχειν λαβὴν 
σώματι. Απλχδοῖδδ βροῖο οὗ ἴδε τηϊηὰ 85 
“τῆς. γσωδείεσὲ δἀῃ ρυγεβὶ οὗ 411 1Πϊπρ5,᾿ ὉγῪ 
ὙΓΏΙΟΒ Βα πιεδηΐ ἰδὲ [ἃ νγὰβ ἴπ6 τηοβῖ ἰηςοῦ- 
Ρογοδὶ. Ἐλυσίρίάεα, ἰῇ ϑοῖῖα οὗ ννΐοϑε ῥἷδγ5 
[6 τογὰ οσουγβ 850 ἔγεηυςηῖν 85 ἴο ἐχοῖϊῖς 
(6 τί άϊςσυϊε οὗ Ατδίορμδησβ, υϑεὰ ἴ ἰη ἴδ Ὁ 
δεη5ςε οὗ “ τοδηεά,; 

ἴυε». εὐκίνητον. ἴῃ ΧΙ, τα ἴξ ἰ5 υϑεὰ ἰη 
ἴῃς 56ηϑ86 οὗ “ φ253}}}7 Ββδηα)εᾶ ;" ἢεγὲ ἴξ πηεδῆ5 
“ 4} {-πιουίηρ " (ςορ. Ὁ. 24). Αἡ δποείεηί 
ξἰοϑα πιλκοβ ἰξ δἰπιοδὶ εηυϊναϊθηξ (0 “ υδίχυϊ- 
ἴουϑ᾽) (ὕπου θέλει γινόμενον). ϑ:π|}|Δτ]Ὺ 
ῬΆΙΟ «8115 τδς ὀξυκινητότατος (" Ὦςε 
σἤοσυ.᾽ 9). 

εἰεαν.Ἶ Ἀδίδοσ, " ἴτε " (τρανὸν, ἔτοτα 
τετραίνω, “1 Ὀοτε 7). Τῆς ψυΐϊξ. τεηάετβ 1 
{μέγμ, δηὰ ἴῃ ἴῃς ϑγτίδς δ'5οὸ 11 ἰ5 ὑπάοτ- 
δἴοοὰ ἴο πιεδῃ “εἰοαᾳυεξηΐ ἦ ((ΟΠΊΡ. Χ. 21 ; 15. 
ΧΧΧΥ. 6, τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων). ἴῃ 
εἰαβϑϑὶς Οτεεῖκ τρανὴς πιοᾶῃ5 ““ ρετβρίουουβ.᾽ 
Βοῖδ ρεπεῖγαίνε ροννοῦ (ὀξὺ) δηὰ ρεγβρίου ΠΥ 
(σαφὲς) ἀτε αἰγὶ δυΐεά ἴο ἴῃ δρίτιϊ οὗ ὟΝ ἰδάοπι 
ἴη [πε δυθϑεοαιυεηΐ ερὶ Βεῖ8. 

εροβίε4.} ἀμολυντόν, ἱπαπιδουϊαίο, ἀν ἴἢ- 
σᾶρδὺϊε οὗ ἀοδ]επηοης (ἰ. 4). 

ἰαϊπ. σαφές, “ ἰληβραγεηΐ," Ὑβεῖδον ἴῺ 
ὥς ς ἀγα ΑΝ τὴς. τηδη 5 Δ δ. 

ποί «μόϊεεί ἰο δισί.] ἀπήμαντον. ΝοΙδηρ 
ςὯη ἱπῆϊςῖϊ ἱπ᾿ΌΥΥ οὐ πε ϑδρι τς οἵ ΝΝΊϑάοαι. 
Ι|5 πρασεἰδίο, ἴῃ ἴῃ6 ϑᾶπὶ6 βθῆβε 45 Αῃδχδ- 
ξοτὰβ ολἰϊεά (με πιϊηά ἀπαθής. ὙΤΠΕ ννοσγὰ 
15 υϑοὰ ἴῃ [85 ῥαυσίνε ϑθῆ96 ἴῃ 2 Μδος. χίϊ. 
ς. 3 Μδοο. νἱ]. 5. ςπιϊχἢϊ 4150 ππεδῃ “ Ἰηὐυτ- 
ἴῃς ποηο," δυῖ [αἵ οιϊὰ 6 ἃ ἔεεδὶς εριμεῖ 
ἰὴ [86 τηϊάκὲ οὗ 30 εἰονίπς δη δποοπιίυπι. 

ἰουΐμς ἐδε ἰδίηρ δαὶ ἐξ 3οοά. Οὐοταρ. 8. 
ΧΟΥΪ;. 10. 

ἐς. ὀξύ, ““ υἱοτοίης.᾽ 80 ΡΉΏΪΟ 5ρεᾶκβ οὗ 
ἐΝ6 1 τοτν Ὁ ἢς6 οὐ ἊΝ ογὰ " (τομεύς, 
ςΟυἱϑ τότ. ἀϊν. ῃδοτ.. Οορ. Ηεῦ. ἵν. 12.. 

αὐδίοδ εαμηποὶ δὲ ἰεε4.}] ἀκωλντόν, “ ἵττε- 
85:10 16." 
γεν 1ο 4ο φοοά. ΜΝ ϑάοτῃ ἰ8 ἴῃς 80]6 ἴγτὰς 

“Ἐξ υογρεῖοβ᾽᾽ (Τοπρ. [Κι χχὶὶ. 25). ὍΤὨῖ5 
ορ ποεῖ τεργεβεηῖβ [πο δοῖίνε 5ἰάς οἵ ἔπε “' ρἢ}]- 
ΔΏΚΉΓΟΡΥ " δἰτἱδυϊεὰ ἰο ΥΝ ἰβάοτι ἰπ ἴ!6 πεχῖ 
οριτβοῖ, 

28. Χἰπά ἰο ν»παη.} φιλάνθρωπον. ΤΏς Δδαϊ. 
ἄοεβ ποῖ οοοισγ ἰπ εἰἴθοσ ᾿Γεβϑίδιηθηῖ, 866 
Ὠοΐα οἡ ἱ. 6. Οη {6 οἵδες πη, 115 ὀρ! πεῖ 
Δα πη ΓΔ οΠαγαςίοσίϑ68 {πθ΄ ἰοηογ Ἀυτηδηίσηι 
οὗ ν βάοπι 45 ᾿ΠΠυϑιταῖϊοὰ ὈΥ [6 Βοοκ οὗ 
Ῥχονοῦῦβ, ψ ἢ 8 γοηϊδὶ τεχαγὰ ῸΣ ενΕΙΥ͂ 



ν. 24-.25.] 

ονοιβθοίηρ 411 τῃϊηρθ, δηὰ ροΐῃ 
ἘὨΓΟυΡἢ 411 υπάεγβίδηἀΐηρ, ρυγα, Δ 
τηοβῖ 5086}, ϑιρ᾽ γἰἴ8. 

24. Εογ νυϊϑάοπι 18 τῆογα τηονίηρ 
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τηοξίοῃ : 886 ρδββεῖῃ δηά 
τουρ 411 «Ὠϊηρβ ΕΥ̓͂ τεάϑοῃ 

ΠΓΘΉ 688. 

[ἤδῃ δῃ 
θοαὶ 
οὗ Ποῦ 

ὡς Εογ 886 ἰδ τῆς " γθδίν οἱὗΓἹ 88 ναλών. 

Ῥῇδ96 δηὰ δϑρεςΐ οὗ πυπηδη 116 (Ρχον. χίϊ. το; 
ΧΥΙΙ. 22: ΧΥ͂. 20: Χὶ. τό: χχ, 29, ζς.). ΤὨς 
Ἡεῦτον Νν 56-δη οου]Ἱὰ ἤᾶνς δαϊὰ πόσα 
ΤΥῸΪΥ ἴπδΔη ἔπε οσηδη σςοπιεαϊδη, 
ἄονιο στρ; δερρμαρέ κπέλί α γιό αἰέερμηε ῥμζο. 

“ ἘΥΕΓΥ͂ ΨΑΥ Οὗ πδῃ, δῃὰ ἜσΈΣῪ οχρσεϑϑίοη οὗ 
ΗΪϊ5 τηϊηὰ δηὰ πδίυσο, δ85 ἃ σβδγτηῃ ἴῸγ Βἰη1.ἢ 

σίεά{α.,.} βέβαιον, ““ Ὑποπδηφοδῦϊο,᾽7 ἴῃ δρὶῖς 
οὗ 118 αἰνεγβιῖν οὗ οροσζαίίοη. 

“ωγι.} ἀἁ ἔς, “τουκυνογίδν," “οὐ- 
τρῶς,» “ τδῖ πιᾶὺ Ὁς τοϊϊοὰ οὐ." 
ες ορε εαγθ] ἀμέριμνον.υ Ἰῃς ποτὰ 

1 Ρ1168 ἱηάἀορεπάεηοθ οὗ 4}} δηχίβιίεβ : 36}}- 
ἀερεπάθηςο ; 561" ΒΠἸ θη ςγ. 
ῥαυΐηρ αἰ βοαυεν. παντοδύναμον, “ 411-5ονε- 

τείξῃ " (ΧΙ. 17; ΧΥΠ!. 15). [{ 18 6 νγογά σγθῆ- 
ἀεγεά “ ΑἸΤΩΣΡ ΠΥ ᾿ ἴῃ ἴῃς ἤχει οἶδυϑε οὗ ἴῃς 
Οτεοά, [{ ἀοε5 ποῖ οσοὺς ἴῃ ἴδε Ο. οὐ Ν. Τ', 
ὙΠΟ 0586 παντοκράτωρ. 866 ῬΟΔΆΣΒΟΣ “Οἢ 
ἴς Οτεοά, γί, “" ΑἸτη ἢ Υ.᾽ 

ουεγσεείη αἱ ἐρἰπξι ἢ παντεπίσκοπον. ΤἪΪ85 
ῬΌΓΑ 15 4150 ΧΙ ΓΟΙΏΕΙΥ τὰτο. ΟοΏΡ. ἢ, ό, 
δΔῃηά πανεπόπτης, 2 Μᾷδος. ἰχΧ, 5. 

απ κοὶπρ ἐδγομχ ὃ . « « “ῥίγ. ὙΎΒοτΤα ἷ8 
ΠΟΙΒΪΩρΡ 50 50 ι]6 48 ἴο σεϑίϑβὶ 118 Ῥευτηθδεϊηρ 
ῬΟΜΟΥ, Ὡοΐ αὐθὴ ἴπ6 “' βρι γ᾽) ΟΥἩἨ ΤΘἢ ΟΥ̓ 
δῆρεῖὶβ, ΤῊς ερ ποῖ “ πηἀοτεοίδηάδίην " δηὰ 
“β}0 {16 ἢ ματα δγεδαῦν Ὀδθὴ δρρ]ἰεὰ ἰο {π6 
ϑρισῖῖ οὗ ν βάοτῃ ; “ρυγο᾽ τηοδῃϑ ἔγθε ἔγοπλ 
ΘΑΥΓΠΥ δἀπιίχίυτεβ (τ. 24). ΗοΟΚΕΙ τχεΐειβ 
ἴο {815 ράββᾶφε (΄ Εςοὶ, Ῥο].᾽ἢ ν. 1ν]. 5). 

24. ον.) ὙὌῖ8 νεσϑα ρῖνοβ [86 γεζϑοῦ ἕο γ 
ἴπε ΡῬεηῃείγαϊίϊνε δῃὰᾷ ρειτηοδηρ ΡβοΊΝΟ οὗ 
γνιβάοπι ; πδπλοῖυ, Βαοδυβα 886 15 ᾿μβηϊ οἷν 
τοῦ 6 δηὰ πποομηρουηάοά, 

"ΠΟΓΘ το ἐδαη 457 πιοίοπ.} Α βοιιοννμαῖ 
Γληϊδϑεῖς Ἔχργεβϑίοη ἴο ἱπιρὶῪ ἔδαὶ Ποῖ βινὶῆ- 
ΠΕ85 Δύση "5 οὗ 0 δι] σοΟΙρατϑοη (ςοτΏΡ. 
εὐκίνητον, Ὁ. 21). ὝΠΟ πουῖογ δάϊΐ. ἴῃ ἄρτϑὸ- 
τηεηῖ ψ ἢ ἃ ἑετηϊηΐπε δυδδίδηείνο 15 αυϊῖς οἶΔ5- 
βίοι, 85 ἴῃ ἥδιστον ἡ εὐδαιμονία (Ατῖδῖ. “ ΕΠ. 
ΝΙῖς.᾽ 1. 5). ζαγίωρ εἰ ηεαλὶϊο σερηβεν Ἐσεριΐηα. 
8 της Ἐδουχὴς ναὸ ΣΔΥ οοιρατε Οον- 
Ροτβ 11η65--- 

ἡ Ν δεεὶ 15 1ῃ6 ΕἸΑΩΘΒ οὗ (δε ἜΝΩΣ ῖ 
οτηρασεὰ τ} ἰἢς βρεςὰ οὗ ἐΐ5 Πρ 

ΤΒε ἴεῖὰ ε ἐεβε!  Ἰαρο ρεξδίπά, βολὴ 
Απὰ (ὃς Ξυ - ν]ηρεοά δον οὗ ἸρὮι,᾽ 

48ε βασ “εἰ ἀπά κοεῖδ ἐῤγοιο δ. ὙΤΈΘϑε νετὸβ 
διήκει ἀπά χωρεῖ ἍΕΤΕ ΒΡΘΟΙΔΙΥ τι8οἀ ὉΥ͂ ἴδε 
ϑίοιςβ ἴο ἀεβοσῖδε (πὸ υηΐγουϑαὶ δἰ γμείοη οὗ 

᾿(ῇες Οοάὐπμοδά, οὗ νῇῆϊοῦῆ Οτπιπὶ υοῖεϑ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἰηβίδηοεβ. ὍΝ ογάβινοστ ἢ ι.565 ἃ 51:Χ1}12Ὁ 
ῬΏΓΑ56--- 

“420ε.---- Κιοὶ, 1. 

“Α τροϊϊοηῃ διὰ ἃ βρίτ [πα ᾿πὴρο}5 
ΑἹΙ ταἰηκίηρ {πίπρβ, 411 οὐ)εςὶβ οὗ 411 ᾿δουρβὶ, 
Απὰ γοζζε ἑάγομρὰ αὐ ἐλέρρε.Ν 

Αῃὰ Ῥορε--- 
“ Α]] δὲ Ὀυΐ Ραγίβ οὗ οὔς βἰῃρεῃουβ ὙἘΟΪΘ, 
ἌΝ οξε Ὀοάγν Ναίυσε 15, δηὰ σοά (ἢ ου] ; 
Τμδῖ ἐλακρεαά ἀγορά αὐ ἀκα γε ἐμ αὐ 42} ς 

“α,ς, 
αχοδὶ ἷὰ ἴῃς δὰ 835 ἴῃ ὡς εἰ Πογοδὶ ἔτδτως ̓  

Ζένες ἑλγομκρά αὐ 72, ἐχίεπαῖς ἑδγοκρὰ αἷΖ 
ἐχζες, 

«δ 2γεαάς τρί δῖ, οῤεγαΐες τρβῥερζ. 

80, ἴοο, ἴῃς ϑοη οὗ δίγαςῖ 88γ5 οὗ Οοάὰ {δαὶ 
“6 ἰ5 ἴδε ΑἹ" (τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός, ΧΙ". 27). 
ΤῊΪϊ5 τυϑὲ ποῖ ὕε6 ςοηξιβοα τ} πιεγὰ Ῥδη- 
τηεΐϑαι. [ 18. ον ἴδε τεσςορῃϊπίοη οἵ Οοὐΐξβ 
411- ρΡογυδάϊηρ ργονϊάθηςθ. δες Οοσῃ. ἃ ἱρὰ 
οἢ ἴμεϑβε ῥῬδϑβϑᾶγζεβ8. 
ξοεδ τῤγοωσὸ αἱ ἐδίηρε ὃν γεασοπ 9 δὲν 

}ωγεπε..) Τῆς ϑρίτις οὗ ΔΝ ϑάοπὶ 18 “ υἢ- 
ἐ556 ΠΈ14] "ἢ 1ἴὴ ΜΙ τοηἾΒ ϑοῦϑθθ. (ΟΟΠΊΡΑΓα 4180 
{Πε 11π68 :- 

“480 5οἷϊ 
Αμπὰ πποοιιρουπάεᾷ ἰς {πεῖς οϑβοῆοθ 22,7. 

4Ραγ. 2:1, 1. 42ς. 

Τεσγίυ ]Δη αυοίε5 Κ]οαηῖ 68 85 βροακίηρ οὗ 
“ ϑρί ΓΙ) . . . 2εΓιδα ον 71 μρρλ δ: 1. ἢ 
(Αροϊορ.᾽ 21). 
νι τὲ υδϑὲ οὗ ἴε86 ἔπνθηῖγτοηθ ορὶ- 

{Πεῖ8 νὰ ΠΔΥ Τοῃρᾶγο {πε ἔαςϊ [παι Ρἢϊο 
6 οσοηξι5. ᾿ἰησυα,᾽ ΟΡρΡ. 1. 427) 2118 16 
ἱνίηῆς Διύοσά “ἃ τηδηγ-ηδτηθαὰ δηρε]᾽" (γ- 

ἔλος πολυώνυμος); δηᾶὰ (μ6 δΔυῖμοσ οὗ (δ6 
Ἐρίξηε ἴο [6 Ηοῦγον5 5841γΥ8 1ἴῃδ Οοα [129 
τευελϊεὰ ἩϊΪπλϑ6] ἢ πολυμερῶς καὶ πολυτρό- 
πῶς, “ ἸΥΑΡΤΩΘΠΓΑΓΙΪΥ δηὰ »πω  αγίοι ἐν. ΠΟ 
ἸΠΟΓΑΣῪ ἴοστῃ οὔ [18 ραββᾶρα ΠΙΔΥ ἢᾶνθ 
Ὀδεη ἰηδβιυκηςοα ὉΥ 4 οεἰευγαϊοα ἔγαρτηθηϊ οὗ 
(86 ϑῖἴοις ΚΙεδηΐποβ, ργοϑοσνθὰ ἴῃ ΟἸθλθἢ5 
ΑἸοχαπάσίηυβ (’ Ῥσγοίσορί,᾽ νἱ, 72) δῃηὰ Ετιι56- 
δ105 (Ῥτδερ. Εν. ὄχ, 3), ἴπ ψ Ὠϊςἢ ἢς ἀδῆἤηςβ 
“1ῃς κοοά," οσΥ ἴδ6 σωργρεογ δοημηι, ὈΥ̓͂ ΠΕ ΏΥ- 
δὶχ δριϊμεΐῖβ, ΣΏΔΩΥ οὗ ψΒΙΟΣ (6. 9.) ὅσιον, Χχρην 
σιμόν, καλόν, αὐθέκαστον, ἀεὶ συμφέρον, ἄλυ- 
πον, μοῦνα λυσιτελές, ἀνώδυνον, ἄτυφον, 
σφοδρόν, ἀεὶ διαμένον) ἃ16 ΟἸΟ5ΕῚΥ ΔηΔίο ΟΣ 
ἴο ἴδοβα Βεῖθ μ]5 δοουτηνδῦοη οὗ 
δαϊ]εςῦνεβ (πύργωσις ἐπιθετῶν, 48 ἰΐ 15 τε Βηΐ- 
ΟΔΙΥ ς41164) 18 ποῖ ὑῃκπονγῃ ἴῃ οἰδβϑῖς ροείβ. 
Ιῃ οὔθ ρμαβϑᾶρε οἵ Δεβοῦγ 8 ἄἥθοῃ ἘΡΕΡΕ 
ἅΓ6 δίίδομοα ἴῃ βυςοθϑϑίοη ἴο ΟἿ6 581 - 
Ὦνο. ΤΒδ οὐ͵]εςξ οὗ ἴ6 Ὑτιῖοσ ἴὴ [}.15 δε 
8, πονγονοῦ, ποῖ ΟΥ̓ ΔΩΥ τλθ8η8 Θχοϊ 5 υοὶῦ 

᾿ τῃορίοσίςδί. Ηδ ἀδϑῖγοβ ἴο ρῖνε 5οῃδ σοῆσορ- 
ὕοῃ οὗ ψμαῖ ννιβάοπι 18, ΕΥ̓ ἀδβοσί δίης ΒΟΥ 
4υδιεἰε5 δὰ ἴδε σϑϑυ 8 ἢ Ἰςἢ 5816 ὑγοάμοοϑ. 

2}5Η 
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ον, 
δἰ» ΦΈὔ». 

Ρονγεῦ οἱ Οοά, δηά ἃ ρυζγε "πἤυδηςς 
βονίηρ ἴτοπι τῆς ρίοιγ οὗ ἂς ΑἹ- 

ὙΊΘΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΓΧι!. [ν. 253. 

τηϊρἢγ : {πεγείοσε οδη πὸ ἀεβὶεά 
τηίηρ (]] ἱπῖο ἢεγ. 

πππππππππππππ-ΞΠ τ ἐ-τ-:;- Το ᾷχἰἰἰἰἰχἰὕ οτος... ΄ρ-ῸΦᾷΦ0604.............ς.......................... 

Οης οδγεῖι! ἀοδηϊτίοη τνουἹὰ πᾶνε Ὀδοη δὶ 
Ἰεαϑῖ δα 18}}} ϑεσυΐοεδοϊς. Α1} ἐπδὲ 15 οἰθᾶγ ἰ5, 
ἰδὲ ΕΥ̓͂ “ ν͵δάοιι " (Π6 τοῦ τηοδηΐ πιυςῇ 
(86 58Π|6 ἃ5 Μγ5 τηδδηΐ ΟΥ̓ ϑοϊοπιοη ἴῃ Ῥσο- 
γεγὺ5 (Ὑ1}1. 1χ.) δηὰ ὈΥ 1Π6 ϑοη οὗ δίγαοϊ ἴῃ 
Ἐςοϊυδ. ᾿. ες οδη, {πεγεΐοσε, ΟὨΪΥ τοραγὰ 
νυϊδάοπὶ ἴῃ 115 Πἰχῃεβὶ βεῆϑε 85 ἃ ρεγβοηίῆςδ- 
ἰἰοη οὗ {6 βρίγίϊυ] ρονοσ οὗ Οοά νψῇῃϊοὶ 
Ρετυδοβ ἴΠ6 υηΐνοῖβο, Δηα ΘΧΡΓΟ5565 ἰἴ56}} ἴῃ 
811} [πη ρ5 δγ ἸδΈ! ο4}}} θεδυεῖιϊ, πιθη Δ}}}7 ρυγε, 
δῃὰ δρί γί 1} ποῦ]θ. 511} [6 Ἡυ ον ΠΘΑΓΙΥ 
ΔρΡΡΙΌΔΟΙ65 [ἢ διγίδυξίςΉοη ἰο ν ἰϑάοπι οὗ 
ἃ αἰδίίηςξ ΡεΙβοηδ ΠΥ, ἃ δορασαῖε Ὄββθῆςο. 
νι ϑάοπι [85 ἴο πὶ (πδὲ ἰά6 4] γεδ! γ ΜΒ] ς ἢ 
᾿α, 85 ἃ ΡΑτίΔ] ΡΊ]ἰοηϊβι, νγου]ά μᾶνε σεραγάρα 
ἃ8 ΤΊΟΓΕ ΓΟᾺΪ [Π4η ΔΩΥ͂ Ρῃγϑὶςδ] οχίϑίθηςθ. [ἢ 
ἴμε ᾿μορὸβ οἵ Ρμῖϊο, (βουὴ πονοσ ἀϊβεϊης Εν 
᾿γροπίαιἰβοὰ, ΠΟΠΒΙΔΠΕΠΥ ταπλϊπὰβ ὺ5 οὗ ἴΠ6 
Εζοστιὶ ϑοη, 3580 16 Ν Ἰβάομῃ οὗ (ϊ5 θοοκ ἰς 
οἴεξη βϑροόκεβὴ οἱ ἰῃ ἴειτὴβϑ το τηῖρῃς δ6 
ἀΐγεςιγ αὐτῶν ἴο ἴ 6 ΗΟΙΪγ ϑρί τ, 

[1 ΠΊΔΥ ἀουδίεὰ τδΒΕΙμοΣ ἴἢδ δυῖδοσ 
τοεδηΐ ΟΥ̓ ἴΠ686 εριΠοῖβ 8}} [86 ργοξουπά 
(Βουφῃῖβ Ἡνμΐς ἢ σοπιτηθηϊδίογβ ἤδνὸ οχίσδοϊοα 
ἔτουα ἔδει. ϑοπὶα οὗ ἴπεπὶ ἄγε ἰηςε!!δοϊαδὶ, 
8ΟΠῚΘ ΤΟΓΔΪ ; ΒΟΠῚΘ ἃΓῈ ἰῃΠεγοηξ 418 }1{|65 οὗ 
Ρειβοηιβεοὰ ΚΝ ἰδάοπι, οἴβεγβ ἄγὸ [6 γϑβυϊβ οὗ 
νγϑάοπι ἰῃ ἴῃ 6 δου] οἵ τδη. Ἐ εἰ1}88 ΤΏΔΥ ποῖ 
δε ΔΓ ὙΤΟΩΡ ἴῃ βθείηρ ἴῃ (ἢ 15 Ἰδὲ οὗ 4υ δ} 165 
“Ὅς ἐηυπιηέγαίίοη ἔαδἰῖε δι παλτὰ δὰ τέ 
ἄυης τῃέϊζοτίιε ὀχυδέγαηϊο." 

2δ-80. Τα ἠδίυγε δηὰ βίου οἵ ὟΝ ἰβάοηι. 

26. δον “δὲ ἐς ἐδὲ ὀγεαίδ 9 ἐδε βοαυεῦ Ὁ 
Οοά.) ὙΠε “ἴον " 15 ἱπϊεηδα ἴο ἐχραίῃ ἢν 
Δ Ίϑάοπι 15 ἐπΕ δα ἴο 811} ἔμε86 τηδηϊ οὶ δηὰ 
ξἰοσίουιιβ ῥγεάϊοδίεβ. Τῆΐ8 δπὰ ἴδε ξο]ονίης 
γΕῦ8ε ἅτε ᾿ηϊογοϑίηρ Ὀεσδυϑα ΠΟΥ ΟΓα ονΐ- 
ἀεπεὶν ἴῃ πὲ πὐϊπὰ οὗ τς τοῦ οὗ τὴς 
Ερίβεῖε ἴο ἴῃς Ηδῦγενβ ἴῃ ἴδ6 ποῦ]α ργοθπὶ 
ἴο ἢ΄5 ερίδι ]ε (Ηδθῦ. ᾿. 3) ὙΒε ψογὰ ἀτμὶς 
ΤΘΔη5 ὈΓΟΡΟΥΙΥ͂ “ὙΔΡΟΙΓ," 25 ἴῃ δ τηᾶγρ. 
(δεε ΕΧΧ,, 1,εν. χυὶ. 13, ἄο.; ἀτμὶς καπ- 
νώδης, Ηοϑ. ΧΙ]. 5). Οορᾶτε Τοῦ χχχίϊϊ, ᾳ; 
Ἐσοΐι5. ΧΙ, 4, χχῖν. 3. “61 ΤλπΊο ἕο δ ΠῚ 
[86 πιουϊ οὗ τὲ Μοβὲ Ηἰρὶι, δηά Ἴοογεγοά 
86 εάν Π|Κ6 ἃ εἰουὰ " (ὀμίχλη). 

α βυγὸ ἱπδωεποο Ποφυΐπς ον] ἀπόῤῥοια 
εἷλικρινής, “ 8ὴ υηπλϊηρ θα οπγαπδίίοη." (ομ)- 
Ῥᾶγε Ἐςο]υ5. 1. ο, “Ης ομγεά δεν σμξ ἁροη 81] 
Ηἰβ5 νοσκβ;" πος χὶχ. στ, “" ὙνΊβάοιῃ ἰς 
Ῥουτγεά οὐ {Πκὸ νναῖοσ. Βαϊ (πε τχογά ἀπόῤ- 
ῥοια 18 υϑεὰ οὗ ἐἐσῥῥπίης ἀξ αυϊϊ (ΕΖεΙς, 1. 
14). ΒΟ ()ὲ τηοπδιοἢ. 5) Ρρ]1ε5. τὩς 
ψνογὰ ἴο [Π6 διιηθοδιη8, ἀπά ἰξ νγὰ8 δορὶ ογεὰ 
ὈΥ Ἐπηρεάοοϊοβ δπὰ Γειποογίζυβ ἴο ἜΧργθβ58 
ἴδε εὔμεποές ΌΥ ΜΒΪΟΝ τηδίοσγιδὶ οδ᾽εςίβ δ6- 
ζΟπλα ΡΕΓΟΘΡΕΌΙ6 (ςοτῃρ. Ρὶδῖο, " Μεπο;, 76). 
1ϊ 5. ἀρρ]οα ἴο Ἰἰρδὲ Ἢ Μᾶατς. Αὐτεὶ. (ἰ. 4 
ἃπὰ ὈγΥ ΑἰΒοπαροσαβθ, ηῸ 5408 (' Αρο]" τὸ 

τμδί (ῃε ΗΟΙ͂Υ ϑρίτίξ ἰ5 δῃ “ ευεηοςε οἵ Οοὰ, 
Πονίηρ οπὶ Ηἰπὶ. .. || Ζ γα φῦ 1δὲ σα" 
ῬχΟῦΔΌΪΥ, τδογείοσγο, ἴῃς Ἡυτϊτοσῦ 18. (πη κίης, 
ποῖ οὗἉ νναἴοσ (85 ἴῃ Ἐςςο]υ8. 1. 9), Ὀυΐ οὗ ἄσόι, 
ἃ5 ἴπ ἴΠ6 ΤΌ]Ποννίης ποτά, ἀπαύγασμα. 

“Βηρδι φβηεονποε οὗ Ὀσγίρβε Ἔβϑοποα ππηοζοδῖε. 
Οἵ ἢεδασ᾽βὲ (δου ταῖμοῦ ῥωγε εἰλεγεαὶ σἴγεαηι, 
ὝΝΒοβε ἰουηϊδίη 80 5}8]] ἰς}]} 

ΜΙΣΤΟΝ, “αν. Ζοεί, ι, 8, 

“ΦὙΧΕς δανο ΠΟΙ δηά {Ποῖὸ ἃ {ππ{|6 οἶοατ Πἰγδῖ, 
8016 “ρῥαγᾷς: Ὁ ὀγίφδὲ ἐποςυϊεάσε" (Ἰ,οὐἶε). 

2υγε ὝΠΕΓΕ ἰ5 οι ηρ τπογοίογε ἴῃ Ὑ}5- 
ἄοπι νοι ἰ8 ποῖ ἀϊνίπο, ἔοσ, δοςοογαϊηρ ἴο 
ῬὨΠο, 86 ερδεῖ εἰλικρινὴς οδηηοῖ ὃὲ δἷ- 
ἰδομοα ἴο ΔΗΥ͂ “εποὶδίε ἐπ ι9 (9 ὲ ορίξ᾽ 8). 
ΤΒ15 ΡΟΠΙΥ " οὗ (ἢ6 ἀϊνίηθ ὄββθῆσς οὗ ΚΝ [5- 
ἄοπι οχρὶδῖπϑ ΝΥ 8ἢῃς 18 ““ΠΟΪΥ," ““υπίαυς," 
“0016, “ δυἔἕοιοὌὍὁὄ “ ρεγβρίσυοιιβ, “ ἱπιπιλ- 
ευἱαῖς," “το 5:511.55." 

φ ἐδὲ “Αἱριὰψ δίγ.) τοῦ Παντοκράτορος. ἘσΥ 
(ἢς ἀἰδεϊποϊίοη θεΐνγεθη Παντοκράτωρ δῃὰ Παν» 
τοδύναμος, 5εὲὲ Ῥοάτβοῃ, Ἶ, ἐ. Παντοκράτωρ 
ἰγχαρ] 165 [ἢ ροβϑεβϑίοη οὗ ἴΌΣΟς, παντοδύναμος 
(86 Ἔχογοῖϑα οὗ δουθσγει χη. 

πὸ ἀοίεά ἐῤίαρ. ϑὮιε 5 ἀμόλυντον, τ. 32. 

“Ωπ ... 741} ῥιέο δὲν.} ὍῊδ οοτηρουπά γετὸ 
παρεμπίπτει ἀ65.τῦ068 ἃ κι ιἀἄθη, 5οοτεῖ ἰηξιϑίοη 
οὗ 6ν]} (ἐγγέρῆῖ, ταῖμογ [Βδη [86 ἑμεωσγὰ οὗ [δς 
νυϊ;.). Τδὲ ψοσγὰ ἀοοβ ηοΐ οσοὺυσ ἴῃ [δὲ 
ΧΧ. οΥ Ν. Τ᾿, δυῖ 15 υϑοά ὈγΥ Ρ]αίο δηὰ Ἀγ 
[ἢ Αἰξς ογαΐουβ ἴο ἱπιρὶν ἰηϊγυκῖνε δηὰ 5::- 
τορ ουδ ἀρεηΐϑ. 

26. ὀγίρῥίπο..1 ἀπαύγασμα. ὍΤὨΪ5 ΓΑΓΟ 
ΨΜογὰ ἰ5 δάορίεἀ ὈΥ [86 τιον οὗἩ ἴδε ἘΕρίβι]ε 
ἴο ἴδε Ηεῦγενβ (1. 3), δῃηὰ 4190 Τσουῦβ ἰῃ 
ῬΒΠο (ες Μυμπά. ορίξ᾽ ὃ ξ΄, ψτθοσο τδῃ ἰὲ 
οδΙ θὰ “Δ ἱπῆργεββ, ἃ ἔγαστηθηΐ, οσὕ σραμραςνα 
οὗ [δε γἸειδειὶ Ὠδῖυγο ;" δηά ἴῃ “6 οοποῦ- 
Ρἰϑοθηῖϊ 1, “ε ρἰδηῖδί. Νοο,᾽ 12, ὙΒΕΓΕ 
μ6 ἀεῆπεβ ἁγίασμα 85 ἁγίων ἀπαύγασμα, μί- 
μημα ἀρχετύπον). ῬΤΟΡΕΙΙΥ ϑρεακίπρ, ἴἴ ἀρε5 
Ὠοῖ ᾿ΠΊΡῚΥ γρδεχίοη, Ὀὰὶ οριαπαΐίοπ. “ὙΝ ἰϑάοπὶ 
(ἴ ΡΆΉΪΟ “ πιδη," δῃὰ ἴη Ηϑθδ. ἱ. 3 “(πε δοὴ 
οἵ Οοἀ") 15 ἀεβογί θεά 45 “ Ἰίσῃξ οἱ" (..-5. ,)πὶ 
᾿ἰξλῖ" (φῶς ἐκ φωτός). Ὑλιδῖ ῬΒηο, Βον- 
ΟΥΟΥ, Τηρᾶηΐ ΟΥ̓ ἀπαύγασμα Ὠοϊ “τρπαπα πη 
ἱρμς," Βυΐ “ γργεῖεά Πρ ς,᾽ 5θεπιβ οἰεαγ ἤοπι 
ἢ18 ἀοϑβουροη οὗ ἔπε νου] ἃ 88 ἁγίων ἀπαύ- 
γασμα, δηά [ες νογὰ ἴδ.5 Γοβου Ὁ 165 ἀπήχημα, 
ἐ8ῃ δςδο," ἀποσκίασμα, ““Δῇ δἀυτηθγδῦοῃ. 
{15 δ6 [με τηεᾶπίηρ Βεγε, Ν ἰδάοσῃ 15 ἀε- 
ΒΟΣΙ θα 45 γεηεοιπς τὰς σοῦ οὗ Οοά, 45 ἰὴ 
[86 ῃοχί οἶδιιϑ6 ; λιιδῖ 45 ΡΆΏΣ]οΟ ο8}15 ἴη6 1οβο5 
ΚΒὲ “ῥαάοαυ, πιὰ 88 ἴξ τνεγε ΤΟΡΥ (ἀπεικό- 
νγνισμα) οὗ Οοα" (1,ἐξ. ΑἸ]ορα. 1. 11). ΜἘὲ 
οδπηοῖ, Βονγονοσ, Ὀ6 δυγο ἔπδὲ [86 δυΐδον οὗ 
[πε Βοοκ οὗἅἁ ΜΝ ἰβάοπι ἀϊά ποΐ υ86 [86 νογὰ 



Ἡεῦὖν. :. 

γ. ,6---29. 

26 Εογ 886 8 {πὸ ὁ δΠρμίηθβ8. οὗ 
τῆς νει δϑείηρ ρμς) τῆς υπϑοροζοά 

' Οὐ. 4. ΤΪΓΓΟΥ οὗ ἕς ρονγεῦ οὗ Ο(ὐοά, δηά ἢ τὰς 
Ν. Σ᾿ ζ:ξ. ἱπηᾶρῈ οὗ ἢϊ8 δοοάῃεβ8 

» 
᾿αἰείλ. 

27 Απά δείηρ Ὀυϊ οῃδ, 8:6 σΔη ἀὺ 
411 τϊηρβ : δηά σαϑηγχδπίπρ ἰη ἢογβ6] Ὲ, 
886 " πγλίκοῖ 411 τὨϊηρβ πεν : δηὰ ἴῃ 
8}1 ἀρεβ επίεγίηρ ἰπῖο ΠΟΪΥ 8οιι8, 886 

ΨΙ ΙΒΏΟΜ ΟἿ ΒΘΟΙΟΜΟΝ. Γι!. 

τολίζει ἢ τἢεπὶ ἐΠἰεπά8 οὗ Οοά, δηὰ 
ῬΙΟΡἢΘΏ. , 

28 ἔοτγ (ὐοά Ἰονεῖῃ ποπα δι Ὠϊηὶ 
τηδλὲ ἀνε δῖ ἢ τ ἢ νυνϑάοη.. 

29 ἔογ 8} ἰβ πῖογε δεδιεῖβι τΠΔη 
τπ6 8.1, δηὰ δϑονς ἃ] ἴῃς ογάδσγ οὗ 
ϑίδγϑ : Ὀείηρ σοπηραγεά ψνῈ τὰς ἸΙΡΗϊ, 
8ἢς 18 ἰουηά Ὀεΐοτε 1ξ. 

Ἂ 18ε ΒΊΕΒΕΤ πτς τὰ Αἰ ἴο 1 νχ πε 
ΟΧΙσΟορτάρἤεῦβ (Η ἐϑυςοῖι, ἡλ ἔγγος ; ϑυϊά. 
ῬΒανοσ. ἔκλαμψις όβται Αγ ἡλίου). 
ν ιϑάομι ταῖρῃς Ὀς ἀεβογ θεά γεαίδυεῖν ἃ8 ἃ 
τοβοοίοη, αόσοίμέεοῖν 45 ΔΏ οἸηδηδίϊίοη. [|ἢ [86 
Ο. Τ. Οὐοά [18 σομϑίδη!γ βροόκθη οὗ υῃάογ 
ἱπιδ ΡῈ 8 οὗ ἤτε δηὰ Ἰβῃέ, δηὰ ἰπ τ Ϊοἢη ἱ. ς γα 
τελὰ “ Οοά ἱ5 1ἰγῃς" 581, Ϊ]οδπ ψνουϊὰ Βανα 
Ὀδθὴ 45 δηχίουβ 48 Ῥἢῃϊο ἴο οχρ᾽αίπ ἰμδὲ ἢ6 
ἀϊά ποῖ τρϑδη 2 γείεαὶ Ἰιραῖ, Ὀυϊ “ 5Ξρι τυ] 
ἰρπϊ, δὴ ““υπετηδοάϊοα Ξ5ρ᾽εηάοιν ἢ (ἀσώ- 
ματος αὐγή, φῶς Ψψυχικόν). 866 δἰεργίτιεά, 
ἘῬΡΙΙΟ,᾽ 2οϑ8, 216. 

97 δὲ ευεγ ασπς δ. ΜΝ βάοπι ἰ8 [ΠοΓο- 
ἔογα ῬγΘΕυΔΌ]6 ἴο δὴ δδγίθ! Υ ̓ ς (τ. 10). 
᾿Αἴδιος πλδδ 8 “ δυο δϑιίίηρ " ἴῃ ἴῃ6 5[τἸοΐ 5656 
οὗ τῆς πογά, υυβους [86 τλοσο τρεϊαρηγϑίςδὶ 
οοπηοίδεοηβ οὗ αἰώνιος. [{ ΟΠΙΥ Οσουγ8Β οὔσας 
ἴῃ [6 Ν. Τ΄ (Άοπι. ἱ. λο; [046 6. ἴῃ {ῃς 
ἰλτίου ῥραββϑᾶρε ἴξ 18 υδεά γεϊοσί 8}1γ). 

{:}οἐ1ε4.1] 866 ποία Οἱ ἰν. 9. 

. ἔδε βοαυεγ.} ἐνεργείας. ΒΥ δύναμις ἰβ τιεδηΐ 
ΡΟΥΟΥ ἴῃ ἴῃς ; ἐνέργεια 15 ῬΟΙ͂ΨΟΙ ἴῃ 
ορογαϊΐοῃ. 

ἐδε ὕπαχε.} 1 Οὐοτ. χὶ. 7: 2 Οογ. ἵν. 4; 
(ΟἹ. 1. 1ς, 1. 1ο. ΕῸΥ 15 ΔῚ}}] πιοδηΐηρ οὗ 
“ἐ τηδηϊ οοδίοι," 8566 Βρ. [ἱφῃιοοι 5 " (οἷοϑ- 
ἴδῃ 8, ῬΡ. 215, 281. 

9} δίς σοοάπε:..}ὺ 866 ηοῖδ οὔ ἷ. 1. Αο- 
ςογάϊηρ ἴο Ῥμδνοσίηυβ, ἀγαθότης ἢᾶ5 ἜΧΔΟΌΤΥ 
{Π6 5βΔπ|6 τη δηηρ 45 ἀγαθωσύνη, Ὑΐοἢ 15 δἴ- 
«τἰρυϊεά το Οοά ἰῃ Δ ΤεΒ8. ᾿. τσ. Οη (δ6 
Ἰαϊίος ψοσζὰ 8.6 Τσεηςῖ, Νεν Τοβῖ, ϑγποὸ- 
ΠΥΙΏ5,)». 218. ΤῸΝ γοβετ Ὀ]Δποαβ ἴο ΟΠ τ ϑιίδη 
ἘἸΕῸ ΟΒΥ ἴῃ 1}}]8 ραβϑθᾶρε ἃζὸ Ρυσεὶν ϑυ}οΓ- 
εἶδ]. 
ΩἼ. δεῖ δμξ ομδ, “δε απ ἐο αἱ ἐῤίηρ. 

ὙΠ 5 δὴ διῃρ!βοδίίοη οὗ [με ερι πεῖς 
“ μῃΐᾳιο ᾿ δηά “ τιδηϊο]α Ὁ ἴῃ τ. 22:0. (ὐοτηρ. 
1 ΟοΥ. χὶϊ. σι. 

γοπαὶηηρ ἐπ δεγ οί, “δ. νιαζεῖδ αἱ] ἐδίπρε 
μδαυ.] ῬΒ. οἷϊ. 26, 27, (Α5 ἃ γεβίυσγε 5804] 
ΤΒου οἴδηρο ἴθετω, ἀπά [Π6Υ 5}|4}} Ὀς ομβδηρεά ; 
Ὀυῖ ἼΒου Αγ ἴΠο 5Ξ8π|6.᾽ 8. εἶν. 320, “ὝἽΒου 
Ταπουνοβί (ἀνακαινιεῖς) (ἢς ἕδος οὗἩἉ ἔπ ολγί." 
νιβάοπι 15 ἃ ρειτηθαίίηρ 5ρίτῖϊ, “" οβδηρεὰ 
ΚὨσουρ 11, δῃὰ γεῖ ἴῃ 4}1} ἔπε βδιηθ.ἢ 

ἐπ αἱ αρε.} 1.1ἴ|, “τ γουξδους [6 ρεηθ- 
γδιϊοη5." 

ἐρ εγ ἢ 9.} μεταβαίνουσα, “ ῥαϑϑηρ ΠῸΠι 

οπα ἴο ἀποῖβογ. Μυΐξ., ἐπ απέριας ταμποΐα “Ὁ 
γα ΓΙ. 

.“) πα: 9 Οο4.) [Ιῖ 8 οδῃ ἀϊῆςυ]ξ ἴο 6 
ςογίδίη ννβαῖμον ἴα τεῦ 15 ἘΠΙΏΚίηρ πιοβῖ 
᾿ηπ ἸΑἴο  οὗὁὨἨ εἐχργοβϑίοῃβ ἩΠο πδνό αἱ 
Ιεαϑέ τποῖγ δηδιίοριια ΟΥ̓ ρεγαὶ ἰῃ ϑογρίυγο, 
ΟΥ οὗ ραβϑᾶρεβϑ 10 ἴΠ6 ΡΠ] Οβορηῖς τε [6 Ὑ8. 
Αὐγαδᾶπὶ ἰ8 οδ]εὰ “(δὲ ἔποηὰ οὗ Οοά’ 
ἴῃ 158. Χ]], 8; “Αδγάπδπι τὴν δἰοηά " ΟΠ, 
ψυΐϊκ., ανιῤοῖ »ηεῖ; ΕΧΧ,, ὃν ἠγάπησα; 485. ἰἱ. 
23, φίλος Θεοῦ ἐκλήθη). ὙΠῸ πάπα ὮΥ νης 
ΑὈγδμᾶπὶ 15. ὈΠΙΨΘΓΒΑΙΥ Κηονγπ ἴῃ ἔπε Εδϑῖ--- 
Ε] Κραϊ}--ταθδηβ “ ἴῃς Εσίοπα," ὙὍὙΠ6 ἴσστη 
5. Ὡοῖ, ποννευογ, ἜΧΔΟΕΪΥ ἀρρὶ θὰ ἴο μἷπὶ ἴῃ ἴῃς 
1 ΧΧ,, δηὰ 186 ὙΓΙΟΣ ΠΊΔῪ ἢάνα δὰ ἴῃ 8 
ΤΠ δυο Ραϑ8θαρῈ5 ἃ5 ὁ μὲν σώφρων Θεῷ 

ἔλος" ὁμοῖος γάρ (ΡΙδῖο, “ἱμορρ. 1ν.); δη 
πο, πᾶς σοφὸς Θεοῦ φίλος (Ῥἢ1ο, “ ἔτ... 
2γορῥε..71 “Ῥτορῇῃεῖβ᾽ ᾶγὰ ]} στοδί τηοσδὶ 

δῃ( 5ρί γιἴυ.4] [θδο πο 5 δηὰ σϑίοστηοσϑ, ννβεῖθοῦ 
τ οὐ σδουῖ [Π6 Ῥονοῦ ἴο ἔογοῖθ!] Ἔνθηΐϑβ. 
στη νου σοηῆηα ἴπδ ἴοττη ποῖὸ ἴο {π6 
ΟΥ 8ἢ ΡῬτορμεῖθ, θεσᾶυθδε οὗ ἴῃ6 νψυγὶζοτ 8 
ὈΓΠΙΠΡ μα εα τονγασὶ ποδί πεπάοχῃ, ἀπά Β6 
νυ] 5: πλ ΠΥ] σοηῆης ἴμ6 δεατίης οὗ ΡΗΠ]ο᾽5 
ΤΟΛΔΤΚ, “ὙΠΟ βαογοὰ ψοσγὰ νυ ΠΟ 5ϑοῖ ΒΒ ὑγὸ- 
ῬΏΘΟΥ ἴο ΘΥΘΙῪ ποδὶ. Ββοασίθα τηδη." Βιυΐ 85 
τῃ6 ΑἸοχαπάσίδη [εν στεοσοορηϊϑοά (6 ὑσὸ- 
Ρἠεῖὶς Ἄοπαγαςῖοσ οὗ [πες 8:0 γ]5, 50 186 οοῦ- 
ἸΔΙΏΪ οχοιηρίεα [Π6 στοαὶ Οὐεεκ ρῃϊοϑος 
ῬΒοῖβ ἔγοπι ἴμ6 δϑμογτεηοα τ ἢ} τ ἢ ἘΠΟΥ͂ 
τεραγάβαά [π6 σοᾶῖβϑε δηὰ υἱοίοιιβ Ποδί θη. 
[ἴῃ 1818 τεβρεςῖ [6 σγεδῖοσ Βδίμουβ μδγοὰ 
τοῖν νἱενβ. ὙΒΕῪ Βοϊϊονεά ἰπ [6 γΘΔ] ΠΥ οὗ 
8 εἴηὶς Ἰηϑρίγαϊΐοη. Νεὶῖποσ ΒΟ ποῦ 118 
ΓΙῸΣ εοηηεά ἴῃ6 Ρ»ἹΕ οὗὨ ᾿πβρίγαϊίίοη ἴο 186 
βδογοὰ υυτῖεσβ. ῬὮΠΟ 5875 [παῖ ἢ6 ννᾶ8 ϑοῃηθ.- 
Ὀη65 ἱπϑρίγε, θεοληπτεῖσθαι (’ Ὡς σμογυῦ.᾽ 
ο; “δε πιῖρτ. Αὐγ.᾽ 7); δηὰ Τοβαρῆιβ ποῖ 
ΟὨΪ ἰἰπθυΐϊε8 ἱἰῃϑρίγαϊϊοη ἴὸ Ηγγοδηυβ 
ἐΑηξ.᾽ ΧΗ, το, ὃ 7) ἀπά ἴο ϑοπῖο Εβϑθῃθϑ 
ᾧ Β. ]1.᾽ 1.8, ὃ. 12), Ὀυξ ὄὀνδη οἷΔἰπ5 βοῖὴθ 
ΒΟ ΡΟΥΤΟΣ ογ ὨΪπ|56} (΄ Β. [.᾽ νἱὴϊ. 3, 8. 9). 
8ε6 Οἰύσεσ, "ῬΈ1ο, ἱ. 57. 

28. δαὶ ἀφυειϊεε  «υἱ «υἱτάον:. ΟοτΏΡ. 1. 
1-2. ὍΒα νϑὉ συνοικεῖν οἴξη Τη6Δ08 “ἴο ὃ6 
τηλιτὶεὰ ἴο " (Οεῃ. Χχ. 3; Ῥχου. χχχ, 23): δυΐ 
85 ἴἰ 15 υϑοὰ τ] 5 ἢ ἜΧΡΓΘβ5Ί 018 85 “ ψτίοῖ,"ἢ 
“ἔραν, ἄς., ἴογε 15 0 ῥσοοῦ (Παὲ ἴἴ μ85 ἐμαὶ 
τηοδηΐηρ ΠΟΊΟ. 

29. “πογὸ δεαμέμὶ ἐδαπ ἐδεὲ σωπ Οὐοά ἰ8 
2}Η82 2 
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10 Εογ «δἤεγ τῆϊς σοπιεῖῃ πηἰρῆϊ : 
δυῖ νἱος 5841} ποῖ ργενδὶὶ δραίηβι 
τυ ]86οη1. 

ΟΗΑΡΤΕΚ νΠ[ἱ. 
4 7722 ἐξ ἐκ ἴουέ τοὴά τοϊάσνε: 4.207 ἀέ ἐλαΐ λαίὰ 

ἐΐ λαέὰ εὐ ἐδέησ. 41 7, εανηνοέ δε δασ 
διέ ον» 

ΨΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. νῇ. ΝΠ]. [ν. 3ο---2. 

ἸΘΡΟΖΗ͂ τελο πεῖ ἴτοπι οπε 
βδηἀ ἴο Δῃοίβεῦ πὴ ΡΉ ΠΥ : δά 

ἐουγοςγ ἀοτἢ βῃς ογάογ 41} τὨϊηρβ. " Οἵ,» 
2 ἴ Ἰονεὰ ἢετ, δηά οὐκ, δῚ δεγ οὐ 

ἔτοτῃ τὴῦῇ γουίῃ, 1 ἀεϑίγοά [ το ταλῖκς "θ᾿ 

ἤδν' ΤᾺΥ δρουβε, πὰ 1 νγᾶϑ ἃ ἰονες οἵῳ αὶ 
ἢ εὖ θεδυῖγ. 

Τ ρῃι δηὰ (πε Οτγεδλῖογ οὗ 81] ἕοτπυι5 οὗ δβαγῃὶν 
Ἰκδῖ, γεῖ ΟνΊδάοπι 8 ὨΘΆΓΤΟΣ ἴο Η:5 ἐβϑθῆσε 
(ἴλη ᾿ἰχς 1(561.Ὴ Ατσίδίοι]ς 8116 Υἱγίυς “ἰονθ- 
Ἰοῦ τΔη ἴῃς ονοηΐης δίλσ.ἢ 

ον εγ.}] θέσιν. ΤΏΡ. Ὁ. 19. 

80. φῆεσ ἰδὲ οορεὶ δ πὶρῥι.] ατκηθϑα 
Ῥτευδι]5 ονεῦ σὰς ἴῃ ἴ56 Ἄσοποίϊδληΐ δβυςοοδδίοῃ 
οὗ ηἰγῶϊ ἴο ἀδγ, Ὀυΐ νἱος σδῆ ποτοῦ ἔπι (15- 
Ῥἶδος δηὰ ργεναὶϊ ἀραϊηδὶ νἱϑδάοῃ. ὙΝΙΣ ἰἢς 
ςοηδίγιςίοη σύφι .....- ἀντισχύει (ΟΒΊΡ. 
Μαῖϊ. χνυΐὶ. 18. 10 Δγ οἣς μὰ οδ]εςϊοά (μδι 
δοϊοσαμοῃ δἰπιβοὶ ἔα γηϑηοὰ ἃ ὑγοοῦ οὗ ἴδε 
ῬονΕΣ οὗ νἱοθ ἴο ῥγεῦδὶὶ οὐδζ νυἱδάοπι, [86 
τοῦ νου ῬγοΟΌΔΟΪΙΥ δᾶνε δηϑνεσγοὰ (δδῖ 
ἊΝ ̓ Ἰϑάσοσῃ πότοσ θηΐοιβ ᾿ηἴο σϑηίδεῖ ὙΠῸ νἱος, 
Ὀυϊ νάγαννβ ἔγοτι (᾿ς δου], δῖερ ὉΥ δίερ, 45 
6Υ]} δηίοῖ ἰηΐο ἰξ. ὅ86ς ἱ. 3, 5. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΡΠ]. 

μϊνογβδι ΠΥ δηά γυὶε οὗ ΥΝ ἰδάοπι (1). 8010» 
ΤΑΟἢ 5 ἴονε ἴοσ Ποὺ (2) δεοδυδε οὗ πεῖ ΔΒΊη! 
ἴο Οοά (8, 4). 586 15 ὑεϊῖζεν [ἤδη τίς μοβ (δ 
δηὰ ᾿ητεἰϊρεηος (6). ὅ851ὲ ἴδδοδοβ ἴδε νἱγῖυε5 
(7) δῃὰ χσινεβ χα χμό σύν τὴν ἰηϑι νηΐ (8), 8ηὰ 
15 5ρΟΟΔΙ]Υ͂ ΠΘΟΙΒΒΑΙΎ ΤῸΓ τ] οΓ (θ-16 οὔ- 
δἰάἀοτίηρ ἡ [δε ὈΪοδοίηγα ]ςἢ 586 : 
δηὰ Κπονίηρ ἴῃδῖ δῆς σοτηο5 πὶ Οοὰ δίοῃθ, 
ϑοϊοπιου ὑγαγεὰ ἕοσ ΟΝ ἰβάοπι (17-21). 

1, Ἐμάονε γεασοδεῖ ὕγογι οπὸ ἐμά ἐο ὡποίδεγ.) 
ΤῊΙ5 γόῦϑο ὈοΪοη 5 ὈΓΟΡΕΣΙΥ ἴο ἴδ ἰδ οἢδρ- 
ἴετ. ὙΠΟ ψοτγὰ διατείνει ἢΔ5 ἃ πιϊ ἀ]ς 86Ώ 86, 
“ ὀχρδηάβ μογϑοὶ ἢ" ΡΆΉ1Ο υ.68 [815 δηὰ 5ϊπ|ϊ- 
ἴγ νεγῦβ ἴο ὄἐχργοββ ἴἢς αἰ Πἔ[ιιδῖνθοδα οὗ υν]5- 
ἄοτ. Ηδε δᾶ8γ5 πὶ “ ὙΤὮς υηΐγρῦθε 15. πεϊὰ 
τοχεῖποῦ ὈΥ υπϑϑδῃ ρούνεγδ, Ὡς ἢ ἴπΠ6 γοδῖοῦ 
εχίοηάεά (διέτεινε) ἔγοπι ἴδε εηἀς5 (ἐσχάτων) 
οἵ τπεὲ φαγί ἴοὸ πε Ὀουπάξ (περάτων) οὗ 
Βοάυθη " (ὃς τΐρτ. Αὐγ.᾽ ὃ 12). 
"σε. ὙΠ5 δάνεσῦ (εὐρώστως) 8 ῃοΐὶ 

ἴη τῆς Οτοοῖκ ΒιΌ]6, Ὀυϊ οσουγβ ἴἴγοο Ὁπ|Ὲ5 
ἴῃ (86 Δλῃηὰ Βοοῖς οὗ Μαδοοδαῦθθβ. ΤΏς υετὺ 
(εὐρωστέωλ) 8 υϑοὰ ὈΥ ΡΆΪΟ, 

“ευεεῖγ. στῶς. Ματᾷ., “ ΡτΟΒΙΔΟΌΪ. 
τ," ἘΟΥΤ ΩΣ “Χκιηά]γ." Οοὐ β΄" πεν Ὧὲγ 
γι ογ οἶδε ΔΥῸ ΟΥΘΥ 4}} 15 νοσκβ." 

ἀοεδ “δε ογάεν.} διοικεῖ (ΧΙ, 18; ΧΥ. 1); 
ψζοηςθ ςοπιοβ ουΥ νογὰ “ἰ Ζίοεε:ε." ΤὮο νοῦ 
νγ8 υδοὰ ὈΥ ἴϊ!ε δίοϊςβ ((α 8, ἘΡΙο- 
ἐείυ5, Μάᾶγο. Αὐγοϊ5), νυν οὦ ἴῃ (ὃς 
δίπττηδίϊνε τὰς αιυοδίίοη “15 ἴδε ψοσὶά τηδη- 
ἀροὰ (διοικεῖται) ὈΥ Τογεῖβουρδι ἢ (ΟΕ. 
1.Δοτῖ. υἱῖ. 133.) [ἴ νχὰβ Ὀοιτοννοά ἔγοιῃ [δε 

δίοϊοϑ μι ]οθερυβ δηὰ Ῥῃῆο. Ν ϑόοπι 5 
ἤοΓα ΟὨΪΥ δῃοίπον πδηὶς ἴοσ ἴδ. ποιηδησηῖ 
᾿ινίης ρονοσ ψΠςἢ συϑίδ!π5 δηὰ ρουθσης ἴδε 
ὙὯΟΙς οτος οὗ (λΐηχαε. Απάχαροσὰς (Ρ]δῖο, 
“ΟΥ̓Δ. ᾽ Ρ..413) βροκε οὔ" ΜΊπα" 25 “ογάετίωης 
(κοσμεῖν) 4}} [πίηγε, ξοίηκς [ὥγουρὰ 411 (ρα. 

2. 1 ἰΙσυεά δεν.) ἍΝ ε Ἀᾶνς ΠΕΙῸ ἃ δίγοω εσ 
ἐχρτγοβείοῃ οὗ ἴῃς (δουρξῆϊ ἰουςμβοὰ ὕροῦ ἴῃ 
ΥἹἱ. 7 (οοπρ. Εοεΐυδ, 1. 11-1)», ὙΠῈ τνοσὰ 
υϑοὰ ἴον “Ἰονεὰ " (ἐφίλησα, α»παοΐ) ἜΧρΡ τ 6 9965 
(δΒς Ἰονγε οὗ τάττῃ ρεγβοῃδὶ δϑδςίοη, δηαᾶ ποῖ 
ΤΔΟΓΟΙΥ οὗ δίρίι οϑίθομι (ἠγάπησα; εἰλίεχῶ). 
Ηδπος χὰ πσόνεῦ ἤπηά ἴῃ ἴπῸ Βίθϊε τς ρῆγχαβθς 
φιλεῖν τὸν Θεόν, δυϊ αἰννᾶγς ἀγαπᾶν. Οπ ἴδο 
οἴμοῦ μδηά, φιλεῖν 15 υϑεά οὗ ἴδε ἴονε οἵ Οοὐ 
ἴο ΟΒτίοσι ([}ὁὈὁδη νυ. 20) δηά ἴο τεάδοπηθα συλ 
(4. χνυὶ. 27). ἴπ 1 ΟὐοΥ. χνυὶ. 22 τἮῊό ἢᾶγο 
φιλεῖν υϑεὰ οὗ οὔγ ἴονε ἴο (ἢ γῖϑί, 45 ἰπ ] δ η 
ΤΩ ἄς. (8εε Ττεηςῇ, ἐ Ν, Το ϑΥδοῦγτη5,᾽ 

χὶὶ, 
᾿ἀϊυ μδ ἀροῤρι ὅδ σ Κ. 1ἰἶἰν σ, ΧΥΙΣ, 1:2; 

Ῥτγον. 1ϊ. 17; Εοΐδβ. χίϊ σ ; ΕσΟυδ. Υἱ, σ8. 
1 ἀεείγε.} ἐζήτησα. Ἡανῖηρ “ουδὲ δὲγ 

οἱ (ἐκζητήσας,  υἱξ. ἐποιοῦ), Ὠ6 σοι δὲ ἴο 
τοὰ ΒΕΓ [ο ΒἰπιΞο ες 

ἰο »ιαξεέ δὲγ 37 “βοι2ε.} ὮΘ τροίδρδογ ἰς5 
ἃ πᾶῖυγαϊ δηὰ υηΐϊνοσβαὶ οθ. (ομρ. Εςοείυκ. 
χυ. 2.) [ἔ σι 5 [πγουρῆουϊ ἴῃς τυθηρ οὗ 
(ἢς Μγοῖϊς5-δὃὲς, Βοηδυοηΐυγα, δῖ, Βοεσγηλδγά, 
δ. Ηυρο, δηὰ 81. ΕἸεδατγὰ ἀς ]εΐοτε. 1 (Πος 
8ΆΥγ5, “ἼΒΕ ΕΡίδι]ς ἴο [πες Οαἰδίίδῃς ἰ5 "-ν 
Ερίϑεῖθ, [1 πᾶνε Ὄβρουθϑοὰ μοῦ ἴο τωγβεῖς 
1 ἐς »»Ὁ εὐ." ὙΤΐβ 6 οης οὗ δ ραϑβϑᾶρος 
ἙΙΟδ πᾶτε Ὀδεη αυοϊεά ἴο ῥγογὲ ἴπδὶ ἴδ 
ττὶτοσ οὗ [ες Βοοῖκς οὗ ΝΝνἸβάοπι θεϊοηρεὰ ἴο 
της Ὑδεγαρευΐδο, οὗ ψ ποτὰ ῬΏΠΟ βὰγ5 [δαὶ 
ΠΟΥ ἀεδρίϑοά ὈΟΟΣΙΥ ρ᾽θάδυτοα οὖἱ οὗὨ ἶονε 
ἴον ὟΝ ἰβάοπι, δῃὰ δα φεγῃ 6585 ἴο ὦ νε}} υῖῖὰ μος" 
(Ὡς νἱῖ, ςοηίειηρι;᾽ ὍΕΡ 1, 482. ΤΒε 
ἰηΐογοηοε 5 ΟὈΥΟΟΙΥ οὗ ἴῃς τοδὶ ὑγοςζωσίοιβ 
κιηά, 

1 «.α.1 ἘἈαίδες, “1 Βεοδηλο ;"" “1 εβενγεὰ 
Τγ561 Ὁ" 

ἃ ἰουεγ ἐραστής. ΤῊς ψογὰ Τηθ2η8 ἃ 
Ἰονοσ ἴῃ [86 πιο Βυπιδη δοηϑς, δηὰ ἴξ ὑσονεβ 
[6 τεηάδηςῦ οὗἉ τηγϑῖίοδὶ Ἰδησυᾶσε ἴο δὰ 
ΒΕΏΒΙΟΟΒ ἱπιδρο5---ἃ ἰδηάθηου σις 
Ὑντογ8 ᾿ἰκο δῖ, [βσοπιθ, 85 Ὑ|Ὸ}1] 48 ΠΊΔΩΥ οἱ 
ἰῆς ἰδοῦ Μγϑίϊοβ, ἰηΐο σῃοϑὲ ὉΏΘΘΟΤΩΪ δηὰ 
ἱγτονεγεηΐ ἐχργεβϑίοηδ. ΤῊ βᾶπὶὸ τοσγὰ ος- 
ΟὔΣΒ ἢ χυ. 6. ἴῃ {πε ΤΧΧ, ἰξ ἰ8 ΟἿΪΥ υδεὰ 
Ὁγ ἴδε {τδηβίαῖοσ οἵ [εγεπιδη, Νεΐζδον {86 
νετῦ ἐράω ΠΟΣ ΔΩΥ ΟὗἁὨ ἰἴ5 οορηδίο5 οἵ ἐετίνα- 
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4 ἴῃ τῆδὲ 886 ἰ8 σοηνοῖϑαπὶ ὑ(ἢ 

᾿ 

3 

Οοά, 8ῃς πιαρηίβεῖῃ ΒΕΓ ποι] γ : 
ε8.) ἴῃς [ιογὰ οὗ 11 τῆϊπρβ Πἰπιβο 
ονοά ἢογ. 
4 ον 8116 18 ᾿ῬΙ͂ΝΥ ἴο {ἢ6 π|γ8- 

τογε8 οὐ τῆς Κπον]εάρε οὗ (ὐοά, δηά 
ἃ ἔΊονεγ οὗ "8 ὑσουῖβ. 

5 1 τίςμεβ δὲ ἃ ροββϑεβϑίοῃ ἴο ὃδ 
7} ἀεθίγεά ἰπ ταῖς πᾷ; Ἄν δὲ 8. τσ Ποῦ 

τίη 
6 Απά ᾿ξεργιάεπος ψοῖκ ; ψ}ο οὗ ἜΘ 

411 τῃλὲ ἂἵς 18 ἃ πλοσεὲ συπηΐηρ νγο- 
τλδη τῆδη 8ῃςὶ 

7 Αῃά [δ πηδη Ϊονα τἰρδέεουϑηε88, 
ΠΟΙ ἰδδουῖβ ἅτε νἱγίυθϑ: [ὉΓ 886 
τολοῆεῖῃ ἰδηλρεγάπος δηά ρῥγυάθδηςα, 
7υβᾶςε δηὰ ἐοπίειάς : ἢ ἢ ἅτ δυς ἢ 

ἔἶνεδ οσσὺγ ἰδ ἴπ6 Ν. Τ. Το κοτε νυτεγβ 
ΨΠῸ κάνε ἀδρίδ δηὰ υηϊνογϑδὶ ἡ ἴο δυο 

ἃ5 ἀγαπὴ, Ἰουηὰ [86 ψογὰ ἔρως ἴοο 
ἀρορὶν ἀγορὰ ἰπ Ποδίμθη Δϑϑοςϊδίοηϑ ἴο ὃς δῖ 
811 το ἀδειηδῦϊο ἴοσ ΠΟΙΥῪ υϑᾶρε. 

ΦΥ͂ δὲν δεσιών. Ῥίαῖο (“ ΡῬδθάσ.᾽ 250 ἀ) 
8475 ἰΠδἱ ὟΝ ἰβέοτῃ (φρόνησις) 158 ἰην!510]6 ἴο 
τλογίαὶ ογοϑ, Ὀοοδυϑ οἰπογνηῖβο ΠΟΥ ἱπιαρα 
ψουϊὰ Πᾶνα ἰηϑρίγεὰ ουουν ο γηρ 10η5. 
Ῥχοάϊςυ, ἰῃ [5 ἴλπηοι5 δροΐϊοσιυς οὗ τς Ποῖος 
οὗ Ἡετγου]εβ, 5Θροακ8 οὗ ἴα σοιη εἰ Υ ἀπά νἱη- 
Ὠΐηρ θοΔΙΥ οὗ Νίτίυς (Χεη. ὁ Με. 11. 1. 22). 
Αγσίδίοιϊε, ἰῇ ἢ 8 ἤγγαη ἴο ΝΊγί6, 52γ5-- 

σᾶς περὶ, παρθένε, μορφῆς 
καὶ θανεῖν όταν, ἐν ἜλΗΣι πότμος. 

8. εοπυεγσαπὲ αυὐἱὸ Οοά ϑῆς 15 ἴῃς Ὀγιά6 
οὗ Οοά. ΤἝε ψοζὰ συμβίωσις---[ῃς σοπηπιοη 
Ἰἴ6 οὗ υἷδ δηά δυδβθδηά---ΟΟου 5 Δρδὶη ἰῃ 
συ.9,1τ6. Το (δουρὶ δά Ὀδθη ΔΓ ΔαΥ οχ- 
Ῥγεββοὰ ΟΥ̓ ϑοϊογιοη (Ρσον. Υυἱ}}. 22). ῬΏΪο 
βροδῖκς οὗ Οοάἀ 88 ἴῃς Καΐῃοσ, δηὰ Κπονυνν)εάρο 
8ἃ5 ἴδῃς »ποΐδεῦ' οὗ οτεαϊοὰ [Πϊηρ58 (’ Ὠς εὐτίεῖ.,᾽ 
8)» 

“δε ν»ιασηίβειὁ δὲν ποδὶ !γ.} ΤῊΝ 18. (86 
τρις σοηάοσιηρ, οὶ “' 58:6 ἰοσιῆςβ (ἢ ΠΟΌΙΠΥ͂ 
οὗ τρϑη. (ΜΝυἱξ., χεπεγουίἑαίεηι ἐδ: γίογὶ- 
,εαί.) Τδο “ἢ ἐν " οὗ νίιβάοτῃ ἰ8 Πεγ 
αἰνίπε οτἱρίη. Οοιῃρ. ΕΡἰεῖϊεῖ. 11. 8, ὃ 11. 
4.) ΜΝυΐ;., “εὐ εἰ. ὙΠε ψοσὰ στρ Εγ 

οχ [ἢ δοουπιυϊαῖϊνε ἴοσος οὗ [ἢ καὶ ἴῃ 
ἴδε ογίριπαὶ. Οὐοἀ Ἰονθά δοσ, ἐδουσὸ Ηδ ἰ8 
πε 1, οτὰ οἴ 8]}. 

4. Γογ ΤῊϊ5 5 ἴπ6 σεάϑοη ΨΥ Οοά 
Ἰονθὰ ποσ.0 ὅ6 νγὰ8 οὐυὲσ ψ ΜῈ Ηἰπὶ (Ρτον. 
ΥἹΣ, 10). 

γί ἰο ἐδε »ηεγείογὶοσ. Μυστὶς ἰ5 ἴῃ ἔδῃι!- 
πἷπο οὗ μύστης, ΜΗΪΓΙ, τηθδη5 (1) “ οἤδ ἰπηϊ- 
εἰδῖες,,᾽ οὗ (2) μυσταγωγὸς, “ἃ τηγεϊδροξις," 
“ὁ 0ῃ6 ὙΠῸ ἱπ|1|δῖεβ ἰηΐο τηγϑίοσίςβ." Τῇδ 
τ ᾶσῳ. ἱμεσεΐογε βυρρεϑὶβ [6 δἰϊοσγηδῖῖνα σοι}- 
ἀεοσίηρ “ τολοῦον "ἢ (να ]ρ., ἀοείγὶκ). 

9 1δε ἐποευίεάσε 9 Οοά. ΤὍΒα χεηινο 15 
Βοτα ηοί οδ͵εςξινο, “ Κηονίεάξε δροιῖ Οοά;,᾽" 
Ὀυΐς 5ιυδ)]οςῖίνο, ““Οοὐἷδβ΄ οὐ Κηον]εάρο 
(ςοσαρ. [οδῃ χνυ. 15). 

4 συεγ. Αἱρετὶς ΤΆΘΔη5 ᾿ΠΟΥΑΠΥ, 45 ἴῃ ἴῃ 6 
ΤΥ σῖη, “4 Ἑςῃοοβεσ." δυϊρ., εἰκείγιε. ΤῊΘ 
οχίγεπλα ΣΑΓΥ οὗ ἴπς πνογὰ ἰεὰ ἴο ἴδ πηι" 
ΤΏΘΓΟΙ8 γαγ Δ Οἢ5 οὗ [6 Μ55. [{ 15 βῖγδηξε 

ι 

[8αὲ ἰὴ ἔτνο σοηδβεοιυκίνο νοσβοβ ἴῃ Α. Ὗ. 5ῃουϊά 
ϑαίοσϊς [6 βδίηὴθ πογὰ “Ἰἴουοσ᾽ 10 σοπάοσ ἵχο 
νοσὰβ 50 πη} δδοῖ ΟἾΒΟΣ 28 ἐραστὴς δηὰ 
αἱρετίς. 

δ. δα! «υογἀείδ αἰ ἐδίηρ. ἘἘργάζεσθαι 
ΤΩΘΔΏ8 “0 ψοΥΚ,᾽ δηὰ 4150 “" ἴο γψεῖ ψαΐϊῃ "ἢ ΟΣ 
“0 [246 (οἱ ἐργαζόμενοι, “ ἰγαάεβηιεῃ Ἶ). 
Τῆο νυτιϊοῦ ΠΟγΟ οἰδγβ οὐ τῆς ἱπίοσσβδηρε οὗ 
ταοδηΐην. ἩδΑΥΘΩΪΥ τυ ϊϑάοπι, 845 ἃ ᾿ἰνίης 
ἴοτος, Ὀσίηρβ δροιῖΐ 11] Οοὐ δβ οηάβ: ἐσ ΠΥ 
ὀπρος Ρτοάυοεβ 411 τλδη 8 βϑίῃβ (Ῥτονυ. γ]1}}. 
18). , 

. 6. ἘΤΉΡΕΙ. ρόνησις. 866 Οἡ 1. 1ς; 
τί. ἐο ΤΠ 664] νυἱέβ 15 γγιάεηιϊ (Ρσον. χχχὶ. 
109-31). 
ὙΓΕ ΎΒΠοΓο 15 5{}}} ἃ ΗΑ οὐ ἴδ6 ψογὰ 

--  νοσκβ᾽ πὰ “18. καίηξυ] " (οοιαρ. [ομη 
Υἱ. 27). 

«αυὐϑο φῇ αἱ] ἐδαὲ αγε.1 Ἀδίδοτ, ἐ’ Πο 5 πλοῖο 
80 ἀτιἤσοῦ οὗ ἴπ6 [Βίηχε (δὲ ἀγα 1ἢδη 586 

«υογζ»παη". τεχνίτης. Ψυϊρ., αγιέα. “Αγ. 
βδη " οΟΥὁΥ̓ “διίίοοῦ  ψουϊὰ πᾶν δδθη ἃ 
Ὀδεῖῖοες τοηάογίηρ. 

7. δεν ἰαδομγ.1] Ἡΐδτε, 45 οἴη, ἴῃς δὺ- 
δἰγδαςῖ 15 υϑεαὰ ἔογ ἴῃΠ6 φςοῃοχεῖο--- 6 του 5 οὗ 
ΒΟΥ ἴο1, ((ομρ. χ' το; Ἐσςοΐυβ. χὶν, 1:ς, 
ΧΧΥΪΙ. 1.5.) 

σδε ἐεαοδεί ] ἘἈδίθεσ, “'ϑῆς ἐδογοι δῦ 
[οδοδμοῖι.᾽ 

ἐορέγ απ από ῥγμάεποε, πος ἀπά γονάς. 
ὙΠ 686 ἅτ ἴδ6 ἔουν “' σδγαϊΐηαὶ νἱσγίι 65 οὗ [6 
Ρ]δίοη!βῖ8, νυ ΟΟΟῸΣ 4150 ἰὴ 4 Μᾶδςς. ἱ, 18, 
Υ. 12, 21, χυ. 7, ἢ [ἢ6 50 Ὀ5Ε τοῦ ἐπ 1Π6 
ἰαϊ ἴον ραβϑϑᾶρεβ οὗ ρίεἰγ (εὐσέβεια) ἔοΥ ργυάδηςδ 
(φρόνησις) ΟΥ ἑοτξυάε (ἀνδρεία). Αςοογάϊης 
ἴο Χεμορδοη, εὐσέβεια ννᾶ8 4150 υϑεὦ ὉΥ͂ 
δοοσγαῖθβ 85 ομὸ οὗ [6 οδγαϊηδὶ υἱγίυθθ. Ῥἢΐϊο 
τοίου ἴο ἴδοπι, δηα ςοπὶ {Ποῖ ἴο τΠ6 
ἔουγ γτίνοῖβ οἵ Βάρη ('1μορ. ΑἸΪορε.᾽ 1. 19-- 
232). Οομρ. Αμλῦγοϑο, “6 Ῥαγδα.᾽ 3. 8εθ 
πη ὴδ θὲ ΡΏΙΪο, Υ̓ 2 τΑεὴν ΤὮΘ ντῖΐοσ 
ἱηἰεγοπδηροβ σοφία (υ. ς φρόνησις (υ. 6 
“ ῥχυυάεηςε.᾽ ΝᾺ Πἰπ]56} ἀητὸ α δι μι 
τυ τἰρ9 (Ζο]εσ, “ ΡὮ]]ο5.᾽ 11. 219), δῸπι 
συ ἰςἢ (ἢ6 δἴοϊςβ δάορίοαἀ [π6 ἴογι φρόνησις. 
Ηον ἴα ἴπῸ ᾿δπιθ8 οὗ ἴμεϑε υἱγίιι 8 ἅΓῸ 
Πότε υϑβοὰ ἴῃ ἴῃ6 56η568 αἰίϊδοῃεά ἴο ποτὶ 
ΌΥ ἴῃς Οτεοκ ρῇῃ]οβορθειβ 15 ιϊηοροσίδίη, 
βίποα θ6Ρ δᾶῦγαὸ 20 αἀεδπηπίοη οὗ ἴδοπὶ ἴῃ 

1βδῃ Ἰθθοῦν, διδλὲ ψόσκεῖς Δ]]}9 ἐδ. 7... 
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Ἐπίηρβ. 5 πιθὴ οδὴ ἢᾶνς ποίδίηρ 
τλοῦα ργοβίλθὶςα ἴῃ τπεῖν ᾿ς. 

8 [[ 4 πιᾶῃ ἀεβῖίτγε τς Ἔχρετ!- 
ἐποα, 8δε ἱκπουγεῖῖ {πίη ρ8 οὗἉ οἷά, δηά 
ςοπ)εσζυγοῖῃ σγίσὴϊ τῆλε ἰ6 ἴο σοπιε : 

ΙἜΙΒΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. νΠΠ. [ν. 8--9. 

βῆς Κηονεῖῃ τἢς δι ὈΈ εἰ65 οὐ βρεθςβες, 
δΔηὰ ολη ἐχρουπά ἀδείς δβεπίθηςεβ : ῃς 
[ογεβεεῖ 8ἰρη8 πὰ νοπάετς, δηά τῆς 
ἐνεηΐβ οἵ 86430η8 δηά Ἐἰπλαϑ.. 
..9ςᾳ5. Ἵβεγείογα 1 ρυγροβεά ἴο αἷς 

115 ὈοΟΚ. (ἀἰςεῖο ἀσῆπεβ ἴδοπὶ Ρορυ-» 
ἰασὶγ ἴῃ "Ὡς ΟΥ̓ 1, ς; "θε ΕἸΔ.᾽ ν. 22. ΤΠ6 
δικαιοσύνη σοηϊετηρίδιεὰ ΌΥ͂ Ρεειιάο-δοϊοτηοῃ 
(8ο6 ἱ, 1) Μγ85, 5 ἰἰ ψᾶβ ΜΓ} Ρ]δῖο, δοτηθ- 
της πιοῦὸ ἴθδη ἃ βϑεραγδαίς νἱγῖιθ. 5111} 186 
το Β Υἱενν οἵ ἴδεδε νἱγίυο5 σου]ὰ ποῖ πδᾶνς 
Ὀδδη ἑάδεπέεα! πῖτὰ Ρ]Δῖο᾽β, Ὀδοδυδε ἴπδὲ ἀδ6- 
Ρεπὰςὰ οἡ ᾿ιἰὶβ ἔυπάδπιεπίαὶ ΟἹοποίοιῃ οὗ 
ἢυμηδη Ὠδλῖιγο ἰηΐο τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ θυ" 
μοειδές, τὸ λογιστικόν, ΜΘ {Π|18 ΤΊΣ ἀ065 
ποῖ τοοοχηΐβο (38ες [εδεγνες,  Η 5. οὗ ΡΒΠοβ. 
Ϊ. 128). ὍΤΕ δ] υδίοηϑ ἴο ἴῃς ἔουγ οσλγάϊηδὶ 
υἱγίυο5 ἃγε ἰτοαυεηΐ ἰη ἴπς Μιαάάϊε Ακζαδ. 
ΤΥ ΟΣ Ῥαϊηϊεὰ ΌὈΥ Οἰοϊίζο 'π (6 ΟΠδρεὶ 
οἵ Αγεὴδ δὲ Ῥδάυδ, διχὰ διϊεζοσβεὰ δι 
1) δηῖε--- 

“4 1) 411 εἰηϊείσα φυδίίτο ἔδοςδῃ ἰεεία, 
1η ρογρίγα υἊϑτ τὶ ἀϊεῖσο 4] τηοὰο 
Τ᾿ υπὰ ἀἱ Ἰοσ, οἰ᾽ δνδδ σε οοςὶς ἴῃ [δδἰδ.᾽} 

Ῥμνραϊογίο, χχῖχ, 130. 

ΤΈς νΥἱσῖυε ψὨΙςἢ 845 ἴῃς [ἴγος εὐοβ 185.“' σι" 
ἀδῆςς, γ͵ῆ0 5668 1(ἢς Ραϑῖ, [ες Ῥγοβοηΐ, δηὰ (ἢς 
Ευΐυγο. ὙΠΟΥ͂ ἅτε οδ] δὰ “' σΑΓ ΙΔ] " Υἱγίυο5 
Ὀδοδυδε ΠΟΥ ἅτο, ἃ5 ἰξ τψεσε, ἴδε Βίηρει (ἐαγ- 
πε) οὐ ψϑϊο (δ οἴδοσ υἱγίυςβ ἴυγῃ. 
ΤΒυγοῖ (ὲ 1 Ἐπιεηδετηεηΐ,, ἱ. 162) δΆγ58 
τΠδὲ (ΠΟΥ ἄγὸ γαῖποῦ 1ἴΠ6 ὨΘΟΟΒΘΑΙΎ δηά 6β8θη- 
τἰαἱ εοπαά ίομς οὗ νἰγῖυς ἤδη οδοῖ ἱπάϊνι υ2}}} 
ἃ νἱυο. Ὠτ. ὙΝ Βεχο]] οοῃδίἀογα 14 τδς 
αἰνϊβίοη [2115 δἰϊοχείμοσ, “ δίποες ἴπς Ῥαγίβ ἃτῈ 
ποῖ ἀϊδιηςῖ, ἀηὰ [6 ψνΠΟΪ]ς 8 ποῖ οομῃρὶεῖο. 
ΤΒῈ Ρογίίοηβ οὗ ᾿λογαὶ ΠΥ 8ὸ ἰαϊὰ οιἝ, θοῖἢ 
ονετὶδρ οὔθ δηοῖδεγ οἵ ἅγὸ πα ἰβησυΐϑηαθιο ; 
δΔηἃ 4150 ἰεᾶνε ραγίβ οἵ ἴμε δυ)εςῖ ὑνβῖο ἢ ἄο 
ποῖ δἃΡ ἸΏ 186 αἰδισγίθυϊίοη δὲ 8]}᾽ 
(νΒεννεὶὶ, " ϑυϑίεπι Μογ. ἱν.). 

8. ἐχρεγίεμοε.)] Οὐοτηρ. Εσοίυ5. χχυ. 6. ΑἹ- 
ΤΟΔΑΥ, 1ῃ Υἱῖ. 17--:21, ἃ Κηον]θάρε οὗ 4}1 ἃτίβ 
δα 5οἰδηςοβ 825 δθθ δἰτἱυϊεὰ ἴο ὟΝ ἰβάοτῃ ; 
ΒοΙΟ δῇ!ς ἰ8 ΒΡΟΚΕΏ οὗ 85 τη δίγεββ οὗ 4}1 (86 
οχροσίεπος διά ἰπείσες δηὰ ἰογεβίρῃϊ οὗ ὑνμῖς ἢ 
ἴδ πιὰ 15 οαρδῦ]6. ΤΒε ΑΝ. οπι8 (πε καὶ. 
“Ἀπὰ 1 ΔΩΥ οπμὲ ἰοῆρβ ἔογ ουὲρ νἱάς 
χσϊθηοο," ψ Ὡς 5 Ὀεϊίοῦ [ΠΔὴ φαγΪΥ ἡν δ ἢ. 
Α5 δρρὶϊδὰ ἴο {πε Ξέδεωσε, ἴα ννογὰ πιθδηβ [πδῖ 
Ὑνιϑθοπι 5 τυεγιεδ ἐπ ἴτε σοπλης ἰ551:65 οὗ 
δΘΥΘΏΪ8. 

εοπ᾿εεμγεῖδ. Ηδετν Κηον]εάρξε οὗ ἴῃς ραϑβί 
(" εορ αἱ ἀϊες απίφμοι," ῬΒ. οΧ] !. 5) ΒεΙρ5 
Βεῖ ἴο ἔογοϑίγες οὗ ἴῃς δπΐυγε. ΗοηΕΓ ΒΑ Υ5 
οἵ Καϊοπδδ (ὁ 11.᾿ 1. 70) δαὶ “πε πεν Ὀοίἢ 
(δε ρΡγοϑεηΐῖ, ἰδς ἔυΐϊυγε, ἀπά πε ραϑβί.ἢ 

“4 Μυ]1ὰ ἰδπθῃϑ δη(ίψυα, νεϊιδία, δερο 8." 
Εννιῦ8. 

ἐδε σὠδιλιέοε φ “βεεοε..} στροφὰς λόγων. 

ΤΠ15 ρῆγαϑθα σοση68 ἔγουι ἴῃς ΧΧ' τον. Ϊ, 1. 
Οοιιρ. Εσοΐυ5. χχχῖχ. 2. Ὑῆς [ενν5, ᾿ἰκο αἱ 
Θεεη}]9, ἀοἰχἢϊοά ἴῃ εἰλροσαῖο δηὰ γεοοηάξε 
ἴοτπιδ οὗ ἐχργεβείοη, Ηδπος στροφὴ ἰ5 δεῖξε 
υδοὰ (ἀρραγοπί!γ) ἴΏ ἃ ξοοά 56ῆΞς, (βουὴ 
ὈΟΐὰ ἰῃ Οτεεῖκ διὰ ἴῃ 1,2τπ ἰ ἐς υϑεοὰ ἴῃ 2 
ὑδὰ 5εῆϑε. Αἵ. “ Ρ]υϊ, τς, οὐ δεῖ στροφᾶν, 
“Νο {Π0Κ8 ποτε "ἢ ΡΪλξ, " Ἀπρ.᾽ 4ος ε: πάσας 
στροφὰς στρέφεσθαι. ἴῃ Ρ]δυῖυδ 
ἐφδρρς “ἐ ΒΠΡΡΕΙΥ ψν1165, δηά σἰγοῤδομω - 

ἐπ ἐχβομπά ἀαγξ τεπέεπο Τὶς, “ 25ἀ 
δοϊ νίηρβ οὗ γι ἀ].5.) ΤῊς 7}εννβ σσέγε ἔδυ λγ 
ἢ “ τ 165 ἴῃ [ἢ ΟΥΟΙΠΑΤΎ 56ηϑε οὗ [ἂς 
σνογὰ ([,Δἴ, “εἰγρι), 85 ἄρρεαδγβ θοίῃ ἴῃ 5.1] 
ἴυγε (Τυάνρ. χῖν. 12, 14) ἀπὰ ἴῃ {πὸ Ταϊπὶ 

ΤΠς ψογσά αἴνιγμα 18 4150 υϑεὰ ἴογ 
ΔΗΥ͂ “ ἀλτῖκ βαγίηρ: 7 Νυχ, χίὶ, 8: 1: Κὶ. Χ τ; 
4 ΟΒγοη. ἴχ. τ; Ῥσγου. ἱ, 6. [η (ες Ν. Τ. ὃς 

: Ραϑοϊπιυγ,᾽ δβαγὰ Αὐξι:» 
ὕης, “ οὐτεισὶς ἐχεγοέρεμσ Ἶ ( Ὡς ἀοςῖσ. Ομ τϑι᾽ 
'. 6). Ης «8115 ἃ τ ἀ]6 ““ οὔβευτα Δ" 
(ὃ ὲὲ Τηπίξαϊε, χν. 19), ἀπά ροἰπίβ ἴο Ρτογ. 
ΧΧΧ, 15 85 ἃ ΒρδΟ τ οῆ. ᾿ 

σὶρα: απά «υοπάεγ.1] ὙΠο τνογάϑ ἄγε δγλίη 
ςοη)οϊηθά ἴη χ. τό, ἴῃ ἴῃς σοβρεὶβ (Με χχίν. 
14; ΜΚ. χίϊ!, 22: ἰομη ἶν. 48), ἴῃ τῃς Αοίδ, 
δηὰ ἰη [Πς ἘΡί511.5. Σημεῖον, ἴμο ἑλνουπίς 
ννοχὰ οὗ 81. ]οδη, ἱπάϊςαῖο8 ἃ τηΐγδοὶς 
8ἃ5 ἃ ὑτοοῦ οὗ ἴ 6 ρον ὉΥ ὑΠΙοδ ἴ Μὲ 
ὑνοσγκοά ; τέρας Τγ6Δῃ5 ἃ Ὠγγᾶς]6 νυ ἢ Ἔσο 5 
[(ῃς δϑιοηβῃπιθηῖ οὗ ἴοϑε ψῆο τυ ῖζμοϑβ πὶ 
ζ τῇ νογὰ “ ἐνόβοτβνε ̓ δῆενβ [Π21 (6 τῦτῖϊεῦ 
8 ΠΟΙῈ δροαϊκιηρ Ῥῃεςίεδβ, ἀηὰ οὗ ροτίοηϊδ 
δηὰ ργοάϊρίθ5 Ἄχῃϊθιοὰ ἔος ἃ αἀἰνίηρ 
ἴῃ ἴ!ς δρῆεσε οὗ πδίυσγαδϊ βΡβοηογηοηδ. [1 Ρ- 
ῬΘΑΓΒ ἔγοπι χὶ. 19--21 ; ΧΙΧ, 6, 18--2:, ἴδδί [ἢ 
ὙΤΙΕΣ τεχαγάδα “σηΐγαο]ς5 "25 γοϑ.} 5 ργοάυςεοά 
ΌὈΥ Οοά ἴῃ δοςογάδηςε ψἱἢ ἰᾶνγβ ψυΒΙς ἢ ἅτε 
τιοπιϑεῖνεβ ἤδίυγαϊ, δἰμοιιρὰ τβεΥ ἰτλπϑοεθά 
[ὃς ογάϊ ὙΟΣΚΙΏΡΒ οὗ πδίυγο. ΤΕΥ 21 ὲ 
ΠΟ υ86ὲ 81, [ομη᾿β ἴοστ) ἴῃς ογάϊπαγυ ἔργα αἱ 

ἐδε ευεπῖ: οὗ “εα:οης ἀπά ἐἐηιε:. ΒΥ “ {{πιὲ8" 
[86 τεσ τθδη5 [π6 ᾿Ο ΚΟΥ Ροσιοαβ οὐ ἐροὺβδ 
οἵ Βἰδίουν ; ΌΥ͂ "' Βοϑοῦβ᾽, ἢδ τηρᾶῃϑς ἴδε ἀοεὶ- 
δἶνα οσῖϑοβ δηά ἰυτηΐϊηρ ΡΟΪπίβ ἴῃ Πυπηδη ΔΗ 115. 
ΤΒο ψογάβ ἀτὲ Ἰοϊπο ἴη ΤΏ δη. ᾿ΐ, δι; Αοῖϑὶ, 
27: 1 ὙΠοββ8. γυ. σ. ΔΝ βάομι ον “ἴδε 
͵551:168 ἢ ΟΥ̓" ουὐΐοσοπιο᾽ οὗ 41]}1 Βυπιδη δνεηῖβ; 
ὈοΙὰ οἵ το 56 ἴῃ ψηϊοΐ Κ Οοὐ 5Ξβοννβ δῖ {μϊηρ5 



ν. 10---15. 

ἢδΓ ἴο πὴ6 ἴο ᾿ἵΐνα νυ ἢ πι65) Κπονίηρ 
(δὲ 886 'ννοι ἁἃ δε ἃ σουηβαίϊοσ οὗ 
δοοά τῃϊηρβ, ἀπά ἃ σοπιίοτς ἰῇ οᾶγεβ 
δηὰ ρτίεξ. 

ΙΟ Εὸογ Πεσ 8αΐζα 1 85}41} ἢᾶνς εβϑ- 
ΤΩΔΙΊΟΩ Δπιοηρ τἢ6 πιυ!ξιάδα, δηά 
Βοποὺγ νὰ τῆς ο]άδγ8, τπουρὰ 1 Ὀς 
γουηρ. 

11 41 5}4]} θὲ ἐοιμπά οὗ ἃ αυϊοϊς 
ςοηςεὶςξ ἴῃ ᾿υάρπχεηϊ, δηά 5021} ὃὉς 
δαἀπιιγεά ἴῃ τῆς βιρῃῃξ οὗ ργεδΐ πηθῃ. 

12 “Ν Βεη 1 Βο]ἀ πιγ ἐοηριια, ΓΠ6Υ 

πη [86 5ονν διἰϑίοσυ οὗ {πεῖν σὶρεπίηρ," δηά οὔ 
ἴδοθε ἴῃ ψϑῖο τὰς ἱπίεδηϑα δείίοη οὗ ἃ ἔδιν 
ΥΕΟΔΥΒ ἐχεσίβ Δ ᾿πῆἤμεηος ΟΥ̓ΘῚ ΤΔΗΥ ξεΠ6ΓΑ- 
ΟΠ 5. 

9-16. ΤΙΘ τεῦ πο ρᾶ556ε5 ἔγοπὶ [86 
ϑποσγαὶ Ὀ]οβϑίηρβ Ἴσοηξεττοα ΕΥ̓ ΝΝνΊϑἄοηι οἡ 
ταδηκὶπά, ἴο ἴπο8ς νυ οι 586 5ρες δ! σοηΐοῦβ 
ΟἿ Γυΐογβ οί ἴῃ [πεῖς ρυ δὶς (9-16) δηά ἴῃ 
τ πεῖν ῥγίναϊο 1 (16). 

9. 1 ρωγρο»εά.} "“Ἔκρινα, “1 ἀεοϊἀεά ἢ (88 
ΪῈ τ (ον. ἰν 2). 

9 ἄυε «υἱδδ »πιο. ᾿Αγαγέσθαι (υ. 2) πρὸς 
συμβίωσιν (866 ῃοία Οὗ σ΄. 3}. 

Ζ εομμαοῖον 9. σοοά ἐδίηφ:.)}2 σύμβουλος 
ἀγαθῶν. ΤΕ ράγα]ἶοὶ οἶδιιδα ϑῆθνγβ [μ6 τβθδῃ- 
ἴῃς ἴο Ὀ6 “5 φάμεν ἐπ ῥγορεγὶγ." ΤὌὍὙΠα 
ποηϊίνα ἀγαθῶν σΔηποῖ ὈΓΟΡΟΓΙΥ τηθδῃ [ἢ 5, 
ἽΝ 866 15 ἴο δ ὑυδεά ὉΥ ἃ 5ογί οὗ 3156 8η8- 
ΟΕΥ. 

Ω εοογὲ ἐπ σαγες ἀπά γί.) Νὸ οἴδβεγ 
ἰηϑίδηοσς 18 αυοϊοα ἴῃ ΜΏΙΟΪ παραίνεσις 88 
1815 πιοδηΐηγ. [Ι͂η οἰδβϑίςδὶ Οτεεκ 1 πηεδῃ8 
“Δῃ Ἔχδβογίδιοη." [11 ἀοδβ ποῖ οσςοὺγ ἴῃ [Π6 
1ΧΧ. ποὺ ἴῃ ἴδε Ν. Τ., δυξ 15 υϑεὰ ὈΥ ϑγπ)- 
ΤΟ υ5 ἰῃ 5. ΟΧῖχ. 1οὸ ἰῃ ἴπ6 96ῆβϑ6 οὗ 
“ἐ ργεοθρίβ." Ὅῇα Τ ΟΧοοργαρῆοτβ ἀο ποῖ σίγα 
τ [86 86η56 οὗ ““ σοηϑοϊδιίίοη," δῖ 1 15 οὐνίουβ 
παῖ “δὴ δαϊῃηοηιοη᾽ (6.3. ἴο ὈΘΔΓ 5οσζονν8 
ὈγδΥΕΪΥ.) ΤΩΔΥ σοπλ6 88 ἃ σοηϑοϊδίοη, δηα [ἢ 5 
15 [6 56η86 Ἰηγοϊνεὰ ἴῃ ἴῃ ψ υΐρ. αἰοεμῖο. 

10. σγιοῖς ἐδὲ ρέμα.) [Ι͂ἢ 41} Ρυ]1ς 
δι μοσίηζβ. (ομιρ. : Κ. 111. 28. 

ἐδοιαθ 1 δὲ γοωηφ. ΤὨ15 δ] υϑίοη 18 νδ]- 
4Ὁ]6, 85 5ιοννίης μαι (86 νοῦ 18 ϑρθακίης 
τυγουρπουξ ἴῃ [6 Ρεγϑοη οὗ δοϊοιηοῃ δὲ ἴδ6 
θεκίηηϊηρ οὗ Π18 τείψῃ, δηὰ πὶ ἴῃ6 Ζεη τ οὗἁ Πὶ5 

ὙγῈΓ ἀηὰ τιὶϊϑάοαῃ. [{ [8 Ὀεςσοηλεϑ πθοά- 
655 ἴῸΣ Βίτη ἴο δηΐοσ ἰηΐο ΔΠΥ οὗ [6 4υοϑ ΠΟ ἢ 
δυρρεβίεά Ὁγ τῆς ἴδοῖ {πδῖ ἢ!]5 64] ἴθδοβοῦ ἴῃ 
ἴΠς νναγ8 οὗ Ὠ᾿νίπο ὟΝ ἰβάοπι ἰπη5ο] ἢ θεοδπΊ ἃ 
πεν μευ οτα ἜΧΔΤΏΡΙῈ οὗ υηννϑάοπι δπὰ 56}- 
ἑἱηάδυΐϊξεηςο. ΨΝμαὶ νγᾶβ ἴῃ6 εχδοῖ ἅρε οὗ 
δοϊοσηοη θη Β6Ὲ οᾶπ!α ἴο ἴπε σοῦ "Μὰ 
σδηηοῖ [61]; Ὀὰϊ ἴῃ 5 Ργάγοσ δ Οἱθθοη Β6 
9805, “1 τὴ θυ 4 ΠΠπ1|6 οἢ]ὰ "ἢ (α Κ. 1. 7), δῃ 
αν ὰ βρεδῖβ οὗ δϊπὶ 85 “"γουηρ δηὰά ἰδηάοσ" 

ΨΊ ΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ. ΥἱΠ. 

88.411 διάς ΓΩΥ ἰείβυτα, δηὰ ψβεη 1 
δρϑαϊς, {ΠῸΥ 8.41} ρίνε φοοά δαῦ ὑπο 
ΤΕ : 11 (Δ]1ς πλυςἢ, {Πα 5141} ἰδῪ 
{βεῖγ μβδηἀ 8 ὑροη τπεὶγ τοῦτ. 

13 Μοζεθονοσ “0Υ τῇς πλοδῃ8 οἵ “7 τεσ. 17. 
ἢεγ 1 5141} οδιδίῃ :πιπιοσίδ!εγ, πὰ 
ἰεανς Ὀθμϊηά πι δῃ ἐνεγδϑεηρ τρεπλο- 
ΓΔ] το ἴδηλ [Πλῖ σοπὶς δϊεσ πΊα. 

14. [1 5}|8]1] "8εῖ τῆς ρεορὶςε ἴῃ ογάεσ, ! ὁτ, 
δηά τἢς παιίοῃβ 8}}} δε βιιδῆεος υπίο “τ 
Ὠ16 
τς Ηοτῖδ]α ἐγγαπίβ 8881} ὃς δαί, 

ὙὮεη ἴδε Ρεορὶο Βχϑῖ σύσοσο δ] θρίδηςς ἴο ἢϊπὶ 
(α ὕβδγοη. χχίῖχ. τ; σοῦρ. χχὶϊ 5), “ἢον 
ννΐϑο ναί ἴδοι ἰπ (ΠΥ γουζῃ " Εςςο]υ5. χἰνὶ!, 
14. Ϊοβερῆυβ (΄ Αηΐξί.᾽ νἱῖ!, 7, ὃ 8) δᾶγ5 {Πιπ4ϊ 
6 ψ͵ῶὼὸ8 ἐουτγίοοϑη δῖ ἢ]8 δοςθββίοῃ. 

11. ογα φωίεξ εοπεεὶξ ἐπ )μάρνεπ] Δὴ οὔ- 
νίοιβ Δ] υϑΐοη ἴο τ Κ. 111, τ6--28. “ὁ (οηςοὶς 
5 υϑεά ἴη τῆς ΕἸ]ΖΑθεϊδη βεηβϑο οὗ ἴδ ποσὰ 
ἴο τηϑδη “ πηδογβίδηαϊορν." [{ 15 ἀεγίνοα ἔγοπι 
ἴδε 1 αἰίη εοποεῤίμη. Ἡδησε ἰῇ οὖν Τ͵Δη5]4- 
ἴοσϑβ᾽ ργεῖδοε ."" 1 ΔΩΥ πλδῃ σοηοεῖϊξ " τηθδη8 “ἰδ 
ΔΩΥ͂ σεβῥοιε.᾽ 

97 ςτεαὶ »ηιε5.}] 1ἴϊ., “ οὗ ροϊεηιδίε5.) Αἡ 
Δ] υδίοη ἴο ἴῃ6 Σὲϑ ἔε!τ ἔοσ ϑοϊοιποη ὈΥ͂ 
Ηἴγατα (1: Κ'. ν. 7, 1χ. 14), ῬΏΑγδο ( Κ. ἰχ. 
24), [δε υδοη οὗ ϑ58οῦα (1 Κ. χ, 5-9), δὰ 
οἴδεγ συ οῦβ (1 Κ. ἱν. 24). 

12, «αὐδεπ 1 «“ῥεαλ. ὍΤῊΘ νοσϑὲ πη ϊοαῖοβ [ἢ 6 
ἄδορ δηὰ υπΐνογβαὶ δάπηκγαίίοη ἕο δοϊουμου 
νϊϑάοπι, 48 Θχοο  ηρ 16 νυϊδάοπι οὗ 4}} (ἢς 
σἸΠ]άσθη οὗ [πὸ οαϑὲ σουπίσυ, δηὰ 4}} [ἢ 6 νν]9- 
ἄομῃ οὗ ργρι." ΗεἊς “ννὰβ νυ ἰβοῦ ἴπδη 4]]} 
το (1 Κ, ἱν. 30, 2,1) Τα ἔοστῃ οὗ ἴδε 
Ρᾶϑϑᾶξο 15 ̓ ηθπεηςσοά ὈΥ [οὉ ΧχΙΧ, 7-11. 

ἐξ 1 ταίξ τιμῇ λαλοῦντος ἐπὶ πλεῖον. 
νυΐς., “εγγποοίπαμδε πὸ βίμγα, “ ἸΕῚ οὀχίθηα ΤΥ 
ἀϊδοουγβα. 

ἐδεὲν “δα! ἰαγ ἐδεὶν ῥαπάς μον ἐδεὶν πιομδ. 
ἴη βἰγη οἵ ἄδεερ δῃά δυγλδ]ε τεϑροοῖ: [υὰρ- 
ΧΥΠ, το; [οὉ χχί, 9, χχίχ, 9, χὶ. 4. Οὐ. 
Ῥϑ. ΧΧΧΙ. 9. 

“« (οπίϊουοζα ΟἹ: 65 ἰηἰοηζίυς ογὰ ἰοπεῦαηὶϊ.Ἶ 
ψικΟ. 

185. ὅν ἐδ »ιεαηπ: Γ᾽ δεγ Ἐδδθοσ, “ὁ ἰοῦ 
δοοουηϊ᾽" (δι᾿ αὐτήν), 88 ἴῃ τ. 1ο. 

ἐγυμογί αἰ). Ἡξετε, 885 [86 σοηϊοχί 5βοννθ, 
ἐς πηάγίηρ ἴδο." ὙὍὙΠὲε σψογὰ ἤγϑθξ ὁσςσυγβ ἴῃ 
[δ νιΣηρβ οἵ Ρ᾽δῖο (8.66 οὉ. 17; ἵν. α; 
χν. 3). 

14, 1:ῥα] σε. .. ἐπ ογαργ.] Διοικήσω. 866 
φῳ. 1. 

δε ῥεοῤρἶε.1ὺ ΤῊΘ {π|Ό65 5ιιδ)εςσῖ ἰο πηὰ (1 
Κίηρβ ἵν. 24) 88 Ὰσ 88 ἴῃε ΕυρἈγαῖεβ. 

ἐδο παϊίοη".}] Ὅθα ΟαμΈ 1168 (Ὁ οἶν»»). 

16. Μονγιδίς ἐγγαπίς.} Ῥεγθαρϑ ἔμ υυτίξοσ ἰ8 

471: 



472 ὙΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΜΠ]. ἰν. τό--ι. 

ψ ἤθη ἐμῇ τ δυῖ Βελγ οὔ πιεὲ; 1882} 18 Απά ρτεαδῖ ρεαδϑιιγε ἰξ ἰ8 ἴο Βᾶνες 
"0, δε ἰουηῃά ροοὐ δηγοηρ τῆς πιυϊπευάς, δεῖ ΘΠ ἀ5Ὦ}ρ ; δηὰ ἱπ ἴ86 τγογϑ οὗ 
αμκ“".. ηὰ νΔ]ϊίληϊ ἰῶ τυᾶγ. ΠΟΙ δαηάβ ἅγα ἱπῆβηϊο τς 68 ; δηά ἴη 
ΕΒ τό ἸΑΗ͂εΡ 1 λπὶ Ἴςοπὶς ἰηΐο τηϊης [τῆς εχεῖςίδε οὗ Ἴοοηΐξούοπος ὙΠ Βετ, 
“πένὦἱ ἤουβα, 1 Μ1}} γεροβε τγϑοὶβ ἢ Ποῦ: ρῥγυάσηςε ; δηᾷ ἰῃ τ] ἰκίηρ, τυ τΕἢ στ, ἃ 
τίν (Ὁ ἢοΙ σοῃγνοίβλίίοῃ ἤδίῃ πο Ὀἰτῖοῖς- ἱροοά τεροτγῖ ; 1 σψεηξϊ δῦουϊ δοεκίηρ ει 

685; δηά ἴο ᾿νε ψῖ Ποῦ ἢλῖίῃ πὸ δον ἴο "τΔΚα ΠΟΙ ἴο π16. εἰ 
δοῖγονγ, δῖ τΪΓΓἢ δηά Ἰογ. Ι9 ἔογ 1 νγᾶβ ἃ ψἱΕ Ἐμ1}ἀ., ἀπά πη 

17 Νον ψμεη 1 ςοηϑίἀεγεὰ [8εβ6 ἢιλά ἃ ξροὰ δρ γί, ᾿ 
ς Ῥτον. 7. {Πίπρβ ἴῃ τηγϑο]ῖ, δηὰά Φροπάειτάὰ 420 Υεᾶ γδίβεγ, δείπρ' ροοά, 1 σᾶπις 

1Πδπὶ ἰῃ ΠΥ Πελγῖ, μον (δὲ ἴο ὃς 
δ νεγ. 3. Δ}1Π|δὰ ὑπο νυϊβάοπι ἢ ἰ5 ̓ ππΠἸΟΥΔ ΠΕΥ͂ 5 

τοϊηκίην οὗ Ῥπαγδοῖ δηἃ οἵδε Οεηξὶς Κίηρα 
τγοδὲ ἀδιρμἴεΥ5 δοϊοποη ἱ 

ααἰίαηπὲ ἐπ αὐΩΓ.} ϑοϊοπηοῦ Ῥγ285 ΠΟΎΣ δὮ- 
ξλρεοά ἴῃ δΔῃγ δεῖυδὶ τυᾶγ, δυΐ ἴῃς ψ᾿Ποὶς οδδ- 
ταςτογβαϊίοη ἰ5 ἰάθαὶ. [Ι͂ἢ ἴῃς ἀδβοσρἔοη οὗ ἃ 
Ρετγίεςϊ Κίηρ, ἃ “ ξοοὰ δηὰ ναδϊϊδηϊ," (ες τυτί τοῦ 
ΤΊΔΥ Πᾶγς 8:16 ΠῚ τος] Ηοπιοτ᾿ 5 ἀδβϑοσρ- 
ἄοη οὗ Αχαπιοίηποπ 45 “ὑοΐδ ἃ χοοά κΚίηρς 
δηά ἃ δἰαϊ νγασί τνδιτίον "- - 

ἀμφότερον βασιλεύς τ᾽ ἀγαθός, κράτερός τ᾽ 
αἰχμητής 

ῬΙ]υΐαΑτοῦ δαγ8 ἴπδὶ [15 Π1ΠπῸ νν88 σοῃ βία ΠΕ οὐ 
[δς 11Ρ6 οὗ ΑἸοχδηάον ἴῃς Οτγοδῖ. 

16. Αβὲν 1 ανιὄ᾿ορι ἐπίο τεὶμε δοισε.} 
ν ]βάομι οοηΐεῖ5 ἀοτπηϑῖς ρδδοῦ 88 Μ1 61} 25 
Ρυδὶὶς κοιγ. 
»γδ ἀπά 70γ.ἢ] ΟοπΡ. Σ Μᾶςς, ν. 54. 

“ΦἮΕεΓ ὙΔΆΥ85 ἃ΄Ὲ ΨΔΑΥ5 οὗ Ρ] δϑδηίης55, δηὰ 4]]} 
ΠΟΙ ραϊῃϑβ ἅτὸ ρεᾶςς " (τον. 11}. 17). νασγίουβ 
ΘΧΡΓΕΒ5ΙΟἢΒ ἴῃ {815 ἰάδδ] ρἱοΐυγε οὗ ΔΝ Ιβάοιῃ 
διονν 1δὲ τ(ἢς ντιῖεῦ μδὰ γτοδὰ Ῥτοάϊουλ᾽5 
ἕατωουβ δηὰ Ὀοδυθῆι δροΐοσιο, “ ἼΤ ΒΕ (Ποῖοο 
οἵ Ηεγου]ο5᾽" (Χϑο, ὁ Μοαλ 11.).Ψ 

17, 18. ΑἍὄὔ σεοδριτυἱδίϊοη. 

17. τηριονγίαἑγ.ἢ 8ὅ6ὲ Ὁ. 121. Τῆο ψνοσὰ ἰ5 
ΒΟΓΟ υϑδὰ ἴῃ 118 ἸοΙΠἸΟΥ δοηδα οὗ 2εγψομαὶ ἱπὰ- 
τΛΟΓ Δ ΠΥ. 

18. σγεωΐ ῥίεασωγε.) “ Ῥυγα ἀεἰ Ὠϊ," ο. τό. 
ἐηβηῖδο γλοῥε:.} Ἐς ςν νἱῖ. 14. 

ἐπ δε ἐχεγεῖσε 97 εοηέγεποο «υἱὲ δὲ. Συγο- 
γυμνασία, “ [ΕἸ]]Ἰονγ-ἐχετοῖθς, 5 ἃ ἰδλῖίς Οσδοκ 
ποα, υϑοὰ 4150 ΟΥ̓ Ρ]υἵλτοῃ. [{ πηοδῃβ πὸ 
Ὑτοδ  ρ οὗ 500] τεαυϊγοά ΌΥ ἰηϊογοουσθο 
σὰ ὙΝνΊδάοιι, δηὰ δἱἀθὰ ΌὉΥ Ποῦ. 

ὦ ξοοά γεῤογ!.} “ ΟἸοτγ," υ. 15. 
ἐο ἑαξε δεῖ" το ν...}] Ματᾷ., “ἴο ΤΏΔΙΤΥ͂ δεῖ. 

Ἑὶς ἐμαυτὸν δ45 ἴῃς 514Π|6 56ῆ86 ἃ8 εἰς 
ἐμαυτοῦ, “ ἰηῖο ΤΥ οὕ δουδ6.᾽ 

109-21. ΝΥ ̓Ιϑάοτῃ ΟὨΪΥ οὈδιδιηδ0]6 ἔγοα Οοὐ 
ΌΥ Ῥγάγεσ. 

19. α αευἱὲΕν εδὲ! 4.1] ὙΤμῈ ΕΠ» 8} τνοσά 
“τιν 5 ΠοΓα υδεα ἴῃ 15 ΤΌΣΙΩΟΣ δεῆϑε οὗ 
ΟΙονογ "ἢ (γαΐς. ἐπρεπίοσι), ἃ5 ἴῃ ῬΤΟΥ. ΥὙ1}}. 1.2. 
]υάϊτῃ χὶ. 232, “ἼΓΒου γί δοδυῖ αι} ἰπ ΤΥ 

ἰηῖο ἃ Ῥοαγ υπάςΠ]ςά, 
21 Νενεγίδεῖεβϑ, ἤθη 1 ρετγςείϊνεά 

οουπίεηδηοο, δηᾶ οὐὐν ἴῃ ΤΥ ποσὰ. Τμὸ 
νοσὰ εὐφυὴς, “ ψμὸὶ}1-διυτοά,᾽ ἀεροηεγαῖοά ἰη 
τασδηίηρ (7051 45 “ἘΠῚ " 125 ἀοησ, Ὀυϊ ἴο δ 
τ. ἸΕΙΕΙ ΣΕ Ἐπιεηὲ ἀε α Ἐδενε δον: γαῖα 
ἦοοοθο, ᾿Ἰὲ τρἄπελος, ΟΥ̓ ἜγοΏ βωμολόχος. 
Ηδετο 1 15 Αδαυγ ἀρ δέλουΣ ἀϑος θὰ ἱΠΊΡῚΥ Ἔχοοὶ- 
ἰοηῖ πδίυσαὶ αἰδβροβί(οη, 485 ἰπ Ατίξὶ. “ΕΔ. 
ΝΙς.᾽ 111, 5, 17. Ῥοδβίθ!υ, δονγονοσ, 6 τσ τεγ 
ἱπιεηάεὰ ἰξ ἴο τπηδδη τη θγεῖγ “ σΠοσλοὶν," δηά ἴο 
ἱαΡῚῪ ἰδὲ ἴῃς δον δεσιῖν οὗ ϑοϊοπιοῃ 025 
Ροσίοοϊεά ὈὉΥ πε δϑδιρηπιοηῖ ἴο δίηι οὗ ἃ 
ποῦϊοῦ δοὺῦ]. 16 ϑῃ Ἰοχεηὰς σδάς ϑοίοπιου 
88 50ρΡτοα ἴῃ Ἰουθ 655 45 ἰῃ ννἱϑάομι. ΤΈΞ 
τπουσας τννουϊὰ [Πδη τοβοηδίο [μδὲ οὗ Ν γε! -- 

““ Ογαιίοσ εἴ ραϊοῦτο υεηΐδης ἴῃ οόσγροτε υΥἱσῖας ;" 

δυῖϊ τὲ τηυβὲ ποῖ ἱπιροτί ἰηΐο ἴξ 8ῃγ ἔβῃοίεβ 
δῦουϊ Ῥεθ-ἐϑΔ Ὁ} 15π6 ΠΔΙΤΏΟΩΥ. Ὁδς ἱπίεῦ- 
Ῥγεϊαιίοη οὗ ἴα ραββᾶρε ἃ8 ἃ ῥγοῤδεζ οἵ 
ΘΒ γίδῖ (Αυνς. “ες Οεη.᾽ “ὦ “!. χ. 18) Ὀεϊοῃξα 
ἴο [86 υποτῖςδ] δηά υπῃμἰςογίοδὶ σι δαρρ ϊς- 
[ἰοῃ5 οὗ δεγίρίυσε τ ῖο δ ΟΟΟΟΡΥ͂ 90 δ 
Ραγί οὗ Ἵχερεβίβ. 
ἜΘ ΕΟ ὌΥΠῚ 1τἰῖς, 51 οναϊπεά 85 ΠΥ 

Ἰοῖ 4 ξοοά 5ου],"--- δὴ ὄὀχρτοϑβίοῃ οὐ νιοὶ νὲ 
Ὠοεά ποῖ ἀνγεῖϊ, Ὀδοαυϑε ἴῃς τντῖϊοῦ 
ἴῃ ἴῆς ποχὶ οἶδυβο, ἴο οοττοςΐ ἱΐ, δη ἴο ἱπί!- 
τηδῖς ἴα νἱενν νυ] οἢ Ὡς ἰοοῖὶς οὗ (ἢς τεἰδίοηβ 
δεΐννθεη ἴΠῈ βου] δηὰ Ὀοάγ. ΒΥ “ξοοά" 
δο0}.] 5 πιοδηΐ ἃ δοὺϊ πδίυγα! νυ ἰποϊ πο ἴο 
νἱγίυς---εηὐονεὰ τ ξοοά αἰΞροβι οὔ. 

20. 7:5 γναΐῥεγ. Τῆς πες ἔιῦος ἐυλβροϑ 
ςοττοσίοη ἰῃ ἴνο ἜΡτα: 1) [ἴ ἱπνο 
{πὸ υδ6 (Βοννενεγ δοοίἀθηῖδὶ ἐν ου50 17) οἵ 
“1 [ὴ [ἢς 56ῆϑ6 οὗ “ΤῊ ΒΟΥ :" δηὰ (2) ἵΐ 
Ἰεῖ γσοοῖὰ ἔθ ἃ ροβϑίθ]ς εἴτοσ, ἰὲ ΔΩΥ υπάετ- 
εἰοοά ἴδε ποτὰ ἔλαχον ἴο ἱπῃρὶ ἴῃς ροίϊε85 
ορίηΐοη {μδὲ (ῃς ἰοῃ οὔ “" 500} ἢ 
νγὰ5 ἃ τηδίίον οὗ δαρῥακαγά (1, 2). [απ 115 
εἶδυβε δε υ8ε5 “1 οὗ {πε δου], δηὰ (τεδῖϑβ (δὲ 
ὈΟάγ 45 15 τηεσα γεβέαείε (σκεῦος, 2 ΟΟΥ. ἹΥ. 
11 Ὑδοβδ. ἵν. 4. ΟομΡ. υδ2, ἰ«υσγεῖ, 1} 
441; Εἷς. “Τυδς. Ὠ]15ρ.᾽ ἱ. 5). 

δεὶμς φοοά, 1 εαιε ἑπίο α δοάγ μπάλο.) 
ΤὨ5 οἶδυϑε ορεῆβ ἴῃς ΨΔΥ ἴῸσ δα 655 1ἢ- 
ἔογεπίῖαὶ βροουϊαιίοηΒ. δῖ. Αὐγφυξίηε, [0 Γ 
Ἰηδίδηος, οἰαίπιβ ἰξ ἃ5 ἃ βυρροτί οἵ Οτεᾶς- 



ν. 21.] ὙΣΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΥΠΙ. 473 
ἐπδὲ 1 ςου]ά ποῖ οἰβετυνῖίβε οδίαίῃ με, ψβοβα οἰ 8ῃε νγᾶβ; [' ργάγθά υπῖο ! τ, 
ἐχοερὲ Οοά ρᾶνε βεῦ πῖὲ; δηὰ τῆλ τῆς [,ογά, δηά δεβουρῆξς Εἰπι, ἂπά δ 
ΜὙ͵λ8 ἃ Ροϊηξ οὗ τυϊϑάοπι 4130 ἴο Κηονν ΜΙ ΠΥ νΠο]6 Βεατῖ 1 85]ά, 

ἰδηΐίσι (ἢ υἱὸν ἴπαΐ δας δοεραγδῖθ βουϊΪ 
5 οσγοαίοα ἱπαπηοα!δίοῖΥ ὉῚῪ ΟΟα) 85 δραϊηβὲ 
Ττδάιυοίδηΐϊϑηι (ἴΠ6 νἱονν πδὲ ΟἿΤ 5018 ἃγα 
ἀογινοὰ δῸτ οὐὖγ ἐπαίθεις ἐς ἐγαάμεε, ἰὰ τὴ6 
ΟΥ̓ΪΏΔΓΥ Ργοςθ88 οἱ υἰσῖ ἢ). ΤὙΠΟΓα ο2Π ὃῈ ΠῸ 
ἀουδὲ τιδῖὶ (ἢς ἔογμλοσ, Ὑνβδίουοσ ΤΊΔΥ ὃ6 
ἴι16 ἀἰ που} 165, 15 [6 υἱὸν 1πΊρ]1οὦ ΕΥ̓͂ δοτῖρ- 
ἴυτε (Εςοϊοδ. "1, 2:1, χίὶ, 7; Ζεςῆδ. χὶϊ, τ, “ἢς 
Ιοτὰ ψ80 . . . οσηδά [ῖπεῸ βρίσιὶ οὗ πηδη 
σι ΐίη ἢἰπι᾽). Ὅν ᾶὲε ἠοοὰ ποῖ οηἴοτ ἰηΐο β00} 
ΠΟΠ ΤΟΥ Ξῖς5, ὑεοδιιδαὲ ΟἿΓ ΟἾΪΥ Οὐ͵οςξ 15 ἴο 
Ἵχρίαϊῃ [6 τηϑδηΐϊηρ οὗ ἴπ6 τυτιῖοσ. [{ 15 οἶθαῦ 
ἴπεη [δὲ 1818 ραβϑαρο ᾿πρ]165 (ἢ6 δυο 5 
δεῖεῦ ἴῃ ἴθε Ργε-εχιβίθσηος (προύπαρξις) οὗ 
ϑουυ]ῖ5. Οὐοιηραᾶσε Πδηῖο, “ Ῥυγραίοτιο,᾽ χυὶ, 
ὃς-οο: 

“4 Ἐ2.6 αἱ ΣζδΔῃο ἃ 1τὶ, οἢς ἴα ναρβερρῖα 
ἀθρρε ϑϑ εἰεὶ 8 ξαϊβα ΣΝ 

ε δηάο 6 στ ἀδηὰο ρᾶγροὶἊς 
Τ νιον το ἀρϊςεῖξα, οδα ΑΚ Ἀπῇ δὲ 

ϑαἶνο οἢδ, τοββᾶ ἀδ ᾿ἰεῖὶο Ἑαϊζοσα 
Μοϊεπίίοεσς ἰοσῃᾶ ἃ οἰὸ οἷς 16 ἰγαϑβί 1; 

δΔηὰ χχυ. 68--721 [“Κηονν (Παΐ 50 8οοῦ 48 [ἢς 
διτἰουϊδύοη οὗ [ἢ6 Ὀγαΐῃ 8 σοχηρίεῖο, ἴδ 6 
Μονεοῦ ἴυγηϑ ἴο ἰξ ψ1Γ} ἸΟΥ, απά ὀγεαΐδες ἱπέο 
δ ὦ πεαὺ “ρὶγ 11}. 

Ὗνε δηά [δὲ 5λπι ἰπουχῶς ἴῃ Ὑνογάϑ- 
ΟΣ ἢ 5 

““ Νοὶ ἴῃ δηῦτε Ἰογρειδιπο55, 
Νὸοσ γεὶ ἰπ αἰΐεῦ παι ο55, 
Βαυὶ τγαϊ την οἱουὰδ οὗ ρΊΟΥΥ ἄο νγὲ σοσῃὴθ 
Ετοιὰ ἀοά, ψἘο 5 οὖσ Βοπιο.᾽ 

Ηδεοτγο, Βονευοσ, ἴὰ6 Ἐοιηδη Οδίμοϊ!ς ςοπ» 
τιοπίδίου ἑουηὰ {ῃοιηβοῖνεβ ἰηνοϊνοά ἰη ἃ αϊξ- 
βου 7. ὙΠα ἀοςίσιης οὗ ἴδ ῥγο-εσχίβίεηος 
οὗ 58οι}}5 νγὰ8 οοηὰ 85 Ὠογεῖοδὶ ΕΥ̓ [Π6 
δεοοηά αουηοῖ! οὗὁ (οηπίδηζίπορ!ε ; δηά γεῖ 
6 κ δα νἂβ σοραγάεα 88 ᾿ηϑρίγεῦ, [ἰ 
ἤο]]ονγοά, ἴῃ δοοογάδηςς ψ 1 [86 ΣῈ 50 ἔδίδὶ 
ἴο 411} βδουῃὰ 4ηὰ Βοηεβθῖ Ἔχοροβϑίβ, [δὲ 186 
Ραϑϑᾶψο τηυδὲ ὃς ἴοτοεὰ ἰηΐο δοοογάδηςα ν 
οΟΥ̓Βοάοχ ἄορ. Οπς ΨΑΥ οὗ ἀοίηρ [815 
νγ88 ἴο 2Κ6 μάλλον ὙΠ ἀγαθός, 85 15 ἄοης ὉΥ͂ 
ἴδε Ψυϊγαῖς (“ ἘῈ ουπὶ εἐ53επὶ νπαψὲς δοπια ), 
δηὰ ἴο οχρίδίη ἱξ ἴο στηθδῃ, “"" χἤδη 1 Ὀοσδπ)ς 
θεῖον," ΟΥἩ “ΔΕ τρλκίηρ ργόξτοϑβ ἴῃ φοοῦά- 
ἢ655,} ἰῇ οοηϑεαυδηοθ οὗ χοοά ἰγδίηϊηρ (ὺ» 
πον, Οβίδηάδοσ, (δ]ον), οὐ οὗ ϑρεςῖδὶ ζσδοθ 
(Βοπανεωΐυγα). Ῥχγοιεϑίδηίβ, ψο στεχασγάθὰ 
ἴη6 ἀοοσσίῃο οὗ ῥγε-οχίϑίθηξ δοι}}β8 45 1ι}}}- 
ταῖς δραϊηϑι [ΠΟΙ υἱενν οὗ ΟΥ̓ ΚΊΏΔ] βίη, εἰ ΠΟΥ 
Ἰοοκοὰ οὐ ἴδε ραβϑᾶζὸ 45 ἃ ὑιοοῦ ἴμδί [πα 
ὈΟΟΚ ἰ5 ἠοῖ ἙοΔποηϊοδὶ δπὰ ηοῖ ἱπερίγεά (Βυά- 
ἀθυ8); οΥ ἐξ [πεν ὑθεϊοπρεά ἴο ἴῃς β8.δοοὶ οὗ 
Ηρ ρϑίςηθετς δηὰ ϑιοσ, τυ ῖς ἢ υηάετίοοϊ ἃ 
ἀείδηος οὗ ἴῃς ΑΡροοσΥρΒδὶ ογϊ ποάοχυ, ἴδβεῪ 
Ἔσχρ αἰηθά [86 υθσϑα ΑυνΑΥ ΟΥ̓ τεηἀοτίηρ ἦλθον 
8ἃ5 ἃ Ρἰυρεγίεςξ, “1 δά οοπὶς, οὐ δάορίεά 
Οἴδοῦ πηροϑβϑὶῦϊα πλθδη8 οὗἁ τσϑοοηο]ης [ἢ6 

ττιϊοτ δ υἱὸν ἢ (δὲ οὗ τ[Πς Ὀτοίεβίδηϊς σους 
[εβϑίοῃβ. ὅε6. Οὐσημι Οὐ [18 ρβϑβᾶρο. 
ἐτδηϑιδίίοη οὗ ἴπε υοῦβο 15 ῬεΓΈΟΙΥ δἰμηρῖο. 
Ενθη 1 (ἢ δομπιὶ) τὸ οου]ά τηλκο παῖς 
[86 ῃοπιηδῖνε ἴο ἦλθον, ἴῃς οἶαυδο οδηηοί δ6 
ἰοτζυγοά ἰηῖο ἴδ6 πηοδηίηρ ἴδδϊ ὃς δοαυϊγοά 
θοάΣγ ΡΟΠΙΣ ἃ8 ὯὮΘ Κ͵ΤΟ ὉΡ. δειηρ δϑίὰς 
[Π686 εἤοτσίδβ ἴο τγαϊθ ἴῃ βαβϑᾶρε ὄχργοββ [ἢ 6 
ἀοςιτπδὶ υἱοῦ οὐἠἨ [86 σοπιπηεηϊδίοσα, [ἴ 15 
οὈνίουβ [πὲ ἴῃ6 σογὰβ σδῃ ΟΠΙΥ ΘΑ ΟΠ6 
86Ώ56 ; ΠΔΙΏΘΙΥ, [δῖ [86 500} οχίβίβ Ὀείοτε δηὰ 
ἀρασί ἔἤοπὶ ἴ6 Ὀοαγ. ΤῊΪΐβΒ νγᾶ8 ἴῃς ξεπογαὶ 
Ὀε]ϊεῖ οὗ [6 [ἐτντν8 δ (ἢ15 ἐροοῖ. [1 15 ἰουπὰ 
πῃ ῬΏϊο, το ποῖά τι Οςῃ, ;. 27 ηατταϊοα [86 
οζεδίίοη οὗ ἃ “" Ββεδυθηὶ ἢ δηὰ “ βοχίθββ ᾿ τηδη 
(εξ. ΑἸΙερε. 1. 12, 28; 1ἰ, 4); δηὰ τπδῖ Οεη, 
ἷϊ, 15 ἀεβοσιθθα 815 τεςερίοη οὗ (λαμβάνειν) 
“8 ογοδίοα σηϊπα "ἢ (ὁ ποιηθεὶς νοῦς, ἐδ. 28), 
ΨΥ ΒΟ τνᾶ8 ργθ-εχίβίεηϊ δηὰ ρεγέεςί (6. ἱ, 30). 
566 8150 ὁ δ ϑοιηη. 22; 6 Οἰαπι" 1Ϊ. 
3; δηὰ διεσίπο, “ῬΒΠο,᾽, Ρ. 242. [{ 15 150 
ἴουπά ἰη ἴδ οὐττεηΐ ορ᾿πίοη οὗ ἴδε Ε3ϑθῆςεβ, 
γγὴ0 ὈδΙΙονοα ἴῃ [6 ἰγδηβιιίρταϊίοη οὗ 5οι}}95 
(Β. 7 1. τ, δ᾽ 11}} ἴῃ ἔμ Καδθαδὶδὶ 
( Ζοβαγ. 11. 96); δηὰ 1ὼ ἴδε Τδιμγιὰ ρεδθ- 
ὴ ΤΟ [εἐνν8 Βοϊὰ τΠδὲ 411 [86 υπθοτη 

δ00}8 οὗ [οτγὰ ΟΣ βυμηπιοηδαὰ ἴο ϑἰηδὶ ἴο 
Βοᾶσ [ἢ 6 τπηοσδὶ ἶᾶνν, δης [δὲ Ὀοΐογο δὲ (ἢ6 
8011] οὗἁ ΟΥΕΙῪ δυχήλη Ὀοίηρ νγὰβ [ΔΚθὴ ἴο 566 
Ὀοῖὰ Ῥαγδάϊθε δπὰ Οεβεπηα, ἴμαξ ἴἴ τηϊρμί 
Ἰεάγῃ ἴπ6 τευναγάβ οὗ νἱγίυς δηὰ [᾿ς ῬδηΔ} Υ οὗ 
δίῃ, ϑοῖμθα δᾶγνε ἔουῃά ῥγθοδλγίουβ (γᾶςοβ οὗ 
[{ 15 νἱενν ἰῇ Ϊοδη ἰχ. 2, δηά ἴῃ ει, χχῖχ, 
14, 15: ΪοὉ χχχυ!. 21. ὙΠῸ ΑἸοχδηάσίδῃϑ 
ἀογίνεα τ ἔτοτῃ Ρ]αῖο δηὰ [ἢ δἴο)ς8 (ἡ ῬΒδεαγσ. 
248, ο). ὙΠΟ ἀοοίγίης οὗ ρῥγο- οχἰβίθφῃςθ νγᾶϑ 
ΟΡΘΩΪΥ ποϊὰ ΟΥ̓ Θγηαβίυ8 ούθη δῆϊοσ ἣθ Ὀθοδπηθ 
ἃ ὈίΒιορ. ὍὨὴδ νυἱεννβ οὗ 8(. Αὐυρυπίϊηθ ΤΩΔΥ 
Ὀεὲ ἐουῃά ἴῃ “6 ᾿ίρεγο Αὐϑίισῖο, ἱ. δπὰ ἵν. ; 
“ἘΡ.᾽ οχχ. Α φῬδηορυσγίβὶ οὐ Τμοοάοβὶυβ 
54Υ5, “ δῖνε 116 αἰνίηυβ δηϊπιυβ νϑηΐζυσιβ ἴῃ 
ΟΟΥΡυ5 αΐξηιπὶ πλείδίασ Βοβρίτἰ υπὶ, βἰνα οὐπὶ 
γοηστς δηρίς μαυἰζδου! πὶ ργὸ παν 5υο.᾽ 
Ῥβουάο-ϑοϊοπιοη αἰ ἴεγϑ, βονσένον, Ὀοῖὰ ἔγοτα 
[ἢ ϑίοϊςβ δηὰ ἔγοπι ΡΏΣ]ο ἴῃ παῖ 6 ἀοθβ ποῖ 
ὄντε! οὐ ἴπ6 ὈΟΩΥ 45 ᾿γτεθοτηδὉ]Υ οΥἱ], ΟΥ 85 
ἴδε ἴοι οὗ [δ 30} (σῶμα-Ξ σῆμα) : ΠΟΥ ἀο65 
πϑ λῳνς "τὸ ἀρ [6 ϑθῃϑι οι δ γοϊηο] θα 
δ0 τινι φυσικῇ κατασπωμέ Ο8. 
͵.ω) ὑΣούιης Ἰηςογρογδιδὰ τυ ἱὰ βοάϊει, τὰ 
νἱονν 15 [Πδἱ βου ]θᾶτο σγεδίοα “ χοοά  οσ ""βαά," 
πη [86 56η8ε (δι [ΠΟΥ Δ΄6 ΤΊΟΤΟ ΟΥ̓Ϊ655 νγ6}]- ΟΥ 
111-Ἰβροθθά ; ΟΥὁἩ δῖ ΔΗΥ͂ ταῖς (παῖ {ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ 
μάνα Ὀεσοῦλα χοροῦ οσ Ὀδὰ ἰῃ ρῥγενίουϑ οἰδίοβ οὗ 
οχἰβίθῃοο. 

41. 1 εουΐά ποὲ οἐδεγαυΐδε οὐξαίπ δεν. ϑοῖὴθ 
νου ὰ σεπάογ ἴΒς τννοσὰβ ὅτε οὐκ ἄλλως ἔσομαε 
ἐγκρατὴς “ὁ Πῖ οἴογινῖβο ἴ 58}} ηοΐ Ὀ6 ἴο- 
Ῥεταῖε,᾽ οΟΥὁ “βᾶνε πηβϑίειυ ΟΥΣΥ ΤΥΒΕ ΙΕ 
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αἷς Οεα. Σ. 

1ομ 1.3. τϊηρβ 

ΓΟΗΑΡΤῈΕΚ ΙΧ. 

Ι 4601 Ξγαγεν μνίο Οοά ,ον ἀΐς τοῤάρης, 6 τοϊλονμ 
τολίελ 146 δεσί νιαρε ἐξ μποίλέη' τοογίά, 1 
Με Δ Ὁ ἐαν ἀξ ἐεΐ ἄστο ἐο δίεκαε Οοά, 

ΟΟδ οἵ αν ἤλιδειβ, δηὰ 1 ογὰ 
οὗ πΊεγοΥ, “ ΨΜ0 ἢδλβῖ πηλάς 14]] 
ἢ τἢγ πογὰ, 

ΨΊΙΒΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΧ, [ν. :- ἢ 

2 Απά οτγάλίηοά πρλὴ τῆγουρ τὰν 
υϊβϑάοηχ, τπλὲ 6 5ῃουϊά ὁ δνςε ἀοπι}- ἐδαν 
ΠΙΟΩ ονοῦ τῆς εἴολῖυγοβ τ δῖος του Ρε ες 
διαδῖ πηλάς, 

4 Απά ογάες τῆς νοῦ] ά τλβυύνῦ 
ἴο δαυϊγ δηά τρῃιδθουβηθββ, λῃ 
Ἔχεςυῖς Ἰυάρηχεης ὙΠ Ὧῃ ὑρηρδὶ 
Βολγῖ: 

ΤὨς Μυϊραὶς (σμοπέαρε ἰδοῦ ΜΝ βοηενε 61:6 
εοπδίπεη4) ταὶς πᾶν (ἢ 5 πηιοδηΐης, Ὀυϊ ΠΙΔῪ 
ἃἰΞο ἰηἰεηὰ [ΠῸ βλπης 25 ἴ 6 Α. ἡ. Νὸο ἀουδὲ 
“φοπίηδηςς," ἴῃ [Π6 56ῆ9ε οὔ οΥ̓οῦ 
ὈΟΩγ ἀεβῖτεβ, νγὰ8 τεραγάςὰ Ὁγ τῆς ττίζοτ ἃ5 
ΔΉ 6586 Ώ1|Δ] εἰετηθηῖ οὗ ν ἰϑάοτχ (ἿΧ. 15); ποῦ 
15 ἴπ6 ἱποοηξπεηςε οὗ ϑοϊοϊηου ΔηΥ ἀγχζυπιεεὶ 
διελϊηδὶ (5 τοπάοσίηρ, βίηοε [6 τοῦ δΔ5 
ἐφανῃν Ηΐτὰ Ἔ 8ῃ ἰά68] δηά ἃ γουςηίιὶ ἐρηρδ 
το (Ὁ. 10) ἘἘγκρατὴς [28 ἴῃ τησϑηΐηρ Ο 
4“ οἢλϑῖθ ̓" ἰὴ Ἑοῶα ΧΧΥΪ. 15, δηά ἰη ΤΙϊ ἰ. 8 
(σβεῖε δἷοπο ἰξ ὁσουγβ ἴῃ ἴ6 Ν. ΤΆ Οα 
εὐ οἴδοσς δληά, ἴἢ6 πιοτὸ ὀαβ γος, φαρρννθις 
οὗ ἐγκρατὴς 18 οογηρο: οἱ; ἃ υγὰ (ἢ6 
ξεηϊεῖνε 18 δἰπιοδὶ Ἰπυαυ Δ Ὁ Ὁ (ἐγκρ. 
γνώσεως, τυ ὴρ ΧΥ,Ι, ἄζο.), γεῖ ἴῃ Ἐξθυς 
Υἱ. 1) τὸ ς όμενος ἀφῆς 
αὐτήν, “Μ᾿ Ὠεη ΑἾΤΗ μμδι οὶ ῥοίὰ 9 "" ΔΝ 
ἐἴοιλ), ἰεῖ δεν ποῖ ρο." [{ 5 ἴγσυς [δῖ [ποτα 
ἴδε σοφίας 85 ΦΕΑ5}}} δυρρ!ἰεά ; Ὀυΐ 50 ἰξ '5 ἴῃ 
τοῖδ ραβϑδαρε, ίοσ σοφία 15 (Πε 5υδ͵εςϊ οὗ (ἢς 
ὙγΠοἷς οὨδρῖον πὴ ἢ οὗ ἴδε υϑος Ὀοοκ, ἰδουγῇ 
φρόνησις (ἴῃ 1ἴ8 ἸΟΥΤΕΙ 8656) 5 ἃ Ργοηηηεδηῖ 
βιιδοϊδηϊίνα ἴῃ ἴδεβο οἶδυϑοβ. Τῆς ΑΑ . ἰ5 
τπογείοσε ργοδδθὲυ σὶρδί. 

πᾶ ἐδαΐ «υας ἃ ῥοαὶ 97) «υἱσάονε αἴσο.ὺ ΤῊΣ 
ΤΆΘΔΏΙΠΡ 15,“ Ὑ ολδηὰ (μϑ(τοῦτο, ἴῃ 6 [Ο]] ον ρ) 
Τοαυϊγοα [που ΒΊΗΙ] ᾿η6]]ἸΠἸἰσοησος Ὁ ΠΔτηοΪγ, ἴο 
Κηονν ἴο ΨἘοϑς ΣΕ οὗ στᾶος νυϊϑάοπι θα] οΏρ5. 
38. 1. 5, τ7. 

«υἱὲ »"» «υδοῖΐς δεαγί. Ἰ)ευῖ, νἱ, ς ; Ιοϑβῇ. 
ΧΧΙΪ, ς. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΝ ΙΧ. 

ΘΟΙΟΜΟΝΒ ῬΒΑΥΕΒ ΕΟ ΝΊΒΡΟΜ. 

Αἢ ΔΡΡοΔὶ ἴο ἴδε ἴον οὗ Οοὰ δ5 [ἢς 
Οτγεαῖον (1- 4), Ὀδοδιιδε δοϊοσηοῃ ἰβ θυῖ νψολῖ 
ἃ Ὠυπιδη, δηά πεοοὰβ νἱβάοπ (δ, 6) ἃ5 ἃ 
κίηρ (7), δηὰ [μδῖ ἢ πΊΔΥ υ}} ἃ τῆς Ταπιρὶς 
(8); 3ίηςε νἱζδουϊ (ῃς συϊάδηςς οὗ ΟΝ ἰδάοπὶ 
δηά ΠΟΥ υηϊνογβαὶ Κηονίεάχο 6 οδηηοῖ τυϊς 
ΨΥ (9-12). Εογ πηδη ἰ5 ἱσηογδηὺ (13), 
ἔδεε (14), 5επβυουβ (16), δηὰ :ποῦρδῦὶο 
οὗ Κπονΐϊηρ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ΟΥ̓ 5ρὶ γζυδὶ [Βίηρβ (16, 
17), ηὰ νν!ϑάοι ἰ5 ἴδε ΟἿ ϑανίουσ οὗ πγδῃ- 
κιπὰ (18). 

1. σοά οΥ  72ἱδε.] ΤῊ ἔογῃῃ οὗ 
δι ιάτοββ ἰ5 ἀογίνοα τῸ Τὴ χχχίϊ. 9ς. Το 
νοοδίϊνε Θεὲ οὗ ἴῃς οτχὶπαὶ 18 οὐκ ϑώθνς ἴῃ 
Ἰαῖς Οὔεεκ, Το ρῥγᾶγεσς ἴῃ (58 σπαρίοσγ ἰδ 

δυξρεκίεα ὈΥ͂ ἴΠ6 ὑγάγεσ οὗ δοίΐοτωοη ἰη τ Καἢ 
11. 6-ο δηὰ 2 (το. ;. 8-10. 

Τογά 97 »εγ. Ὅς [{]6 σοποεηϊγαῖες ἴῃς 
ἔοτος οὗ τὰς πυπιογουῦβ ραδεασεβ οἵ 
ϑεοπρίυγε ψδὶοῖ βρολῖς οὗ ΠΟΣΟΥ͂ 45 ἴδ πηοϑί 
ΘΞϑεΏ[δὶ ἀοης ἴπ6 Ὠινίης δἰγιυῖοβ: Εχ. 
Χχχίν. 7: Νυπ), χὶν. 1 ; Ρς. ἰχχχυΐί. :ς, ἄς. 
Οοὰ ἰ5 ολ]]εὰ ἴῃ τὰς Ν Τ. “τδὸ Εε ντ οι 
υἱϊτογηχοδῖ οοσηρδϑβϑίοη ᾿ ρτῶν ο ὧν, 
2 Οον. 1}, 1), δηά ἴδς τοίῃ οὗ 411 στδζε " 
(ι Ρεῖ. ν. το). ϑοιὴς Μϑ898. τεδὰ “1, ογά οἵ 
Ὁ ΤΏΘΓΟΥ. ἴη ἃ 5.γἰκιίησ οὗ (δε 
δηθὰ τς Βηά (δε δίοτγ οἵ Ἀδθθὲ [5ῃπιδεὶ 

θεη ΕἸ 5ηδῃ, τσβο, δηϊογίηρ ἱπίο ἴδε ΗΟἹΪΥ οἵ 
ΗοΙΐεβ, 5ξᾶνν Ασδίμσγιοεὶ [6ἢ, 1οτὰ οὗ ϑ5δθδοί, 
δἰ οὐ 4 ἰὔσγοης, ἀηὰ ὑγαγεᾶ: “Μγ} 
Ων ΤΒες ἴο οδυδε ΤΥ ΠΊΟΥΟΥ͂ ἴο ευθάνε 
ὮΥ ΔρΕΓ; ΤΑΔΥ [ἃ ὃε γενεδιεὰ ἀδονε ΤΥ 

οἵδε διἰγδυῖεβ ; δηὰ τηλγοῖ Τ βου ἀ68] νἱῖδ 
ΤΕΥ οἰ] άγεη δοοοσγάϊηρσ ἴο ἴδε αυλιγ οἵ 
ΤΏΘΓΟΥ." Απά ἱἰΐ δεοιηςὰ δ5 ἰδουσὰ Οοἀ νγ)23 
νήπιῶς αἴ (6 ῥγάγοσ. (“ Βεγακβοίῃ, ἢ 7.1.) 
ἴ [5 ψγ»}} Κηοννι ἰπδῖ ἜνοετΥ δυγὰ οὗἉ [6 Κογλη 

θεξίης ἱὰ 6 ποσὰ “ [ἢ (ἢ δῆς οὗ Οσοά 
ἴῃς Οοπιηραβείοηξῖο, (6 Μεγοὶ}." Οποὸ οἵ 
Μοβιδιππιϑά᾽ 5 ἰγδαϊοηδι βαγίπςβ 15, "" ὙΝ Βεη 
Οοά οτεαϊοά ἴπ ογοδίίοη, Ης στοῖς 4 Ὀοοξ, 
ΜΒΙΓΒ 18 Ὡρᾶγ Ηΐπι ὕροη ἴῃς βονγδῃ ἴἈγοηε, 
δηὰ νυν δὲ ἰ8 υτιτἴοη 15 [Π]15, " Κεγὶ ἐν “7 οοπι- 
αμίοη ουεγοονιε ":} «υτγαὶδ.᾽" (ΩΡ. 
35. 1... 13, κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 
«οἱ ἐδ «υογά} Ῥε, χχχὶϊϊ. 6. ΤΏΪ5 ἰ5 

ῬΑΓΆ116] ἴο “ὉΥ [γ νι ϑάοπι᾽ ἴῃ (ἂς πεχί 
γΟΓϑο. Βοῖδ “ποσὰ " δηά “νἱβάοπι᾽" ΤΩΔῪ 
ϑοιῃεῖ 168 ὃς υϑοὰ ἴῃ [Βε ΡΒΙΟηΐδη βθηβα οἵ 
ἃ Ῥειβοηϊδοά, (βουσὴ ποῖ ἱποδλγηδῖο, [οξοβὶ 
θυῖ 1ξ 18 τς ἢ ποσὰ ὑγοῦδοὶς [παΐ ἰῃ ἃ ργάγεῖ 
θαδοά οἡ ΟἹὰ Τοβίδιηεης δηαϊορὶςβ ἴμ6 ᾿ψογάϑ 
Ὀθᾶγ {Πεῖγ ογαϊ ΠΑΓῪ 8εῆ8ε: Οὐ, ἱ. 2; Ἐκεὶυδ. 
ΧΙ, χς. 

ἃ. ἐὀγουσὸ 16) «υἱπάον. ΟἸγίδὲ ἰδ οδ]κά 
“1ῆς ρονεῦ οὗ Οοὰ δηὰ ἴδε νι ϑάοτῃ οἵ σοά ἢ 
ἴῃ 1 (ον. 1. 24: θυῖϊ εχργεββίοῃς |κὸ ἴμεβε 10 
(δ Βοοῖκ οὗ ΝΝν ἰϑάοπι ΟἿΪΥ ἀπ} ρῥγεῆκυτε 
[ἃς ἔπζυγε τονεϊδιίοη. 

ἐδαξ δὲ «δομίά δαυε ἀονεὶκπίοπ.] Οεῃ, ὦ 
26--1ο; Ῥᾷ. νἱῖ, 6-8 ; ἘςοΙυ8. χυῇ, 4. 

ἐδε ἐγεαέωγε:.ἢ ὍΠΗ ψογὰ κτίσμα ῬΓΟΡΟΕΙΥ͂ 
ΤΩΘΔΠ5 “ἃ ὈΜΠ] ἀὴρ " (Ησγολ. οἰκοδόμημα) οἵ 
“8 ςοἴοῃγ ᾽ (ϑιτθολ [ ἀοοβ ποῖ οοςυγ ἴῃ 
(δὲ υχχ΄, ἀπά ἴῃ ἴδ Ν. Τ᾿. ΟἿΪΥ ἴῃ 1: Τίμα. 



ν. 4--.] ΨΊ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΧ. 

4 Οἷνε “πιὲ νυ ϑάοπι, [Πδξ δε ἢ ρεγίεος δήιοηρ τὰς Τδ ἄγη οὗὨἩ πηεῃ, 
ὈΥ ΤΥ τῆγοηθ ; δηά τεΐεςξ τῆα ῃοΐ τ 1 τὴ νι ϑάοπι ΡῈ ποῖ στ ἢΐηι, 
ἔτοτα. ἀπιοηρ [ΠΥ ΤΠ] άτεη : 6 888}} Ὀς ποιίηρ τεραγάςεά, 

Ρε. 86. ΕοΓῚ ἀ.ῊΥ βεγνδηῖ δπά ϑοὸη οὐ . 7 Ἴδου Παϑὲ Ἵμόβθῃ πηὲ ἴο ὃξ ἃ 
᾿ δ σαθι πΐης Βαηάπιαίά Ὧπὶ ἃ ἐδεῦὶε ρείβοῃ, “ Κίηρ; οὗ τῆγ ρεορὶς, δπὰ  ἰυάρε οὗ ὅ 1 Οβτοα, 

δἀηά οὗ ἃ βδογί {π|6δ, ἀπά ἴοο γοιιηρ (ΠΥ 8018 Δπὰ ἀδιιρῇζοτδ : ἃ ὁΐοα. 
ἴογ ἴῃς υπάετδιλπάϊπρ οὗ Ἰυάρπιεηι 8.“ἷ΄ΐΖΒου μᾶβῖ ςοτηπιληάεά πιεὲ ἴο ἡ ̓ς, ας, 
δηὰ ἰαννβ. 
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Ὀυ}]4 4 τειαρὶς ὑροῦ ΤΥ ΒοΙγ πιουηῖ, 7. 15, 13. 
6 ἔογ τβουρῇ 4 πιδὴ θς ἤενεῦ 80 δη4 δη δϊἂγ ἰῃ ἴῃς οἰ τυ βογείῃ τθοὰ 

ἵν. 4; [15. ἴ. 18; Άτν. ν. 13, Υἱῖϊ, ο, ποτ ἴξ 
᾽δ8 ἴδ 8ΆΠ|6 86η56 48 δέζο, δηά ἴῃ χἱϊἹ, 4) 5; 
ΥἱΖ. “ἃ οτεδίοἀ (Ὠίηρ." 

8. ἐρφμδγ σκά χὶρ διεοι πε. ἘΔῖδοσ, “ Πο]}- 
688 δηά σίῃϊζθουβηθ58." δὲ 5λπιὸ 
γα οοηϊοϊηοα ἴῃ [ὑὑὺκο ἱ. 75: ΕΡἢ. ἱν. 24. 
Ενθῃ ἴω Ρ᾽δίο νσὲ Βηὰ [ἢς ἀεοῆηϊ(ζίοη [πδὲ ὅσιος 
ΤΟΙ͂Ο 5 ἴο Ποϊἰη685 ἴονγαγὰβ Οὐοά, δηὰ δίκαιος 
ἴο 7υ5ῖ σοπάδεςΐ τονγαγ8 τηθη (’ Οογρ.᾽ 597, ὃ). 
Μδῃ8 ἀοπιϊηίοη οὐοσ ἴδε τηδῖογίδὶ υηΐνογϑο 
διά 118 ᾿ἰνίηρ ἱῃμδθϊϊδηϊβ 5 ἰηἀοοὰ ἴο δα 
δὐβοϊυῖς (ἵνα δεσπόζῃ), Ὀυξ ἰξ 8 ποῖ ἴο 6 
ΔΙ ΙΓ ΣΑΙΎ δηά ἰγγδηηίοδὶ. 

ἐχεεμῖε ἡμάρ»πεη!.} ΤῊδί 18, “" τηλίηἰδίη ιἷ5 
ΤΌ]ε.᾽ δ6ὲ ῃοΐς οὐ ἱ 1:. 
5 Δρριοὰ ἴο ἴδε ἀοχηϊηΐοη οὗ τηδη ονοσ ἴῃ 6 
ννοσ]ά, 

«υἱ απ ῤγίσδὲ δεαγί. 80, ἴοο, 'ὴ τ Καὶ 
ἅϊ. 6. ϑοϊοπιοη ργᾶγβ ἰμδὶ Βα ἸΏΔΥ ΦΟΥΘΓΏ 
“ἴῃ Ὀρτρίη655 οὗ δεοατγί." 

4. Οἰυε »"ο «υάο».] ΤὮς υυτῖζοτ 825 Ὡοΐ 
ονουϊοοκοά [πὸ ἴδςϊς [παῖ τηδη τηυβὲ ἀο δι,5 
Ρασί 85 νν6}} 45 Οοά, δηὰ [δαῖ, νι] μ6 [88 
ῬΓΑΥ͂Β ἴογ νυἱβάογη, μα τηιϊδὲ 4150 ΕΥ̓ τπιογαὶ 
ΡΟΣ δηά ἰδ! Πἶη658 σἰσῖνε δον 1158 αδἰίδίη- 
τηοπὶ (ἴ. 1-5, ἄς... “Νὺυγ ἀυγοῦ οἷη ρδςί- 
Ἰιοῆε5 [οὔεη υἱγὰ ἀογ Μοηϑοῦ Οοίῖοβ ἰῆπο ᾽" 
(7}53ςοδ}. 

᾿ς ῥα “ἰΠε ὅν.}1 ὙΒῈ πηείδρῃουῖοδὶ οχ- 
Ρτγοβϑίοη ἐμαὶ ὟΝ ἰβάοῃι 18 “16 Α5886850Ὁ οὗ 
Οοὐ 5 [βγοῃθ " ἰβ ἑουπάεα ου Ῥτον. υἱϊὶῖ. 20, 1:, 
““ἼὝΒοΩη νγὰ8 1 ὉΥ Η!π|." Οομρ. ΕςοΪυϑ. ἱ Σ. 
80 ἴῃ ἴδε οἶαββὶς ροεῖβ ἴῃς ψογὰβ πάρεδρος, 
σύνθρονος, σύνεδρος (τῷ θεῷ) ἅτε Δρρὶϊεὰ ἴο 
]υβᾶςο, ΕἸχδίοουδησδα, ΤΙ Ββεπκβ, ἄζο. (Ριηά. 
“0]» νἱῖϊ. 22; δορβ. "Ο. 6. 1182: Ευγ. “ΙΡἢ. 
Αυ].᾽ τ92, ἄτα. ; ΡΒΠο, “ΝΙ, Μοϑβ.ὄϑ 1.) 

ἐδγ ἐδγοπο 1ἴ., “1 Τγοποβ.) ΤΗΣ 
᾿2᾿κμγαΐ ἐποείοπίίας ἴον “ ΤὨΓΟΙΘ,᾽" 28 ἰῇ Ὁ. 12; 
ΧΥΪ, 15. ὙΒῈ 6 οὗ [(ἢϊ8 Ρ] ΧΆ] ἴῃ δη. 
ΥἹΙ. ο ἰοὰ ἴο ἃ ργεδλῖ δηά ἱπιροσίδηξ σοηο- 
ὙΘΥΞΥ διηοηρ ἴῃς [εν] ΚλΌδὶ8. ΤὨΘ ἴσυὸ 
τεηάοσγίηρ οὗ [δα νεῦγϑα 15 “τῆς ΤΠ ΓΟΏ68 ἡμΌΓῈ 
ἰσεεά," δηὰ ἴῃ ἴδε ἀϊδβοιιβίοη ἀδουξ ἴῃς ΡΙυγαὶ 
δΔονὶ [ἀπ δαίὰ τπαξ ἃ βεοοηά [ἤσοησ νγᾶ3 

Ῥίαςεὰ ἴος Μείδίγοη (μεταθρόνιος). [Ι͂η 4] 
δὺς βροουϊδίίοηβ γε ἴγδος ἴδε ἀϊπὶ ᾿ὩΒυδηοα 
οὗ ΤΟ γσιβιίδη ἀοοίγίπο, δ (6 ἰηδίίηςῖίνο 
γολγηΐης ἴοσ “4 Μεαϊδῖοσ δεΐννθοοη Οοά δηὰ 

. ᾿ηδῃ, [6 Μδη Ὁ σιβῖ [68ι15.᾽ ὅες" Ὑδνδιλοῖμ, 

Ηρτγε ἴδ6 ρῆγαβε: 

ἢ. τό. 2; “Οδερία,, ἢ χ4. 2: " ϑαηποάσίη, 
ἔξ, 48. 1. 

γχεοϊεοῖ τὸ π᾿ ̓Αποδοκιμάζω Τη6Δ}8 “1 [δεῖ͵ 
τε ες." Ὑδὺδ ἴῃ |[εγ. υἱ, 30, ἀργύριον 

ἀποδεδοκιμασμένον ΤΩΘΔΠ5 δἰἶνοῦ ““ (ο5ῖ 
ἰουπὰ ἴο θὲ βρυγίουβ.᾽ Ηδξεηςε ἴδε ψογὰ 
ἀδόκιμος, “ Τερτοδαῖο : ἢ 5. ἴ. 22; 2 (οἵ. ΧΙ, 
6: 2 Τίπι. ἰ. 8; Ηοῦ. νἱ. 8, ἄχε. | 

οι απιοηρ ἐόν εὐἐἰάγεπ.)] 866 1Ϊ. 11. 

δ. ὁ) “εγυαπὶὲ απ :οπ 9.7 ἐδίπε δαπά- 
“πα]4.] 5. Ἰχχχυΐ. 1ό ; Οχγυΐ. 1ό. 

ὦ “εεδίε ρεγιοη, απά οὗ ὦ “δογὲ ἐἶηιε.) Ῥε. 
Ιχχχιχ, 47. 

ἔοο γοισιρ.} ΟὐομΡ. Υἱῖ!, το. Ἐουπάρδα οὔ 
1: Κα. πὶ. 7. 

6. “δα]} δὲ ποδίηρ τεραγάρ.1 Ἰ.1ῖ,, “’ 582}} 
δε τεοκοηεὰ ἔογ πουγῃῖ." Μη’ 5 ““ ποϊῃίηρ- 
Ρεσίεςῖ," ὄνεὴ ψΒθη 1ἴ 15 ροτίθοϊ το δίνευ ἴο 
δυϊηδὴ οβιπηδις, θοοοηιθβ νδὶυθε55 ἰῃ οοῦ- 
τιδοὶ τὰ “ Οοὐΐβ ΑἹ]-οομμρίεῖς." 1 Ο(οΥ 
1. χο, “ὙΒΕ νἱϑάοπι οὗ [815 του] 15 ΤΟΥ 
νι} Οοὰ;" δηὰ “τε ἔοο ἰϑῆηθβα οὗ Οοὰ ἰ5 
τὺΐβοσ [δὴ τλθῃ "ἢ (ἐδ. 1. 25) Οὐοτηρατα 4.30 
Δ ΟΟν. ΧΙ. 1--Ά. 

7. δασὲ ἐδοσέπ »κ"4.}ὺ 1 ἴῖϊ,, “' σβοβθη τὴς Ὀ6- 
ἔοτοβδηὰ ᾿ οσ “ ὉΥ ρῥτγεΐδγθοηςε,»" “" θεΐοσς 8ἃ]} 
ἴῃς Βουδε οὗ ΤΩ λίπον," σ (ἤγοη. χχυϊΐ. 5. 
Δη αἰϊυκίοη ἴο ἴδε Ργορβοοῦ οὗ Ναδίδμδῃ ἴο 
᾿λανϊὰ (2 88πὶ. Υἱῖ. 1.2-- 4). 

9 ἐδ :οης αμδά ἀδωρδίεγ..}Ὶ ὙΠῸ ταῦ οὗ 
[δο Ιαξῖον ὀχργεβϑίοη (“" ἐσωδίογ: οὗ Οοα ᾽ἢ ἰ5 
ἄυς ρεγῆδρβ ἴο ἴῃς ἀεργεβϑεὰ οοπάϊοη οὗ 
Ελϑῖοσῃ νγοιιδημβοοῦ, [ἴσου ἐν 15. ΧἸ, 6 : 
4 Οον. Υἱ. :8. Τῆς [ἐν ἅτα πόσο τοραγάοὰ 
ἃ5 δοίης Οοὐἷδβ ““83οηὴ5 δηά ἀδιυρδίουβ," ἠοῖ 
θεοδυ86ὸ Οοὰὲ ἰ5 “ἴδς Βαΐποῦ ἔστοσι ὙὙΠοτη 
ἐΌΕΥ ΤΑΙ Βοστδοοά ἰ8 παιηοὰ," δυξ ἴῃ ἃ 5ρεοίδὶ 
δηὰ Ῥθου Αγ 86 Π56. 

8. 1ο διώϊά α ἐερερἰκ.} 41. ϑᾶτη. Υἱῖ. χ3; ἔχ, 
ΧΧΥ͂. 40. 

ἐδγ δοῖν νιοιρ!}] ἹΜοτδῃ. [ἃ νγὰβ 
ἘΤΑΝΝΝ: Ὁγ ἴδε ἐδαϊίοη οὗ ἴῃς [ετνα δῖ 
ἴπετο Αὔγδμδηὶ ρα 5ἰδίη {ΠῈ σδηὶ ἴῃ ρἷδος οὗ 
Ι32λς ; δῃὰ ΟΥ̓ ἴδε νἱβίοη οὗ [πὸ Απηρεὶ ἴο 
Ῥανἃ οὐ ἴδε {γεβϊηρ-βοοῦ οὗ Αγδμηλι. 
ΑΒογννασγάβ ἃ ψγὰ8 οδοὰ “ἴπῸ ΠΟΙ͂ Ἀ1]],᾿ 
Ὀεοδυδο οὗ ἴμ6 ΤορΙο (58. χχὶν. 3 ; χῖνλ α : 
Ιχχχυΐ. σ, ἄς). Τὸ [ἐν δρόῖο οὗ 1ἴ 28 



476. 
ὅ Ἡεῦσ. 
ὃ. ς 
ἃ αι, 

ἀννε Ἰεϑε, 4.2 τεβεπιθίδλος οὗ τῆς ΒΟΙΥ 
κλδϑεγηδοὶς, ἃ νυβίο ας ἔθου μαβὲ ργὸν 

Ἠούν' ΣΙ. Ραγεά ἴτοτα τῃς δερίππίηρ, 
ὁ γχιδάοπὶ τγλ8 τυ τῆσδ : 9 

ἔτον. δι ἡ ἢ ἢ Κπουγεῖῆ (ΒΥ τγοῦίβ, πὰ νγᾶβς 
7οῖια τ. σ, ργεβϑεηΐ ὑγῆση του πηδάει τῆς νγοῦ]ὰ, 
2, 3, ἴο. ἀπά Κηονν νῆλὲ νγὰβ δοσεριδδὶς ἰῃ 

[ΒΥ εἰρδῖ, ἀπά τρῃς ἰπ [ῊΥ ςοπιπιληά- 
6 ΠΏ. 

10 Ο ϑεπὰ Βεγ οὐκ οὗ τῇγ ΒοΪγ 
Βιεάνεπβ, δηἀ ΠῸπὶ τἢς τἤγοης οὗ τἢγ 
Εἰοῖγ, τθδλὲ θείηρ ργεϑεης 8ῃς ΠΊΔΥ 

“86 ΗΠ] οὗ ἴῃς Ηουπε." ὙὙῆοθο ῬἢΓΑ568 
ῬΈΓΕ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰδίεν (Βδη ϑοϊοπιοη᾿ 8 ἄλγϑβ. 

ἐπ δε οἷν «υδεγείπ ἐδοι ἀφυεῖϊεη4.} 1.1τ|, “ οὗ 
Καϊπα ἐπολπιρηιεηΐ," Οομρ. ΧΧ. 2 Οἤτοη. 
Υἱ. 21. [Θγιιβα]οπὶ γγὰ5 οδ᾽]οὰ “ἢ (οἵ 
Οοά" (5. χὶνί. ς; ̓ἰχχχνυΐΐ, 3). [τ ἰβ δι}! 
ολΠοὰ “ ΤὨς Ηοϊγ, τς Νοῦ]ς᾽" (ΕἸ Κοοάξῃ 
65 8 . Ψ [δες νογά κατασκήνωσις 
οορατε ΗΕ οδοτ᾽ 5 1:65 : 
“Ὑ συλτάϊδλῃ Ξαἰηϊς γα ὙΑΙΤΊΟΙ 5ΟῺΣ οὗ Ηδλυθη, 
Το ᾿υῤαιρς σὴ οδατρε Τυάεδε εἰαίς ὑγας 

εἴγε 
ΟἿ ποχὶ οἵ οἷά γοῦς εἰσιν τναῖς ἰὸ κα 
Α Βοδὶ οὗ ροάβ ου ϑίοοΝ τὸ νειν δῖεερ! ἊΡΡ 
ὦ γεπεγιδίαποε.) 1.1ϊ., “' δὴ ἰτηϊεδιίοη, ὙΤῊς 

ὙΟΡ ἴδ ἴῃ Δρροβιείου δοιὰ το “ τοτρὶς᾽" δηὰ 
ΔΙ ΑΥ." ὙΠ Δι] υδίοη ἰ5 ο ΕΧ, χχυ. 40, 
ΦΊΟΟΚ (πᾶξ (που τηᾶκο τῆθπὶ δῆον {ποίν 
Ῥαϊίζετη, το δ νγῶβ διμουγεὰ (δθθὸ ἰῇ δὲ 
τοουηξ Ὁ Ας υἱϊ. 44; Ηεδ. νἱϊϊ. ς. 

«υδίοδ ἐδοι δατὶ ῥγεβαγεά ὕγορε ἐδε δεχίμ- 
πίη.) Ἐδίβεγ, “ψ ποῦ (δὰ  ἐ 
ὝΠΟ βϑτης υϑγὺ 15 υδοὰ ἰῃ ΕΧ, ΧΥ. 17; Ῥχον. 
1. 19. ὙἘε νδυίουβ δ] βίοηβ ἰο 6 ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
ΔΓ το [δς φασίν ἐαυρολε ἕο: π βεἰζοά 
υροη Υ 5υρεγϑ πο δη ΠΟΘορῆγ. 
ΤᾺς Ἰἰξογα] ἰδὲ 5οῖοοὶ οὗἩ [δννϊσὴ στ ἰοὺς 
ὙὯῸ ἀενοίεά ἐδειηβεῖνεβ ἰο ἰῆς Ηδἰκηδῃ 
δηἀ δρεηΐ {πεῖν |ἴνε5 ἴῃ ρου  γίηρ [δ γηῤτμρέαο 
οὗ στίτυδί, βαίὰ [δὲ [Πεσα ννὰβ ἴῃ Βοανυθῆ δῃ 
δοίυδὶ τριδίοσίὶ ἰδορὶς δἀηὰ αἷΐασ οἵ ἢγρ 
᾿νε φλκυρ κυ ἴο ἴδε τεδὶ ὁπε5 (ς Μεηβδοβοῖι, 

29. 1). 
Οἱ ἴῃς οἶμον μδηά, ἴῃς ΑἸοχδηάτσίδη ςοῆοοὶ 

οὗ [εννῖδα μαρδάϊϑβ δηὰ ῥα ]οθορδοῖβ ΘΔ εΥΪγ 
ΡΡΙΙοὰ {μ688 Ῥαββαρεβῖο δυρροτγί ἴδε ἀοςξτηθ 
οἵ Ἰά685, δηὰ Ἔἐχραηδεὰ {ποπὶ ἰηἴο ἐδ ςΟΠςΕΡ- 
ὅοη {μδξ 811 [Ὠΐῃρβ μβᾶνε δὴ εἴεσῃηδὶ ΔΙΟΒοῖγΡο, 
δηὰ (δδὲ 

4 Ἑατὶὰ 

Ις Ὀπὶ 86 Ξδάοιν οὗ πβεάνβη, δῃὰ ὴρβ τμογοίη 
ἘΔΟᾺ ἰο ἴδε οἴδιες 116 τόσες ἤδη οἱ δαί ἐβ 

(δουρί, 

Α58 ἃ τηδίίεσ οὗ ἔβεῖ, ϑοϊοϊωηοῃηβ [δ Ρὶο 
ἀϊνεγεοά σεγγ τ] Δ6]γ ἔγοτα [π6 ἱδδογηδοὶς ἰῃ 
(86 ν]άεγησβα, δηὰ {δογοΐοσγε ἤοπη ἐδ 
Ῥαϊετγη ἴῃ ἴ8ε τπουπί." Ὅς οοποορέοῃ οὗ 

ΨΊΒΘΏΌΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ, ΙΧ. ν. 9--. 

ἰαθουγ ὑῖτ πῆς, τπλὲ 1 πιᾶγ ἵπον 
νὮλί 15 ρἰςδβίηρ υπΐο τε. 

11 ὸογ βς Κπονγεῖῃ δηά υπάοι- 
διδηάεῖ 411 τΠἰπρ8, δηὰ 886 58}8}] Ἰελά 
πῖδ ΒΟΌΕΓΙΥ ἴῃ τὰν ἀοίηρβ, δῃά ργεϑεῖνε 
τὴς ἔἾπ ΒΕΓ ροΟΊΨΕΓ, "7 

12 80 5}}8]} την νγογῖζα δὲ δοςερῖ- αἱ κὸν 
δε, ἀπὰ τῆδη 88}8} 1 [πάρε τὴγ 1πἰ 
Ρεορὶς τρἢθουϑῖγ, πὰ δ χουν ἴο ἔα: 
δῖ ἴῃ ΠΙΥ ἔΔ Βετ 8 βεδέ, ἕω τ 

13 ἕο ὄντμβλὲ πιλπ ἰδ Βς τμλῖ "ες 
Τλῃ Κηον ἴἢε ςουηδεὶ οἔὗΓἱἹὁ Οοἀὲ οἵ τὰ 

ἃ ΒΟΔΥΘΉΪΥ ὑλθεσγηδοῖς᾽" ἰς ἔουπά ἰῃ Ηεοῦ. 
γΠ; 2, ἶχ, 1; Ἀδν. χίϊ. 6. ΕΟἸειιθηξ οἵ 
ΑἸεχδηάσία (΄ ϑίγοπι. ἴτ. 8) “8118. ἐμιῈ ϑασίῃῦ 
δυο “ δὴ ἱπιᾶψε (εἰκὼν) οὗ [με Βοᾶνθη]γ." 

τορι ἐδὲ δερίπηίηρ. ΤΣ τοῖρς ὃὲ 
ὡς ἴῃ ἰ5 ὍΤΙ τ βου ρίυταὶ δεηβς (5. χ]ν. 
21, ὅἄτς.), ἴῃ ψ Βΐο ἢ 1ξ ἰ5 οαυϊνα]οηὶ ἴο “ἔτοπι 
ἴ8ε ἄανγῃ οὗἉ [εὐγίβιῃ οσ οἵ Βυπαδη ἰδίου," 
“ἴσου ἴδε ἐουηάρίίοη οὗὨἉ τῆς τννοτ]ὰ " Ὁ τ 
ΧΙ, 8). ΜδηΥ Αἰοχδηάγίδη σθδάεγς οἱ ἴδε 
Ὀοοκ που]ά, μβονγευοσ, ἱπίογργεξ βυςὴ 
δίοῃβ ἴῃ δοοογάδηοε τ (ἢ6 ΡΒΙ]ΟΘΟρῺΥ οἵ 
Ἐζεγπαὶ [ἀθᾶ5 της ΤΒΕΥ ἐλποῖοά ἐμαὶ {86} 
οου]ὰ τεδὰ ἰηῖο ϑογρίυγθ. Τἢδὲ βυςὶ ποίίοῃς 
ΜΕΓῈ ἴῃ ΠΔΓΙΊΟΩΥ Ὁ ἴμο8ς οὗ ἴῃε υ ΒΟΥ 
ἂρρεᾶγβ ΠΤῸΠ| ἢ]5 σεσηᾶγκβ οὐ ἴδε Η ἰὴ Ῥυίεδι ̓  
τοῦδ (χυ !. 24). 

9. «ὐὐνάονε «υα:' «υἱῷὸΖ ἐδεε.3 ὙὍΈΘ νεῖϑε 
ΕΧΡΓΈΒΘΕ8Β ἜΧΟΙ (86 8λπ|Ὲ τρουρδίς 23 
Ῥχον. Υἱῖϊ. 22--11. 

“εερεῤῥαδίε ἐπ ἐδ εἷσδέ.] Οεη. χνὶ. το. 
γσϑδὲ ἐπὶ τδγ οογνπαπάνηεπ!.. ἙΕὐθὲς 15 οἥξεῃ 

ἠδεα ἴῃ ἴδ ΧΧ. ([ὸσ εὐθὺ) 28 ἃ ἐπδηβίαιίοη 
οὗ 21, “φοοὰ," ὙςἪ ττίϊογ ἱπηρ!ῖεβ. [δὶ 
εὐεῃ ἴπς σου οὗ [ἢς ῃδίυγαὶ σσοδϊίοη πτεῖὲ 
οσἀττιεὰ ουζ ἰῃ δοοογάδπος νυ τηοσαὶ ἰδνν. 

10. ομ' οΥ. .. 3,ονι.} ΤὍὌὈδα ῥγεροβίοπβ 
ἐξ δῃὰ ἀπὸ ἅτε Βεῦε σοστθοῖγ υβεὰ, ἴῃ6 ἕογιηεῦ 
τηθδηίΐην “ ἔτοιη σ! τίη," δηά τῆ Ἰλῖϊος ΤΏΕΤΕΙΥ 
κἔτοσα ;" Ὀυΐ [Πδὲ 186 τυτίζεν μαϊὰ πὸ βρεςίδὶ 
δεεά ἴο ἴπεβε ἀϊβιϊηοιοη5 ἀρρθαγβ. ὥτὰ δι5 
Τουουβίηρ ἴΠς ΕἘχργοββίοῃβ ἰῇ χυΐ, 15, ἀπ᾽ 
οὐρανῶν ἐκ θρόνων. ἼΤὮς Α. Υ'΄ οτηϊί (ἂἰς 
“ βεηᾶ" (πέμψον) οὗ (Πα Ξεσςοηά οἰδυ6. 

11. ἐπ ἐεγ βοαυεγ.] Ἐλδίμετ, “ ἰπ ΒοΥ βἷοιγ." 
Ηετν ξοιγ--- δὴ εἰπαπδίίοη οὗ ἴῃς ἀϊνίπε βἰουῦ 
(ΥἹ!. 26}.--88.}} θ6 11Κ6 ἃ ὑσοϊδςξίης αἰπιοβρῆετε 
δζουπά τθ. Ὅς [ενὺνϑ βοπιεϊίπηε5 βροῖο οἵ 
(δε 5Βεςβίηδῃ 85 δὴ ονεγββδάονίηρ θη. 

12. φοιεῤιαδἶξ.) Προσδεκτὰ ἴ5 ἃ τᾶτε νογὰ, 
ὙΓ ὮΙ ὮΝ ΟΠΙΥ͂ ΟΟΟΊΓΒ ἰῃ Ῥτον. χὶ. 2ο; ΧΥ͂Ϊ. 16 
(ΧΧ.). ΤΕ ποσὰ σεπάεγεα “ δοςερίδϑϊς 
ἴῃ τ. 9 '5 ἀρεστόν. 

“41 ““ΤΒΓΟΏΘ65,᾽" 45 ἴῃ τ. 4; 5. εχχί. 5. 
18. Σον.1] Ἠξς εἶνεβ ἴδ σδββοῃ ΜΨγ ἰξ 5 50 



ξ 

ν. 14---16.] 

ψ]ο οδη (πϊηκ τὴἢδὲ τς τ1}} οὗ τῆς 
Ι,οτά ἰοὺ 

14 ηυγ τὰς τθουρηῖϊβ οὗἩ πιοχίδὶ 
ἄθν δρανν τσ ἌΓΕ Ἶ Τ]ΒΕΓΔΌΪ6. ΔΠ4 ΟἿΓ ἀεν!ςο8 

μὲ 

ἰυος ἃτῈ δαΐ υπῃςεγίδίη. 
15. Ἐὸγ τῆς σοτγυραθ!ε θοάγ ργεβ9- 

ἷ προσ 5 δ ἄονσῃ τῆς 800}, δηά ὅτῆς δλγὮΥ 
ΐ 
τῶν 

ΨΊΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΧ, 

ἐλδεγηδοὶς νγεῖρεῖδ ἀονγπ τῆς πιηά 
τὰλιὲ τπηυβοῖδ Ὀροῦ ΠΊΔΩΥ͂ ΓΠ]ηρ58. 

16 Απά δαγάϊγ ἀο γγὲ ριιε88 δείρῃς 
δὲ {πηρ8 τΠλῖ ἅγτα Ὁροὴ δλγί, δηὰ 
ἢ ἰαθουγ ἀο γε Βηά τῆς τὨϊηρβ8 τιλὲ 
Αεὲ ᾿δείογα ι18: ὃδυῖ τε τὨΐηρβ τἢδῖ τ Οτ. αἰ 
ΔῈ ἴῃ ἤοανθῆ τγῆο δίῃ βοασοποά ουἱὲ 

ΠΟΟΟΒΒΘΑΤῪ ἴῸΓ ᾿]π ἴο 56εἰ νϑάοπι ΠΌπὶ Οοά. 
ΤΟ Ῥαϑβϑᾶβε οἰΟϑοΙΥ ΣΈβο} 068 [5. χὶ, 13,14: 
Ἀσοπι, χὶ. 34) 35: Σ ὍΟον. ἰΐ, σό. ΟοωΡ. 
]οὉ χχχυΐ. 22, 23, 26. 

14, ον 1δὲ ἐδοιρ δίς οὗ »πογίαἱ γιοῦ ἄγε »πἰ5ε- 
γαὐε.)} Ἐλδίδεν, “186 Γεδβϑοηϊηρβ οὗὨ τηοσῖδ]β 
ἃσε Ἐπ|14,᾿" ἐκε, νδοὶ Ἰδίϊηρ; δηἀ υποογίδίη, οὐ 
“ὁ γγγεῖοποά,᾽" Δειλοὶ 15 υϑοὰ Ὀυξ 5εϊάοχῃ ἴῃ 
ἴθ ΤΧΧ,, δηάὰ ΤῊΔΥ ἤᾶνα οἰἴΠΟΙ πιοδηϊηρ. 
ἴη [πὲ Ν. Ττ Ιἴ μὲᾶ5 (δε ΌΣΙΔΟΥ 56ῆ56 
(Μαῖε, νῇ, 26; Ἀεν. χχί. 8) Οομιρ. : (οσ. 
Ν᾿. 20, “ἼΒε Τογτὰ Κηονοῖι ἴμ6 που ρἢΠ8 
ἐἰπρμρακιὰ οὗ τωᾶδῃ ἰδδὲ ΠΟΥ ἃσε υδίῃ 
ῬΆ. χοῖγν, 11). 
ἀνε δμὶ μποεγί απ.) ἐπισφαλεῖς, “' υῃδίΔ0]ς.᾽ 

Οομρ. ἐπισφαλῶς, 1ν. 4; Αοἴϑ χχυΐϊ!, 9.ἁ ΤΟ 
ποχὰά ἀο068 ῃοΐ οσσΓ ἴῃ {Π6 1ΧΧ. 

16. 26ε οογγωῤεἰδεδος» ῥγε: σε: ἀοαυη δε “ομἱ.} 
ΤὨς ΓΟ ἀοε8 ἢοΐ 54Υ [δὲ τηδίζοσ 15 ἱπῆ6- 
ΤΟΏΥ οΥ1}, Ὁ. ἢς οὐ ἀΘΠΕΠῪ 5μᾶγοβ [πε 6] ἢ 8 
οἵ ΠΣ 8. δοο 5 Οὗ ῬΠ]ΟΒΟΡὮΥ τὶς Ἰοοκοὰ οἡ 
ἴδε ὈΟΑΥ͂ 458 θυγάεη. 866 Οἷς. “ ϑοῃηη. 8ς!ρ.᾽ 3. 
Ἐογ ἴῆς νον οὗ ΡΏΙΪΟ 86ε διερτεά, ΡΡ. 235-- 
217. Ης ρο68 80 δ 85 ἴο .8]} ([ῃ6 ὈΟΑΥ͂ Δῃ 
“ἈΓΟΥΙ͂Υ ΡΟ] υἴοὰ Ργίβοη (παμμίαρον δεσμωτή- 
ριον, "Ὡς Μίρτ. Αὐτ.᾽ 2; Ορρ.ἷ. 437). [΄ὈδορΒὺδ 
4130 88γ8 δαὶ ἴδε 500] δι ογβ ΠΆΣΤΩ πόπὶ 
[18 οἷοϑα υπίοη Ὑἱὰ {πμῈ ὈοάΥ (΄ς. Αρ.᾽ 
1. 245.» ὝΠεβ6 υἱονβ ἅγὰ ἀογινοά ἤτοι Ρἰδῖο, 
ὙΠΟ 5808 (΄ Ρδοά,᾽ 83, ἀ) (μδὲ “0 ρ]δαβιγε 
δηὰ Ῥαΐῃ 45, ἃ8 ἰἴξ ψοῦο, 4 ηδὲὶ, δῃὰ ηδὶς 
ἄονηῃ ἴπεὸ 5οὺ] ἰο ἴδ! Ὀοάγ, δηὰ δϑίθης ἴΐ ἴο 
ἴῃς θΟοΑΥ δηὰ πηδῖκοβ ἰξ Τογροσοδὶ." Ρ]οῖϊίηυ 
“ δ] υβῃοὰ [παῖ ς μαὰ 8 ὈΟαγ ;᾽" δηὰ {σου ἢ 
186 Νεο-]διοηϊϑίβ ἴβεγε ΗΠ] οσοὰ ἀοόνη ἴο τὰς 
Βδῖβοῖβ, δηὰ ἤτοπὶ ἴπδπὶ ἰο ἴἢ6 ΜίΙάά]ο Α 
[Π6 ποίΐοῃ τῃδὲ ἴῃς ὈΟΑΥ͂ νγᾶ8 ἃ βϑουγοθ οἔ 4]] 
σοιτυρίοπ, δηὰ νγᾶβ ἴο δὲ ογυβῃοὰ 85 δῇ 
ΘΏΘΙΩΥ. 581, Εσδηςῖβ οὗ Ἂ᾿ϑϑίϑὶ βροῖε οὗἁὨ δι 5 
ὈΟΑΥ͂ 48 ““Τὴγ Ὀγοίδοσ, ἴῃς 455,᾿ δηὰ [86 Ουγέ 
ΠΟ ΑΥΙΒ 88 “" εὐ εαάσυτγε.᾽ 

»γεισεδ ἀοαυπ ἐῤὲ “ομω1}] (Αοπιρασο Ηονσ. 
4δαῖ,᾽ 11, γ7-9:-- 

““Ουΐῃ σογρυ5 οπυβίθτη 
Ἡεπίεσηΐβ νἱ 15 δηϊτηατα αυοαυς 2γαζργσαξ ὑπ, 
Αἴᾳὺς αθιρίς Βυταὶ ἀϊνίηδςα ραγιουϊαση δαγας. 

ΤΒῈ ΡΉΓΑθ6 ΙΔ Ὀ6 Ὀοιτονεὰ ἴτοὰ Ρ]αῖο 
(Ῥμδεβάο, 81, ς), σβεγε μὲ βρεᾶκβ οὗ [ῃς δοὰγ 
438 ἐμβριθὲς Δῃὰ βαρύ, δῃὰ 54γ8 ἰπδὲ ἴπε 500] 18 
“ὁ πιο σμοα ἀν" (βαρύνεται) ὉΥ͂ 115 φατιὶ- 
Ώ658, 80, ἴοο, ϑεηξδοδ (' ΕΡ.᾽ 65), “ Οογρὺβ 
ἢος δηΐπηϊ ῥομπάμ εἴ δοέπῶ οξβῖ: ῥγερθπΐς 1110 
υγρείασ, ἴῃ υἱοῦ }}5 65. 

2δὲ ἐαγΊ 7 ἑαδεγπαοί.. ὍὌΠὸ Ὀοὰγ 8 οἴξη 
[ον ἴο 8 ἴεπῇ: [8. ΧΧΧΥΙ, 12, “ἃ ββορ- 
Πογά δ ἴοηῖ; ͵ ἵν, 19, “ ἴοι ἰδὲ ἀν ε}} 
ἴῃ Βουδε5 οὗ οἶδ; 21 ΟοΥ. ν. 4) " νε ἴδὲ 

1Δθοτῃ 
νοστὰ “(δρεσγηδοῖοά (ἐσκήνωσεν) διηοης 
υ9᾽ (. 14. 80, ἴοο, Ῥαῖο οΔἰοὰ [ὃς ὈοΩΥ 
“Δῃ ΘΑΓΙΠΥ Δο] 6 (γήϊνον σκῆνος, αῥ. 
ΟἸετα. ΑἹοχ, “ ΘΒ Οὔλ,᾽ γ΄ 593), δῃάὰ ““α δοιε 
τ8δῖ 15 αηϊοὰ τ 18 ἴ86 5οὺυ]᾽" ( ε ϑοχιη." 
ἰ, 10); ΗἰΙρροογαῖεβ, "᾿Αρβοσ. Υἱ], 18, ἀπο- 
λείπουσα ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος σκῆνος. ΑοἸΐλη 
11.565 ἰξ ὄνθὴ οἵ δη:Π|4]8, τὸ λοιπὸν τοῦ ζώου 
σκῆνος (' Η. Απηΐπ,Δ].᾽ἢ ν. 3). 

“στε ἐμ ἐλε ῥοαΐγ ῥέεν», 
Αἴ ἴσοιὰ ΗϊτΩ 1 τόδ, 

Ὑεῖ ΙΡΒΕΥ οἱτο ἢ σεν »"ουΐρερ' ἐεπέ 
Α Αγ τυδυο Ὠδᾶσοσ Βομς,ἢ 

]. ΜΟΝΤΟΟΜΕΒΥ. 

Τ1ιοηρίο!ονν βροαῖκβ οὗ ἀθδί 825 

“Νουρδι Ὀυϊ ἃ δῖερ ἰμῖο ἴῃς Ορδῇ δἷγ 
Ομξ οὗ α ἱερεξ ΑἸτεδ αν Ἰυμΐηου 
νι Ἰραῖ, ἴδδὶ δΐπος Ὠσουρἢ 1(5 ΓΑ θρδσγεηὶ 

1ο]ἀ-ς." 

2δε »εἰπά δαὶ ν»πρσεὶδ ὠροπ »ιαπ ἐδίρι:.} 
ψυϊν., να εορίλαπέενι, ““ τῆς τηυςΒσροῦ- 
ἀεεγίηρν "ἢ τοϊηὰ, “Μίηά᾽" 5 δεῖε οηΐὺ ἃ 
νατιοὰ ρῆγαθε ἔογ “"3οι}]᾽ ἴῃ ἴδ Ῥγευϊοιδ 
εἴαυϑε. Το τιον Ὡον ΠΟΥ  ΓΕΟΟρΡΠἾ865 [ἢ 6 
Ρ]αῖοηϊς {Πςδοΐοιῃηυ οὗ ἴῃς Ὀεΐῃρ οὗ τηδῃ. 
Πολυφροντὶς τᾶοτα οἴξῃ τηθδῃβ “}}} οὗἉ 
ολτε," ὑυῖ ΒΟΏΞΒΟ 8 δότε υπϑυϊϊδῦὶς ἴο 
{Π6 οσοηίϊοχί. 

16. ἐξίπρε “δα! γε μροπ εαγίδ, ζ5..}1 γε 
βανε Ὀυϊ δὴ ἱπηρετίεςϊ ἰηκιηρ (Υἱ, 8) οὗἉ 
ΘΑΣΊΒΙΥ ῬΒεοηοσηθηᾶ (11. 20), δηά ἴδε ἀϊδοο- 
ὙΕΙῪ οὗ δῖ ἱπηηο δίς Υ ΠΟΠΟΟΙΤΒ 08 ΓΟ- 
ἩΪΓΕΒ ἰαδουῦ; ὙΠῸ ἴδθη οδὴ ΔΚ ουΐ 
νἱ, 22) [6 δοοσεῖ {μίηρϑ νΠοἢ ἀγα ΚηονΤΩ 
ΟΩΪγ ἴο Οοάὴ Ὅλο δι με515 15 ἴμ6 Βλπ16 88 
ἰη Ιοΐ 11, 12. Οομρ. 4 Εϑαγ. ἵν. 21: 
“ὙΒΟΥ [Βδὲ ἄντε] ὑροη ἴδε ελυῖμ οδπ ὑπάογ- 
δἰδηά ποίην ὃυΐϊ ψνθδὲ 15 ὕὑροὺ ἴδ δδσίῃ ; 
δῃηά δὲ ψῶο δ ἀῦονε τς δεάνθηβ, τνμδὲ 5 
ἃδονο ἴδε μεῖραῖ οὗ [Πς Βολυθηβ.᾽ 

ἐδε ἐδίπφ: ἐδαξ γε ἐπ δεαυέημ.) (ὐοἴΏΡ. οὐῦ 
Τ1,οτὰ δ πογὰβ ἴο Νοοάειηυβ: “ΙΖ 1 ανα 
το]ὰ γοὺ εαγέδέν ἐῤῤμ ἢ δηά γε δεῖϊΐϊοενε ποῖ, 
δον ἜΣ ΖΗ θεϊϊενα 11 ἰ6}} γου οὗ δεφυεη 

ο τυϊηρο}᾽ (1}οὁδὴ 11}. 12.) 
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17 Απὰ ΠΥ σουπ8ε] ψῆο Βδίἢ 
τον. Κηονγῃ, “ εχοερῖ του ρῖνε τυϊβάοπις 
8. :ο. 

Δηὰά βεπὰ τῇγ Ηοὶγ ϑρὶπὲ ἔοπὶ 
αδονεὶ ͵ 

18 ἔογ 80 {δε νγᾶγβ οἵ [ῃςπὶ Ἐς ἢ 
Ἰινοὰ οἡ τς φἄγῖἢ "ψεσε γείοσγιηθά, δηά 
Τδη “ογα τδυρῆς τῆς ΓὨΐπρβ (Πδλὲ δε 
Ὀἰελβίηρ υηΐο (ες, δηὰ ψεῖε εανοά 
ΚὨγουρ νγϊϑάοῃλ. 

ΨΊΙἜΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΧ, ΣΧ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ Χ. 

1: λας τοὐἱράοσε δ 20» Α ἀἴσπε, 4. Λῖοε, ὁ Αὖτε- 
λανε, 6 2οΐ, ανπα αραΐ»ε εξέεξε, τὸ 
.).0» δου, τῷ ϑδωόά, τό Δέορεε, 17 απά “δε 
Ζγαείες:. 

[ν. 17--τ. 

ΗῈ ργεβεγνθὰ τῃε ἤγβθε ἐογπιοά 
ἔλΊῃοσ οὗ τῆς σοῦ, [δὲ νγῶ 

σγεδῖεά δίοης, δηά Ὀγουρῃς πὶ ουϊ 
οὗ ἢΐ58 (]}. 

17. ἐδ εομπεεὶ «υδο δαϊδ ἐποαυπ ἢ Οοά 5 
σου 56] 15 ΚΠΟΥΤΏ ΟὨΪΥ ἴο ὟΝ Ιϑάοπι (υν.9--12) 
τ “ΠΣ ἴο ΟΣ 516 ΡΑΥΤΔ]Υ σουθδ]5 1 
Ὁ. 18). 

42) Ηοΐν ϑρὶγ "4. 866 οῃ Υἱῖ. 22,25. ΤῈΣ 
νοῦβα τι ηοΐ οὗ σουγβε ὃὈ6 ἰηϊεγρτγείοὰ ἰῃ 
τὰ (1.11 δϑεῆϑε οὗ τηοάσσγῃ ἀοοσίτίης; υυϊ [ἢς 

. Ἐδουρῆϊ 5 δι 1}. ἴο {παῖ ἰῃ τ ΟοΥ. ᾿δ. 109-12: 
Ἴδε ϑρίτις ϑβεαγομοῖι 411} (Ὠΐηρβ, ον (Ὡς 
ἀέρα οὗ Οοὐ, δι. Ῥδὺ] τεσῪ Ῥοββίυ μαὰ 
1115 ρᾶβϑϑᾶρο ἴῃ ἢ]5 πιίηά. 
,ονι αδουε.} 1ἰἴ,, “7, οι δίδει Γϑαϊ τη, 

ἰοὺ ΧχΧὶ!, 1 (ΧΧ.); τὰ ἐπουράνια, “τῆς 
ΘΆγΘ]165,᾽᾿ ΕΡἢ. ἱ. 1, ὅἄζα. , 

18. οαὐεγε γεγογηησ.] Μυϊς., εογτεοίαο. ΤΏΘ 
γετὺ διορθόω ἰ8 ἴῃ [γ΄ Υἱῖ. 2 ἴο ὄχρσγοββ 
διηδηἀπιοηΐ, ἐὰν διορθώσητε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν. 
ΤΒΟ δυΐδοσς οὗ ἴ6 Ερίϑιϊς ἰο [86 Ηοῦτονν5 
(ἰχ. 1ο) 8ρεᾶκβ οὗ “" ἴδε Ἔροςῖ οὗ διοηάπιοπς 
(μέχρι καιροῦ διορθώσεως). ΑΒ ἰΐ ἰ8, πηλη- 
δἰ πὰ 5 νναϊκίηρ ἴῃ “«τοοκοὰ νγᾶγβ: ἱ. 1; 
Ῥγον. ἱϊ. ᾿ς. ᾿ 

απο «ὐεγε :αυεά ἐῤγομρὸ «υἱτάονι.] 
ψογὰ “ βανεὰ ᾿" 88 ΣΏΔΗΥ οὗ πιοδηΐηρ, 
ὉΠ ΨΜῈ Τ͵ΔΥ ΠΟΠΒΕΟΩΠΘΠΠΥ Β4Υ (μδί τε ἅτε 
βανὰ ὃγ (δῇ ([ὑΚκ. νὴ, τς “ὌΓ ρστδςς [σγουσῇ 
(Δ (Ερβ.. 1]. 5); οὐ “ ΟΥ̓ Βορε᾽" (Κομ,, τὴ. 
24); ΟΥ ΌΥ̓ ἴπ6ὸ Οοβροὶ (1: ὕογ. χν. 2); οὗ 
“ Δοσογάϊηρς ἴο ὨΔΕΤΟΥ ᾽ εὐθος 11}. 5); ΟΥ̓ ὉΥ͂ 
ον (1,κκ. νἱϊ. 47); ΟΥ, 48 Βοσο, “"ὉΥ τυϊβϑάοπι.᾿" 
Κνιβάοπι βανθβ τηθη ΟΥ̓ τἰυγηΐηρ τῃδπὶ ΠΌΤ 
ἴΠ6 Ρδί}8 οὗ 5ἰη δηά οἰτοσ.0 ὯΤΠ6 ΔΏΒΟΣ ἴο 
ἴΠ6 αᾳυεοίίοη ““;77όο τὰ ἴῃεὺ ψῆο ἂζὸ ἐδ08 
βαύθά ἡ" 158 ὈΓΔΟΊΙΟΔΙΪΥ σίνεπ ὈΥ ἴῃς τόσ 
ογὰὸ δά ἀθὰ ἴῃ δε Μυϊραῖε, φωσιησμο ἐἰδὶ 
ἰαομογαριῖ, Τρονηΐμε, αὶ ῥγίπειρίοι. ὙΠῸ ΔΠΒΜΟΓ 

15 πχεδηΐ ἴο ὃς ἔυγηϊϑποα ὈΥ [6 Ἔδπιῖγο σὸ- 
τηλίηδοσ οὗ ἴς ὈΟΟΚ. ὙΠῈ ΡΓΆΥΟΥ οὗ 8οἷο- 
ποῦ δη 8 μοσε, δηά [δ κιιήθος οὗ [π6 βοσοπά 
ετεδῖ ἀϊνιβίοη οὗ [με ὈΟΟΚ 15 ἱπρ ηΪΟΙΒΙΥ ἰηΐτο- 
ἀυςεὰ Ὁ [8158 ἰ48ὲ σεῖβθ᾽Ό Ὅὴ15 ἢἤγβι ρτοαΐῖ 
Β6ΟΙΙΟἢ 18 σοπηρίοῖς ἰη 861, δηὰ ἰβ5 βυροσίοῦ 
θοῖι Ἰη βίγ]ς, ἀθρίι, δηὰ οτὶ κί μα! Υ ἴο τῃς [0]- 
ἰονίηρ βοςξίοῃ. 

ΤΕΘ 

Χ,-ΧΙΧ. ΨΨΊΒΡΟΜ ἘΧΕΜΡΙΠΙΕΙΕ ΑΒΑ 
ῬΟΨΕΒ ΙΝ ΗΙΒΤΟΒΥ. 

Ἦον ν]βάοπὶ βανεά ἱπάϊνιυαὶ 5οι}5 δηά 
ἴτε [5γ86} 68 ἴῃ βεῃεγαὶ (χ). Α οοηϊγαβὶ οἵ 
ἴῃς οτίυηεβ οὗ 15γδϑὶ δηὰ ἰάοϊδίγουβ Εεγρί 

(αἱ. χὶἹ). ὙὙὍδὲ ογξιίη, ἴῃς (Ὁ, δπὰ ἂς 
Ρυπίβῃπηεηΐ οὗ ἰάΔοἰδίτΥ (ΧΙΙ!.--χν.). [ετεῖορ- 
τηοηΐ οὗ ἴδε οοηίταςί δεΐτψεεη [δ 6 ἕογίηπος οὗ 
[5γδο] δηά Εχγρὶ (χνὶ.-- χῖχ,. 

Ιη ἴδ ΤΟ] οσσίης οἰδλρίειβ οὗἉἩὨ ἴδς Ὀοοκ πε 
δανε ἃ [εὐ ῖβἢ ΡΒ ΟΘΟΡΩΥ οὗἁ ὨἰΞίογΥ, ἴῃ νπκὰ 
ἴῃς Ἰεβϑοηβ οὗ ἴδε ραϑὶ ἀγὲ ἀεάυςςὰ ἔτοσῃ ἴδε 
δοτρίυγαὶ ποῖοο οὗ Ῥαϊΐγιδσςι8 τῸστ Αἀζηὶ 
δά Μοϑβεβ (χ. 1:-14); δπά οἵ ἔπε [ςγδοίζες, 
ἐβρεοῖδ !ν ἴῃ {8ε ἀδγβ οἵ ἴῃς Εχοάα (ΣΧ, 19- 
χὶ!., ἀπαὰ δῇὅεσγ [δες Εχοάιι (χνυϊ.--χὶχ). Τῆς 
δὴ ἴΠοΠη6 15 4150 1ΠἸυκίγαϊοα ΌΥ̓͂ ἃ ἀϊρτοβοῖτε 
βκεῖοῃ! οὗ ἴῃς ΠἰϑίοσΥ οὐ ἰάἀοϊδί ΤΥ (Σἰϊ!.- αν 
ΤὨα οδ]εςῖϊ οὗ {Π6 νυτιῖοῦ 15 ἴο σἰοσὴν ὙΝ βάοα 
ὉΥ 5ιονίηρ ἴδ ἴ[Π6 τῦῖϑε, ἴδε 7υ5ῖ, (δὲ υΡ- 
τίχδι, ψνο δραγεὰ Οοά, ψεγε ὈῪ δὲ ργεϑειτεὼ 
δηά δ]εβϑο, 8116 ΡΌΠΕΥ τη πα ᾿ἀοἰδίτους 
Ὠδοηβ ψεγῸ ρυηἰοηῃοα. ὙΠῈ ἴννο τδους 
τηοϑῖ ῬΓΟΙΑΪΠΘΏΓΥ ἀσνοϊορεά ἄσὲ δα ὑμλαϑθῦεθς 
οὗ ΙἸἀοἰαῖτΥ δηὰ ἴθ ρυπιϑῃγπηοηΐ οὗ σ . ΤῊ 
δες Οἢ 8 ἙΠΙΕΗ͂Υ τειλλγκδῦ]ο (1) τὰ εΖ- 
{τε οἰαδογδίοη οὗἩ 116 5.716, τ ΒΕΓ Ὦ ἐπ ἀἰντῦε 
ΒΙΡΒΙΥ τἢεϊοσγίοδὶ, ἀπὰ βϑοπιεῖπιοβ ἃ 
ἰπῖο δοπηδαβδῖ, δυρμυΐθαι, δηὰ δῇεςίϊδῦου; 

ΔΥΔΙΪΪΏρ Ὠἰτηϑοὶέ οὗ ἀοίλι!}5 οἰ οσ τηνοηϊοὰ ἢ 
ἴξωνον ἃ οΥΓ θοεσουγοά ἔγοπι ἴδε 
ἀδῆ. Αἰοπεοη ψ«}1}} Ὀς ἀγάτνη ἴο [Βοϑα 
ἴῃ δοῦλα οὗ {π6 0] νης; ποῖεβ. 

διπΆ αν Ῥάββθαταβ, 80 ΖΔ ἃ5 ἃ ζηοσζδὶ δι 
βρίγιτιδὶ γενίενν οὗ ἴδε Ἰοββοῦβ οὗἨ βίοι [5 
σοηςογηρθα, ἅτε [υάξὸ5 11, 1-:ᾷῷ, τῇ. 7-10; 
1 Κίηρβ ΧΥΪ!. 7-22; Νοδοῖη. 1χ. 9--21; 5. 
Ἰχχυθ!,, , δγ., ονὶ,, οχχχυ., Οχσχχτὶ; 
Αςῖβ νυἱῖ. ; Ηθδ. χὶ.  ΟἸεπηθῃβ οζῃ. ᾧ Ἐρ. 
δὰ Οογ. 9-12; πὰ ρατῖβ οὗ ἴῃε Ερ. οἵ 
Βαγηδῦαδϑ. 

Ἀολάοθιβ πᾶ ΤΈΟΔ]] [ἢ θη6 ὈΓΑΥ͂ΟΣ ἴῃ (δι- 
ἀϊηαὶ Νουντωδη β' ὥγεδηι οὗ Οοσγοπθμ.᾽ 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Χ. 

Νοδὴ ῷ, 4); ρῥγεϑοσνοά Αὔσγαμδπι (δ); ρμεὸ- 
οἵ, δὰῖ Ρυπίϑμοὰ τὴς ϑδοάοιμιτες διὰ 

Ι,οὔβ σε (6-9); ρῥγεϑεγνοὰ [δοοῦ (10-19); 
7]οβερῃ (483, 14); δῃά (δε [5γδε ε8 ὉῪ ἴδε 
Ἰῃ5 ΓΔ Δ ΠΥ οὗ Μοβεβ (16δ-1.. 

1. 852. ῥγειγουεά ἐδὲ γε Ἰονμεά δεν φῇ 



τ ἢ ὙΡῸ: ΡΠ 

ΨΊΙΒΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χ. 

2 Απά “ρἂνς ᾿ἰπὶ ροῦγογ ἴο γυΐε 
411 Ἐπ Πρ5. 

24 ἐΒυϊῖ ψΒεὴ ἴῃς υῃΠρΒίεθουβ ἡχεηΐϊ 
ΑΥΤΑΥ ΟΠ ΠΕΓ ἴῃ ἢἰβ ληρεῖ, ἢδ ρ6- 
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6. Σ. Γἕβηα ἃ 4130 ἱπ τῆς ΕἼΣ τ Βεγενν ἢ Βα 
ταυγάεγεά ἢ]5 Ὀγοῖδογ. ὁ θεπ. 7. 

4 ἔοτ ψῆοβα οδιιβε ἴῃς “ Θλτ ἢ δ6- 19, οε, 21, 
ἱπρ ἀγουγηθά νυ τῆς Ποοά, ννίβάοηι Ῥει. . 5. 

ἐδε «υογ.1 ὍΤὨε ττῖῖεῦ Ὀεχιηβ ἢ Αὐδηι, 
ψΒοπὶ δε ἀραΐῃ 081]8 “ πε ὑχοϊορ δϑὶ " (ὙἹὶ. 1); 
δηὰ ἢς 5ἴεννβ [παὶ ὉΝ Ἰϑάοπι βανεὰ δίπη. ““γ15- 
ἄοτῃ ᾿" τγουρδουξ ἴΠ656 σπαρίογ5--- που ρῇ [86 
γδγίουβ τηϑδηΐηρβ διίδοῃεὰ ἴο ἴ86 τψοσὰ 511}} 
ςσοηἕηε ἴο ὕὈε ἰηϊοσγοβδηροά --- 18 ῬΘΏΟΘΓΑΙΥ 
υϑοαὰ ἴο ΕΧΡΓ655 [ἢ6 δοῖῦνε χγϑάδεσηϊπρ ῥγίη- 
εἰρῖὶς ψ δ ςἢ 15 δὲ νοῦκ ἰῃ (86 νου] ά; ἴδ 
Ὠίνσίηα Ῥγονυϊἄθηος πο ὑχγοίος5 (δ6 στ ρῃϊ- 
Θου5, Ὀδοδυϑο ἰΐ 15 ἰτυβῖοὰ ἰη δηὰ Δρργεποπάθα 
Όγ ἴδε. Τῆς τεῦ 15 ἕο οἵ υδίην (ἢ6 
εππρμδῖὶς Ῥγοποὺῃ αὕτη ἔογ ὟΝ ἰδάοχῃ (ΥἹ}. το, 
29:1 ΥἹ. 1, 7) 9, ὅζς.). 

ἐδαΐ «υα: ἐγεαίεά αἰοπε.1Ὶ “Αὐλδπι, 80 «ὐας 
ἐδε ϑὸη φ" Οοά" (1Κ. ἴ. 18)».». Ὑ15 ἰ5 {πε 
δ ρΙοσὶ ὙΑΥ͂ οὗ ἰδκίηρ [86 οσγάβ. Αὐἀδηὶ 
αἰἴοπθ νῦδϑ “ἐγεαϊεά ;᾽" ΟἿΠΟΙ πιοη ἅτ Ὀογῃ 
ἴο δεῖν ραγεηῖίβ. Ογεδῖ βίτεββ 15 Ἰαϊὰ ὑροῦ 
τΠ15 δςἕ 1η "ϑαηποαγίη, ἢ 38.1; δηά Τᾶγρ. 
Ἰομαΐδαη, σθη. 1}. [1 ἰ5 σὰς ἴμδῖ Ἔνθ 
Ὑτδαυοἰδηϊθῖβ τῖρῆΐς βρεὰκ οὐἁ 4}1} τθθῇ 48 
“ ογραϊοα," δυῖ ἴῃΠ6 ψογὰ ἀρρ᾽ϊο5 ἴο Αάδηὶ 
ἢ 5ρ6ςο 8] ἔοσοθ. ΟἾΠΟΥ νογβίοἢβ 416 Ξὺβ- 
σοϑίοά : 85,“ εὐδέϊε δὲ «υας ἐδε οηἶγ-εγεαϊεά,᾽ 1.6. 
Ὀεῖοσγε {86 ὈϊΓ οὗ Ενος, 45 1 15 υπάογβίοοῦ 
Ὁγ Ῥε]]Ἰοδηυβ, Οϑίδπάεσ, Τιπηι5, ὅο. Βιὲΐ 
τπουρἢ βυςἢ ἃ Γειά οσρ ΤΊΔΥ Ὧδ ΔηΔ] σοι ἴο 
1: ΤΊλ. 1ϊ. 14) ἀηὰ ἴο ἴῃς νἱεῖνβ οὗ ΡΏο (6 
ορίξ. γλυπά,᾽ ὃ 63), πεῖῖπον ἴὰς ΟΥ̓θοκ ηογ ἴδς 
ςοηῖοχι δάμη οὗὉ, Οτηπι, Οδπηεῖ, ὉΝ 88], 
ϑοδηηϊά, ὅζο., ξεῖνε ἴο μόνον 6 5εη86 οὗ “τη- 
Ῥγοϊεείεα," “ Ἰοῖδ ἴο Ηἰπι56 1 85 ἴῃ [ομη υἱ]ϊ. 29, 
ΧΥ͂. 22; δυῖ ἴῃ (ἴοβς ρᾶβϑαροβ μόνος ἀογῖνοβ 
παῖ βηδάθ οὗ πιοδηίηρ Ὄχοϊυϑίνοὶυ ἔτοσῃ [Ὡς 
ςοπΐοχι. ΔΝ Ἰϑἄοπιὶ “ ργοϊεςϊο "ἢ Αἀδπι, ποῖ 
ἔτοπὶ 51}, ΠΟΥ ἔγοπὶ ὄχίογηδὶ ἀδηροῖβ (Οοσῃ. 
ἃ 1, ριάς, Οτίτημι, ὅτο.), Ὀυϊ ἔγοπι ἤηδὶ συΐῃ, 
ἴῃ ἴδ δοῆδε ἱπῃρ]Ἰοὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 ποχῖ οἴδυθ. 

απά ὀγομσδὲ δὲν οἷ οὗΥΓἹ δὲς Μα| Τἰϊ, 
“ γεβουδαὰ διὰ ουΐ οὗὨ ἢ1]5 οὐνη [Υδηϑρ  βϑιοη.ἢ 
ν ᾿Ἰϑάοπι--- δ. ἴῃς τεάἀεειηίης Ροόνγοῦ οὗ σοά 
πιουκίηνς ἴῃ ἴ(δ6 ρεηϊΐοηΐ ποαγί οὗ τηδη--- 
“ γρδουοὰ ἢ Αάδηι, 48 ΤΊΓΠηΙ15 5408, “ἴῃ- 
βρίγαπάο φοεμζέοηξίαηε εἴ ἰδ υ]ρεπάο ὑεπίαρι.᾽ 
[τ|158 (τυ (δῖ Αὐἀδτιη᾿β τερεηΐδῃος 15 ποννθογε 
αἰΞ ΠΟΕΥ 5ἰδίεά ἴῃ δεήρίυγε, Ὀυϊ ᾿ξ βεεπβ ἴο 
κ μηρὶ θὰ ἴῃ ἴῃς Βοοῖ οὗ Οεπεβῖβ. ΤἢΘ 
[Σ Δ 18 (΄ Βεγεϑ ἢ ἈδθθΑ,᾽ ὙἹ}}. ; “ ΝΒ δὮ 
ΟΠ α᾽ϊτλ.᾽ ἢ. 152. 2), δῃά ἴῃς Ἐδίπεῦβ ζΈΠΕΓΑΪγ, 
Ὀε]ενθὰ ἴπ [Π 6 Πη4] βϑαϊνδίοη οὗ Αὐδιὰ (]τεῇ. 
ἐς, Ηδοτ.᾽ 111..23:; Το. “ἀδροθηϊ. 12: Ερρηδη. 
“Ἡδεν. χὶνὶ., ζο.-), δά [δδῖ 6 νγῶβ ἀδ)νογοὰ 
ἔτοῃ Ῥυγχρδαίοιυ ψίθη ΟἾγδῖ “ ἀοβοεηάοά 
ἰηῖϊο Ηδά65. διε ᾿Ὠδηῖε, “ Ρυγραῖ᾽ χχχϑ. 
61,62. ἴη ἴδε "Ῥαγδάϊβο, χχχὶϊ. 121, μὲ ἰβ 
Τοργεβεηϊοα βἰἰηρ ἴῃ ἴμ6 νοῦ Βεασὶ οὗἨ δε 
(εἰοϑιδὶ Ἀοβο. 

“Ἧξπ Ὑ}00 15 5: (Πρ ΘΑ ΒΟΥ οἡ ἴΠ6 Ἰεἴχ 
Ις ἴῃδῖ ρτεαδῖ 5βιτθ, ᾿ἰγουρἢῃ γλοβα το  Υ 

Μαηκιηὰ γοσα οἵ [πεῖς βαρρίῃεββ θεσοῆ." . 

Ῥἅδηςο, ΝιιΖεοῖ, Κοοσὶ, δηά οἱόγβ αν ρίνϑῃ 
ΟἴΒοσ οχρίδηδίίουβ οὗἨ [}}}8 υϑῦβο, Ὑὶοἢ ἅγε 
Ὠδοά]658, δηὰ ἰπάἀοοα υηΐϊοηδῦϊε, Ναὶ νυᾶβ 
τοεδηῖ ὃν ἴῃς δἰσδῆρο δα ἀϊςοη πῃ βοπι ΝΜ58. 
οὗ ἴῃς Νυϊγαίε, εἰ εὐμκῖξ ἐἰΐωμρε δ ἰδγηο ἐγγας, 
ἴ 19 ἀϊῆσυξ ἴο 80. [ἴ ΤΑΥ͂ δὲ ἃ πηεῖο 
ὈΪυπάεσ. “ ΕΔ]1" 18 παράπτωμα, “ ἥ 
(Άοπι. ν. 1:ς, 17, 13» Τὸ σεῖο Δάδπιβ 
“ ρεου ἶδγ [2]} ἴο ἴῃς δηϊθ-ηδίδὶ οἴξηςς οὗ 
ἀδείσίηρ ἴο ὃὉε Ὀογῃ (Οδῦτεσ, " Ὀσοδτιδίθη"» 
(υπι, 11. 242) 18 φυϊΐα πηνναστδηϊδθϊθ. 

Ὡ. 2οαυεῦ 1οὁ γμΐε αἱ ἐῤίσιρ..1Ὶ ῬΥΤΟΌΔΌΙΥ πο 
ΤΆΟΤΕ 15 ζηοδηΐ [ῃδΔη δὴ 4]}5ίοη ἴο Οει. 1. 20; 
ΡΆ. νἱϊ. τ. Ἰσχὺς ΡΓΟΡΕΓΙΥ τε Δ}5 “ δίγεῃρίι.᾽ 
Τῆς ἈΔΌ0]15 βδυρροβοά αὶ ἴο Ὀε εηὐονοὰ 
ἰὰ 80 ρΕΥ ΒΒ Πδη 51ΖΕ, βίσοηρίι, δηὰ Κηον- 
ἰεάχο, Ὀυῖϊ {ποτὰ 15 Ὧο ςογίδίη σοΐοσεησς ἤογῸ 
ἴο ἴδε56 Ηδρδάοϊῃ (' Βεγεβῖ Ἐοῦα, νῇ!., 
ΧΥΪΙ., ὅζο.). δε6ὲ Ηδιθυγροσ, " Οεἰβι ἃ, Ηδρα- 
ἀδδ,᾽ .. υ. Αάδηι. 

8. 26ε ωριγιρδίεοι..}] Οδίη. 11 5 τὰς παῖ 
16 υυτϊζοσ τθδ8 οδοῖ 5ουρίυ ΓΑ] ρεγβοηδρα 
ἴο 5δἰδηά ἴοσ ἃ οἶδβ58, γεῖ ἴε σοῃηιουβ 50" 
ῥγεβϑίοη οὗ [πὸ πᾶῆλθβ σδὴ ἤδγαὶν ὃς ἐχουβεά 
ἤοῖῃ ἃ οβάγρο οὗ ΠΠπογάσγ αἰεοίδιοη. 
“οι δὲγ.] ῬἘτοότσὰ ἊΝ ἰβάοῃ. 
ῥὲὲ ῥεγδεά αἰδο ἐπ ἐδεὲ ΜΠ «υδεγεαυ δ᾽ δὲ 

γπεγάεγε Σ}δὲες ὅγοῖδεγ.) ὍὙὮ686 οἰθυθη ὑνοσάβ 
βοηοννῃδῖ [ΔΙΊΟΙΥ σεργεβοηϊ [Π6 δἰπγοϑῖ Α685- 
οὨγ εδὴ ἘΠΘΓΕΥ οὗ [με ἴγεα ψνοσάβ8 οἵ ἴδε 
οΥΡΊΔ]---ἀδελφοκτόνοις συναπώλετο θυμοῖς. 
ΤὮδ ΤΔΏΠΟΣ ἴῃ ΜὨϊοὮ (δίῃ “ ρεγϑῃοὰ σ᾽ 
ΑΌΕΘΙ τγουρῃ 815 ἔγα οὶ ρῥαβϑίοῃ 185 ἠοῖ 
ἀείαιεά,. Ἴδετε σὰ ἴῃ ἴπ6 Ταϊπιυάϊς νντιῖ- 
ἷῃρ8 ἴἵἴνο Ἰερεη 8 τεβρεοης ἴῃς ἀφραίῃ οὗ 
(δίῃ. Οὔς ννᾶβ8 [πδῖ [δ νγὰβ “16 τηδη ̓" 
ννοῦὰ πιθοῦ δος ἀΘὨΓΔ}}Υ 5[ενν (Ο ἢ. ἱν. 23); 
ΔηοΙμοσ ἴμδῖ ἢ ννὰ8 οσσυβῃρα ἴῃ [Π6 τσυΐϊῃ8 οὗ 
ἃ ΠΡ που56. ΤῊ ψοσγά συναπώλετο 566 18 
ἴο ἱπηρὶγ ἴπαΐ με ρεγίβῃεὰ αυλό «4δεϊ ὈΥ 
ἱπουστίηρ βρίγτ4] ἀθαῖ ἴὴ [86 ὙετῪ δεῖ οὗ 
Ἰηβισηρ παῖυγαὶ ἀοαίβ.Ό. ὙἼΤμῈ ὑἷονν τιδὶ 
τηυγάογοα δὶ5 Ὀγοῖποσ, τηυτάεγοα 4150 μἷ8 οὐνῃ 
8001. ὉΝΠδῖ τλᾶῖοϑ 1815 Ὄχρ δηδίο ὩΘΔΙΪΥ 
ςὀτίδίη 5 ἴπαὶ (1) 1 Βαστηοηϊδεβ ΜῈ [ἢ 6 
ἸΠΟΓΑΣΥ͂ ΤΔπηοΥ οὗ ἴπ6 δυΐδμοῦ; δηὰ (2) ἰΐ 
ἃξτοεβ 1 (6 τειηδγκ οὗ ΡὮΙο (΄ Ωυοὰ ἀεῖ. 
τ. 14) [δὲ “ (δίῃ τοβὲ ὕρ, δηὰ «ἦρευ δύση είῇ, 
υ ηοῖ 15 ὈΣγΟΙΠΕΓ,᾽ Ὀδοδιι56 [158 801} ἀϊθά ἴο 

υἱγίυς πἤοη ἢθ Ὀδοδπια ἃ τηυγάογογ. (866 οὔ 
Οδίη, " Βεγεβ τ Ἀδοῦα, ὃ 22.) 

4. ΟΡ αὐδοῖε εαι6.} “Οπ ψ8ο86 80- 
οουηϊ"---δοοδιϑεὲ {86 ρα οὗ δίῃ νγᾶ5 ἰγδῃβ8- 
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“ Κερε δίηι δβίγοηρ "δραίηδε ᾿ΐδ τε άοσ ἦ θκα. 
ςοπιραϑϑίοη τονγαγά παρε [Οτ, ἐν 

6 “ὙΒεΩ τὰς υὑπροαῦ ρει βδεά, Λθα 
δῆς ἀεἰϊνετεά 4.ῃς τπρῆϊεουβ πιᾶπ, κι ρει. 

,48ο 

ἀρλῖη ρτγεβεγνεὰ ἰΐ, δηά ἀϊγεςιοἀ τῆς 
οουζες οὗ τὰς τἰρδίεδουδ ἰῃ 4 ρίεοςς οὗ 
νγοοά οὗ 8:12}} νδὶιις. 

40 ει. 1. ς Μοχεονεῖ, “ τε πδίϊοπα ἴῃ {Ποῦ 
9. 

ψὶοκεά ςοπϑρίγαου Ὀείηρ σοηίουπαςεά, 
βῃς ἐουπά ουξ (πε τρῃίοουϑ, ἀπά ρτο- 
δεγνεὰ πϊπιὶι Ὀ]ληγοὶεβ8 υηῖο Οοά, δηά 

το ἴο διὶ5 ἀεβοοπάδηϊδ, ψῶο δ]1οἀ [86 
γγοτὶ ἃ 1 οτίτης (Οςη. νΥἱ, 4, 5) [οϑερῃυβ 
ἀν 6}}86 οὐ ἴδε ὥδεῖ τιμαὶ Οδιηβ ἀεβοεηδηϊβ 
Ὀεσδπια οσϑο δηὰ ὑγοῦϑε (κατὰ διαδοχὴν καὶ 
μίμησιν) ὉΥ διδηάϊηρ Οἡ δὴ ενἱΐ ἀϊπροβί!ου 
διά δὴ 6Ὁ]] Ἔχδπιρὶς (΄ Απεὶ.᾽ 1. 11, 25. [ἢ (815 
δηυππογλοο Εποοῖ 8 ραϑϑε ονεσ, βεγβδρβϑ 
Ὀδοδυδε δς [25 Ὀδεη γΥ πιοηξἰοπεά 1η 
ἵν. 1ο; οὗ Ὀδεολυδε ἴδ Ὑτ τυϊϑῃοὰ ἴο 
σοπποςὶ ἴδε εῖυξζε ἱπιπιοϊλίεῖγ στ ἴδς 
ευἱτ οὗ Οδίη. 

“ νας Ὀυΐϊ  ΠΠ{|ς ἄτορ οἵ εἴη 
Ὗνε Ξ5Ξ8νν [;ἷς τηοτηΐηρ Θηἴοσ ἰἢ κ᾽ 

Απά]ο 1 δὶ ενεηξἀς ἃ νου] ἰ5 ἀσοσηεᾶ 1 
ΚΈΒΙΞ. 

Οππιηι 5 ὨΟΌΟΩ τδδὲ ἢδ πιοεδηΐ ἴο ἀϊδξοουηῖο- 
Ὥληοε ἴΠο8ς6 οὗ ΠβΒ ςοηίετη 5 ψο τε- 
ξατὰεὰ Εποςἢ ταῖμποσ [πλη ϑοϊοσηοη 45 ἃ {Υ̓ 
οὗ ρετίεςϊ τυϊβάοπι 15 δι ΓΕ ὙΟΙῪ Ον ἰεϊομοδ, 

δείπρ ἀγοςυπεά.} κατακλυζομένην. ΤὮε τοτὰ 
ἔος ἴδε Πουρσο ἢ Οδῆ, Υἱ. 17, ἄζο.͵ 18 κατα» 
κλυσμός. ΟὐομΡ. 2 Ρεῖ. 11]. 6. 

Ῥγειεγυεά 3.1 ϑανεὰ [δε οδγίι δηά ἴπς σὰος 
ἔγοσῃ ηλ] ἀσβίσγιςιςοη, ὈΥ͂ “ 5βἰεογίης ἴδ ᾿υ5ὲ 
ταδὶ ὈΥ ἃ οοπίεπιρίδ]ς ἰορ." δὲ, Ῥείεσς (11. 
20) υδ65 ἴα ουτγίοι! Ἔχργοβϑίοη ἴδαϊ Νοδὴ 
δηά [58 ΤΠ ετα βανθα “ ΌΥ "ΟΣ ῬΕΓὮΔΡ85 
“ {Πγου ἢ " νλῖον (δι᾽ ὕδατος). 

ἐδὲ γί ρδίεδοι,.}] Νοδῖι τεργοβεηϊοα [πο ἰά 68] 
υ5ῖ πιδῃ, 2.2. ([ς ἔ 8} Ἡεῦτεν : Οεη. νἱ. 
ο; Ηεῦ. χί. 7. 

ἐπ α ῥίσιθ Ὁ «υοοὐ 9 “»ια]] υαἷμε. 1 ἰξ,, 
“4ὈΥ ἃ οἤοᾶρ ἰου." ὙὍὙ8ὲ νυ] ἴον 15 ποῖ ἀἱ 
Ῥαγδρίηρ με 581Ζ6ε οὗ ἴῆς Αὐκ 45 ἀσβοσιροὰ ἴῃ 
Οεηεβίβ, υυῖ 15 ΟὨΪΥ ςοπί Δδίίηρ [86 ἰηεσίρη]ῆ- 
οδῆςε οὗ ἴΠε τηδᾶῃ5 οὗἨ 52 {εἰΥ̓ νυ ἢ [ἢ ἸΟΓΓΟΙΒ 
οὗ ἴῃς ςτεδῖ ᾿οῖυρο. ΘΙ ΠΉ]ΑΥΪΥ, ἴῃ χῖν. ς ἢ 
8115 ἃ 5:1} ἐλάχιστον ξύλον, δὲ 45 ϑΕΏΘΟΔ 
ι.565 “με ἰφηη" (΄ Μεά. 106). Βοῖὰ 
τνογάϑ---εὐτελὲς, ““ςἤοᾶρ," ““ νδ].6}6585,᾽) δηὰ 
ξύλον, “4 Ἰος,᾽ “ἃ ῥῖεςε οὗ ἔπηθον "---σε ςοη- 
οηρίυουϑΒ. ΤΟ ἰ8 Δηδίοζοιυβ ἴο χίν. 
4-οὸ͵) ΒΟΤΟ ἴπα “ νυϑάοχῃ " ᾿ ΒΙΟἢ 15 ποῦ ἀθ- 
ϑοσ θά 25 [86 βαυίηρ ῥγιῃοίρὶς ἰ5 οδ θὰ “86 
Ῥτγονϊάεποε οὗ Οοὰ;" 

δ. Μογεουεν. ΤῊΘ νοσϑα δρδίῃ Ὀερίηϑ (ἢ 
(δο οἰ ρῃδῦς “ 886, δηὰ τηϊρῃς Ὀ6 τεηδεογεά, 
“δδε αἴτο, «υδέπ ἔῤδε παζίοη; Ἤὐεγε ριὶχεά ἐορε- 
ἐδέὲῦ ἐπ ὩΜΩΝΣΡ 977 τυϊεξεάηεσ, γεοορηι σά {δὲ 
ἡ νιαπ." Ὅς Τοηίεπιρίυοιδ ἴεττη συγχυ- 
θέντων δέει ἴο δα δῇ Δ]]υϑίοη ἴο ΒΑδ6] νὰ 
(15 οοηξυβίοη οὗ ἴοηξιιεβ (συγχέωμεν, σύγ- 

ψῆο βεὰ ἔἴοπι ἴδε ἔτγε τὶς ἢ [Ε]]} 7 
ἄονῃ ὑροη "τῆς ἔνε ςἰς68. Ῥω 

7) Οὐ νψῆοδθε νἱοκεάμπεββ εἼνεη ἴο δ: 

χυσις, 1,ΧΧ., Οεη. χί. γ, 9). ὙἼΒο “ οοποσεὰ 
οὗ νἹοΚεοάῃ 658 ̓" πιοδηβ ὈηΙ τΟΣ52] ἰΟἰἸΔ(ΓΥ. 
ἡοισιά οἱ.}] ΤΉ 15 ἃ σεπάεσίηρ οἵ εὗρε; 

ὙΠΟ 15 ἰουπά ἴῃ δοης Μ58., Ὀυΐ ἔγνω, “τὸν 
ςογηϊϑεά," 15 θεῖζεῦ δυρροτίο, Οοιαρ. 2 Τίπι. 
1, 19, ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ. 

ἐδὲ τί δίεοι.} ΑὈτδδᾶπι (Οςεῃ, χτΐ. 1). 1 
τῆς ψογὰβ σὲ ὑγεβδοά, (Ὡς ἩτΙΕΣ δεοῖΣ ἴ0 
τΏΔΚε Αὐγαπδπὶ ἃ οοπίοτῃ οἵ ἴδε δυϊέ- 
ἰῃρ οὗ Βαῦεὶ. [εξ ἰ5 ποῖ 1πῈ ὁ τθδὲ Βε 
8ε]ά (δὶ5 νἱενν, ἴογ ἴῃς [εὐνϊδὴ Ηδργδάϊδι5 ἰοἱή 
δοῦν Αὐγδῆδηι μδά ὕδεη βανϑά ουΐ οἵ ἃ δυπι- 
ἴῃς ἤυγηδος, πο νος Β6 νψῶβ ρυΐῖ Ὁγ Νιγοά, 
ἴογ ἀεσβίτογίης ἴδε ἰάοἷβ το ἢἰ58 ΔῖΠΕΓ 
Τεγδὴ πδάθ. Τῆς ᾿δοὶ]ς Ἰοχζεηά ͵β ἔγαπιοά 
ουῖ οὗ δε νψοτὰ ὕτ, νυϑῖςο δ πολη9 “ σε ἢ ΟΓ 
“κ᾿ ϑδ6ςε “ϑαδηδβοάγιη, ξ 91. 1. 

“πο Οοά.1 Οοιρ. |οη. 1]. 3; Αςᾷϑ Υἱ;, 20. 
δορε ῥὲμε “ΙΤῸΗΡ ἀραίπεέ δὲς ἐερεγ εοπεβα,- 

“ἰοκ ἐοαυαγά δίς τρρῦ δἰ δ ωμαμονος ομσ οί, 
“ χυδγάεα,᾽ [Ιη ἴῃ6 εἴδυδε ἴῃς νεγὺ νγῶ5 
ἐτήρησεν, εοῃδεγ δύ; " (οσπῃρ ἐτή- 
ρουν... ἐφύλαξα, [οΐῃ χνῖϊ. 12). ΤῊΣ πιδδηϊηῦ 
15 [δὲ ὟΝ Ιβάοτῃ ργοϊεςεὰ πη ἔτοσι [86 [6Π1ρ- 
τλϊίοη ἴο ἀϊδοῦου Οοὐ᾽β σοτηπιδηὰ οὐ οὗ ἰογε 
ἔογ ἷβ βδοῆ : Οδη. χχίϊ, σ ; Εροϊυβ. χἥϊν. 20, 
“ γνὮθη 6 νγᾶβ ρχονθὰ, 6 τγᾶβ ἔουῃα δ Δ ῆι ἢ 
τ Μδος. 1. 52; Ηδθδ, χὶ, 18; [45. 11. 21. 

6. ἢ δεη δὲ ἐιροάν ῥεῖ: δε. λίβεῦ, 
ἐετε δεῖηρ ἀεκίσογεά; αἰραβ Ὁ ἴῃ 86 
ονοτίηγον οὗ ϑοάσοηι. 

ἐδε γί ρδεφοι,.} κμοῖ (Οεῃ. χίχ, 17-21). Οομρ. 
χῖχ, 17; 2 Ῥεῖ, ἢ. 7. 

εἶδε. κατα- 
πὶ (ΡΙὰ- 

«υδίεὸ 721] ἄοευπ μῤοη {δὲ 
βάσιον Ἰενταπόλεως. ἴῃ Ρ 
ἴδτο) αἱ καταβάσιαι 5 υϑεὰ ἴον [ἰρξμίηηρ- 
βλβῆες (“ ἔυ]πιθὴ ἐαάμοω»," Ηοτγ.; “ ἴδε 
γισδίης τπυπάεγείγοίκε,; Ε΄. Β. Βεονηίηρ). 
Ααβοῦγυδ (4115 Ζευβ “ἴῃς Πρ Βίεπεγ " (καται- 
βάτης). Ἐον ἴδε ἤνε οἰξίε5---ϑοάοπι, ὅο- 
τη οττΆΒ, Αὐπιδῆ, Ζεδοϊπι, Ζοαγ (Οεῦ. ΧΙγ. 2) 
--ἴῆς υυτίϊος υ868 ἴῃς οἰδεϑὶς εστῃ Ῥεπίῶρο β. 
Ὗνε πὰ ἴδε 8άπη6 ἰθῃάθῃου ἴο πιᾶκο υϑὲ οὗ 
οἰαβϑίςαὶ δηδίορίοβϑ ἰῃ ἴδε ΧΧ., ψ ϑιοἢ ετεῃ 
ἔοεβ 50 ὩΣ 45 ἴο γοηΐδεσ ἴῃς πᾶπιθ Κεγεῃ 
Ἡδρρυςὴ ΕΥ Απιδιιμοδβ βοσγῃ (οὉ χἰϊ. 14). 

7. εδε «υατίς ἰαμά ἐδαὶ ττ7οξεὶδ ἃ ὦ “δ 
1057.) ΑΑἍὄ τεΐεγεηοα ἴο σε. χῖχ. 28, δηὰ ἴο 
186 οὐστεηξ δεῖ εξ ἐμδὲ ἐπε Ἰαπά ἀγουπά ἴδε 
βῆογεβ οὗ ἴῃς Πγοδά 862 51}}} Ξειοκοά ἴη σίρῃ οἵ 
(86 ἀϊνίῃε νδηρεᾶποθ. ὙΒῈ 84π|6 δεὶιεῖ ἰ8 
ουπὰ ἴῃ ῬΒΠο (Ὡς Αὐταὶ. 27), [οϑερϑυ 



ν, 8---1ο.] 

(18 ἀδλγ τῆς νγαϑῖς ἰλπὰ (ἢδί 8πιοκείῃ 
8 ἃ τεϑΕπηοηγ. δηά ρίδηϊβ δελγίηρ, 
αυΐϊ (Πλὲ πεένεσ σοπθ ἴο Γίρεηαβ8: 

ὥϑη. το ληὰ ὅ.Δ βἰδηάϊπρ ΡΙΠ12Γ οἱ 8411 2; ἃ 
τ᾿λοηπδηΐ οὗ Δη δε] ονίηρ 50ι]. 

8 Εογ τεραγάϊηρ ποῖ νγϊβάοπι, ΠΥ 
βε ποῖ ΟἿΪΥ (δὲὶ8 Βυτῖ, τῆλ ΠῈῪ 

ΕΟ ποῖ (δα {ῃϊηρβΒ ὙΠΟ σψεῖα 
δοοά ; δυῖ 4180. ἰεῖξ Ὀεβίηἀ τΠδπὶ ἴο 

ΜΊΣΒΡΟΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χ, 

τῃς ὙνουἹά ἃ πιεπιογίδὶ οὐ {πεῖν [00}18}- 
Π6588: 80 ἴῃαϊ ἰη τῆς τῆΐηρβ τ δΒογείη 
{πεγ οἴεπάεά (Πεγ σςου]ά ποῖ 80 ταυς ἢ 
48 Ὧδ δά, 

9 Βυὲ νἱ͵βάοτῃ ἀεϊϊνετεὰ ἴτοτῃ ραίῃ 
ἴδοβε (δὲ διϊεη ἀξ ὑροη ΒΕΓ. 

το εη 1ῃε τρῃίδοιβ ες [πὶ ' Ο.η. 28. 
᾿ἷα δγοῖ μετ 8 πγαῖῃ, 886 ριίάεά Ηἰπὶ ἡ 

ἴη τρῃς ρϑῖ 8, βῃενγεά ἢΐτα τῆς Κίηρ- 

᾿ τ ἵν. 8, ὃ 4), δηὰ ἴῃ [υὰδ 7. [1 15 4150 
υηά ἴῃ (1Π6 Εδίδεοῖβ (Ἰ επί. “Αροΐος.᾽ 40). 

[ἡ δηςΐοηϊ ἀδΥ5 {Π]158 ὈΪ ΟΠ] ΏΟΙ15 501] ΠΊΔΥ ᾿ᾶνα 
δηιοκοά, Κα Ὀυτηΐ ῬὨτγρία, ἴπε ϑο]δίαγα, 

οὗ Ιάυπηοα (134. χχχῖν. το, δῃηά, δο- 
ςογαϊης ἴο ἴδε ἈδΌδῖ5, [6 ΜΑ]ΟΕΥ οὗ Ηϊη- 
ΟΠ; ΟΓΥ ἴ!6 ἀδηϑο τηΐϊϑὲ τυ οἢ σίϑο5 ἔστοῦι [ἢ 6 
βοοσοποα ποῖον ἱη πο τ86 Τεδα 868 1165 
ΤΏΔΥ ἰᾶνα ἰοὰ ἴο {π|5 ποῦοη. ΤῈ Ἀδθῦϊβ 
τηδάθ [οὐ ΧχυἹἹ. 5 4 ἀεβοσροη οὗ (ἢς ἰληὰ 
οὗ ϑοάοχῃ (΄ ϑδῃμεάσ. ζ τορ. 1). ὙΒὸ ποσὰ 
ϑεδδηι, ῬεσμΔρ8, τηθδη8 “ δυιΣηίην " (Οαϑεηΐυ8, 
“Ἴ Βοβδυτγ,᾽ 939 8). 

}ίαπ!: δεαγὶπρ δι δαὶ πευεῦ' εοηις ἐο γίρε- 
πρ..}] 1, “Ρἰδηὶβ ἔγυϊτ-εδτίηρ ἴῃ ὑηροτ- 
οοϊοαὰ 89. πβ8." ὉὍδ6 ΓΕ 56 επ|8 ἴο (πη 
1δὲ 16 Ὀυγηπίησ δηά δοουγϑοα 501] στ ρεηδὰ 
θεΐοσε {μεῖς πις (6 ἔγυϊ5, τ ὨΙΟΝ σοηθ6- 
4υΘΠΕΥ ολθ ἴο ποϊδίηρ. Ηδ τηυϑὲ δᾶνα 
Βεασὰ οὗ ἴς ἴῶπιουβ “ρρθ8 οὗ ϑοάοηι," 
ΠΟ ἢ Ἰοοῖὶς Δ]Πυτηρ ουϊδὶάς, Ὀὰξ ἀγὸ ἔ0}} οὗ 
ἀυϑὲ δηὰ ὑἱξίογης85, οὐ, ἰῇ ἴῃς οχδρεγαϊοά 
Ἔχργεβϑίοῃ οὗ [οδερῆυβ (' Β. ῥ᾽ ἷν. 8, ὃ 5), 
“ ἀἴϑθοῖνα ἰηΐο βπίοκε δηὰ δ5Π65.᾽ ϑο]ϊηυ8 
(' Ῥοϊγη δι. 318) ἀθϑο 68 [ἢ ἔγυϊξ 45 “" βανϊησ 
1ηἀεοά δὴ ἜΡΡΕΆΡΕΡΕΡ οὗ ρεηδβϑ, θυϊ σονεσίης 
Ὑ]Βίη δὴ ἀϑῆεῃ ρτλΐη658᾽" ( Δι ρίπερνι χα υϊ" 
ἰαεεα»ι). ἣΤαρϊζυ8, γῆ δὰ δεοαγὰ [Π686 
ϑἰογίεβ, ἀδυοῖθβ ἴο (818 σορίοῃ ἃ ἀσβογιρίϊνο 
σδαρῖοσ, δηὰ βᾶγ5 (πὲ ἴῃς ἡδίυταὶ! ργοάυς!οη8 
οὗ [δς 5011, ἐυθὴ ἡ μοη ΠΟΥ στον ἴο ἴῃ 56π|- 
Ὀίϊδηςε οὔ ηδίυτΥ, " ὈΙαοΚ δηὰ δτΩρΡίΥ, νδη] 5} 
5 ἴἴ ὙΟΙΕ ἱπίο 8568. ὙθοΓο ἃγῸ υδγίοιιβ 
ἔτι9--50ςοἢ 45 ἴῃς ἔγυϊξ ΟΥὗὨ [6 ““εὐἰρίας χα 
Ξιπίεα, ϑδοίαπερε “ἀπείη, ΟαἰοίΓΟΡ᾿ς ὈΓΟΓΕΓΩ͂, 
δηἋ ϑοίαηερι »ποαηραεπα---οὗ ΜΈΣ Δῃ οΧδς- 
Βεγαϊεα ἀδϑοσ ρου πὐὶσῃϊ οοττεβροηά ἢ 
τς Ἰεσεηάϑ οὗ 

“4 Ἰϑεδὰ 868 τυ 5 ἴμδὶ ἱε δε [Π6 αγς, 
Βαϊ ἔυχῃ ἴο 45865 οὐ ἴδιο 1105. 

ἐς α ἐεεοηγ.} ΟομΡ. [45. ν᾿. 3. 
Ζ "“ἐαπάϊηρ ρ αν οΥ ταἰξ ἐς ἃ »ιοριρθη} ΟἹ ὧἢ 

«εγδεϊῥοουίηρ «οἱ. 1,οἷ 8 τυῦῖδ 15 ςδ]]εὰ “' δὴ 
υηδο]ϊενίης 500], Ὀεολυδε ἴτε σοοῖ οὗ Ποῦ 
Ἰοηρίης ἴο σεΐυση ἴο ϑοάοῃ 'γὲ5 ννδηΐ οὗ 
ξαῖτῆ. ΤἢΘ οαἰαοίσορῆθ ποῦ θεῖο ΠΟΥ 
ἁἀυτγίηρ ἴδο ΠΙρΕς ἔτοσῃ ϑοάοπι 5 ὀχργοβϑοὰ ἰῇ 
ἰδησυ οὗ βοπιονμαῖ υὑποογίδίη τηρδηΐηρ ; 
υΐ [ἴ 15 σογίδίη ἰδαῖ, ἰη ἰαίεν ἀδγ5, (6 νεῦϑὲ 
(Οεη. χίχ. 26) τνὰβ υπάεγβίοοά ἴο πιοδη [παῖ 
ὃΠο δοίυδιν 6 “ἃ ΡΙ] αν οἵ 3411." Τὶ 

“420ε.---- οί, 1, 

ΡἾ ΠΑΡ τνᾶ5 ἰἀθητΠεά τυ [πς ουτίουβ ἀεϊδοποά 
ςο]υπιὴβ οὗὨ οτγϑίδ ἰϑεὰ 5211, 40 ἔδεϊ δἰγῃ, 
αδονε {πεῖν πδίυγαὶ ρεοβίαὶ, νον ἀγὰ ἔουπά 
ἴῃ ἃ νΔ]16Ὲ} οὗ ὕϑάυπι, οἡ ἴδε 5... οὗ ἴδς 
Ποδὰ ὅ86εᾶ (5ες Εἰ ον, ἐ Ετακυηάο, χν. 733) 
ννε δηά ἴῃ {πε [ογυϑαίθιῃ Τάγρυπι, “ ΒΕσΔΠ156 
16 νἱε οὗ [οἵ ννὰβ οὗ ἴπε σδ!! γε οὗ ἴδ 
Ῥεορῖὶε οὗ ϑοάοπι, 5! Ἰοοκοὰ Ὀεμίηα ἴο 866 
ψ δὲ ψουϊὰ 6 (ἢς επὰ οὗ δε δ πο σ᾿ 5 Ποῦ 86: 
δηὰ δοῃο]ά 5ἢῆε ννᾶ8 πηδάδ ἴο βίδηά ἃ βίδίιια οὗ 
5811, υη1}} (ἢ6 ἔἶπλο οὗ [86 τεβυστοοῖίοῃ 584]] 
σοπὶς᾽ (Εἰπεγίάρε, " Τάγρυπιδ,᾽ ἰ. 217). Αἢ- 
εἰεηξ ἰγάνθ! οῦβ ὙΠῸ 88νν ἴπεϑε βἴγδησο ρῥἷιδ- 
ΠΟΠΊΘΏΔ ὍΟΙΟ [018 ὉΥ [6 ἱηθδὈϊΔηῖ8, δηά 
8 ΠΟΟΙΕΙΥ δοϊενοά, [πδὲ ΠΟΥ πὰ βθθη {ΠῸ βαἱὲ 
ῬΠΠΙΔΣ ᾿πΐῖο τυ ἢ 1,οἱ᾽5 6 δά Ὀδοη ἰυτηεά 
([1ςσεῦ. "Η δε. ἱν. 21, ὃ 3; [υβδη Ματί. 
“ΑΡροΐϊορ. ἱ. 53). Τϊείπηαν (Α.}0. 1217), ἰῃ 
ἢἰ8  Ῥεγορτίηδῖϊο,᾽ πιοπεοηβ (ΧΙ. 47) ἰδ 5ροῖ 
τὨετε πὲ δὰ βθοὴ “(6 οἰδίιια οὗ 5411 ἰηῖο 
ΒΟ 1,οἷ᾽5 νι νγὰ8 ἰυὐτηοὰ," ὍΠοῖο 8 ἃ 
ευσίου5 Ἰεσεηά (΄ ΒεΓεσΏ ἢ ἈΔΌθα,᾽ ὃ 11.) [μδιὶ 
8:6 τηδάδ ἃ ρῥγοίθησε οὗ δοϊσονίης 84] ἴο 
ὈΕΈΓΑΥ ἴδ ργϑβεῆςς οὗ μεσ συσβίβ. 

8. γεραγάϊηρ ποῖ. παροδεύσαντες. 866 ποῖθ 
Οἱ Υἱ. 22. ᾿ 

ἰο ἐδὲ «υογἰΔ.1 1,.., “ἴο 11,’ 6. ἴο 41} 
Εἰνίην ἸΏ6Π, 45 ἴῃ χῖν. 21. 

α "πορῃογία].}] ΝΑτηοῖγ, [6 δῃιοκίης 50]], 
τὰς “Η-ε}]-ἀρρ]658,᾿" δηὰ ἴῃς ρ }]ὰγ οὗ 84], 

97 ἐρεῖν 7οοἰ πε. ἀφροσύνης. 866 ποῖδ 
οἢ 11]. 12. 

“ο ῥα: δῖδπετ, “ἢ ογάογ (δαὶ. [ννᾶ8 
Οοὐ᾽β ρυγροβο [Πδὶ ἴποσγο βῃουϊάὰ δὲ 84 ρεῖ- 
Ρεΐυ δ] πιοηιοσα] οὗ [πε ἀεϊοςτίοη δηὰ ὀχροβυσο 
οὗ βεοσεῖ οὐ πο. 

9. ἐδομε ἐδαὲ αἰϊοπάεα ὠβοη δὲν. ΤΏΘ ποιίοῃ 
(πὲ [86 ννογά θεραπεύσαντας βυρροτί5 {πε 
ΤΏΘΟΥΥ οὗ [6 ντιῖοτ 5 βϑυρροβεὰ οσοπηοχίοῃ 
ψῖτ τῆς δεςῖ οὗ ἴπ6 Τ βογαρειιῖδο, 15 οῇ ἃ ρίδοθ 
ψ ἢ τ ηΥ οἴδοῦ δ(ϊεηρίβ ἴο ἴοσος ἐχαρρεγαίοα 
ἰηΐδσγοποςβ οἂὖΐϊ οὗ 5ἰπρ]Ὲ νογάβ. ἴῖη ΡΏϊ]ο, 
Ϊαςοῦ 15 ἴῃς ἴγρε οὗ ἴδ πιδὴ ννῆο [85 2γαἰπεά 
ῥίηισοῖ ἰὼ νἱσῖας ΌὉΥ ἄσκησις. 

10. 2δὲ τί φρίεοι.. |8ςοὉ. 
, εά ἥγουι δὶς ὀγοίδεγ; «αὐτα! δ. 1Δτ,, "' διρὶ» 

ἔνε οἵ ἴδ τυταῖδ οὗ ἢ18 Ὀγοῖβοσγ. Ὅς 11- 
δίοη 8 ἴο Οεῃ. χχυϊ. 4.2. ῬΏΣΟ 4190 βρθᾶκβ 
οὗ [Δςοῦ 25 “ἴδε ξυρίνε᾽ ἴῃ δἰ5 ἱγαςῖΐ περὶ 
φυγάδων (' ς Ῥτοξυρὶϑ ᾽). ' 

21 
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ἃ Οεη. 31. 
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ἀὸπὶ οἵ Οὐά, ἀπά ρᾶνε Ἀπ Κπον- 
Ἰεάρε οἵ Βοῖγ τὨϊηρβ9 πιδάβ ἢΐηι: στο ἢ 
ἴῃ δ 8 ἔγαν εἾ5,) ἀπά πλι}Πρ|16ἀ τἦς ἥγμῖΣ 
9 8 Ἰλθουτβ. : 

11  Ἶηῃ τἢς ςονείουδβης88 οὗ ϑυςἢ 
8ἃ8 Ορργεββεά ἢϊπὶ 886 8ϊοοά ὉΥ Ἠίπι, 
Δηἀ πλδάε ἢϊπὶ τς ἢ. 

12 δῆς ἀεξεπάεά δηλ τοῖσι 8 
ἐποπιῖεβ, δηά Κερ ἢϊπὶ 8 ΠῸπΣ 
1Ποβ8ε (δὲ ἰΔΥ ἴῃ νγαὶῖ, δῃδ ἴῃ ἃ δοῖδ 
ςοηῆϊος 8ὴ6 ῥὰνε ἢϊπὶ (ἢ νἱςίοῦῦ ς 

ἴδλι ἢς πῆς Κηον τπδὶ ρΟά 688 18 “ Θεη. 37 
1δ...,γ. ὅΠοηρεῖ τΠλῃ 4}. 
Αἰε7γ.τ. 13." ΝΏαη τῆς Πρίθοιιϑ νγλ8 8014. 

ἐπ γίσδι ρα! 4.1 ὍΤὨς οοηΐεχῖ 5ῆεν5 (δῖ 
ἴδε τησδη Πρ 5 τ οΓΆΪ. ᾿ 

δεαυεά ῥὲνε ἐδε ἀἰηράονι 9.7 σοά.] Α το- 
ΤΩΔΥΚΔΌΪΕ οχργοβϑίοη, ἢ ψνδῖο τὲ ΤΩΔΥ 
ςοσήραστε ἴοβη ᾿ἰϊ. 3, 5; τῃουξῇ πο ἀουδῖ ἴδε 
Ἰπηπηεα δῖα Τεΐεγεηος 15 ἴο |4ςοδ᾽5 ἀγεδπὶ 
(Οεη. χχυιἱ, 12--22). 

ἐποτυϊεάρε οΓ δοίν ἐδίσπιφ..}) Ἰασοὺβ ἀγεᾶπι 
ξανε Πίτη, ἃ5 τ ὑνεγα, ἃ σ᾿ ρ9ς οὗ Πελνυθῃ, 

νηιαοΐε ῥίνη σὶοδ.} εὐπόρησεν. ΤὮε ψογὰ ἰ5 
1.50.2} ἰηϊγαηϑιεινο, [{ 15 οὔθ οὔ 6 διποίίοης 
οὗ ννΊβάοπι “ ἴο δηγιοδ᾽ (νἹ!,. στ). 

ἐδε ζω ὁ) δὲς ἰαδοωγ.] ΤὨΪ5 15 ἢο δουδῖ 
Πε ἴτιιε τε πάοσης οὗ πόνους ὮΕΓΙΕ, 85 ἰη ον. 
1, 9 ΧΧ.). Τα γεΐογοηςα 18 ἴο ἴπ6 στοντῃ 
οὗ ]Δςοδ᾽ 5 ἤοςκΚϑ δηὰ δογάς (δῆ. χχχ. 25--.3). 

11, 9 “με ἂς οῤῥγει“ε δὺπ.] 1,ΔΌδη (Οεη. 
ΧΧΙ͂Χ, 15; ΧΧΧ, 27--:25 ; ΧΧΧΙ. 55), ΤΠ6 ΤΟΥ 
1.5}}8] σοηϑίγυςτίοη οὗ κατισχύω 158 ΨιὮ [ῃ6 
ξοηϊθνε (45 ἱπ νἱϊ. 230), τ (Ὡς τηοδηΐηρ 
“ ῬΓΕΥΔΙΪ δραϊηϑῖ." 

1. ,γορι ἰδοῦ ἐδαΐ αν ἐπ «υαἱ ἢ Α τοῖδτ- 
δῆςς Εἰἴποῦ ἴο 1,40δη᾽8 ρυγϑυϊξ ἰοώ, Χχχῖ, 
21), οἵ ἴο Ξοπα Ηδρδάδῃ δϑουΐῖ Εϑδι, ψῆο ἰ5 
Τοαργοϑοηϊοα ἴῃ ἔδσγ ἀδύκογ οοϊουγα ἴῃ Ἰδίογ 
]ον δ ἰγδάϊξίοη [Πδη ἢς ἴ5 ἰὴ ἴῃ6 Β1016. ΤΟ 
ῃλιτδῖίνε οὗ σσεη. χχχὶϊ. χχχὶϊ! ἴῃ ὯΟῸ νυνῖϑα 7.5- 
ε{ῆ65 [ἢ ἐχργοϑδίοη. ΤΠ Ταϊπηιὰ σρεδῖβ οὗ 
ἔϑαι ἃ8 “"ἴδὸ ψἱοκοά " (( Οἰπίη,᾽ ἢ. ς6. 4; 
Ἅϑοίθῃ, ἢ. 13. 1). ὙΠΟΙΕ ΤΏΔΥ, πούγανοσ, ὃ6 
8η Δ]]υϑίοῃ ἴο ἴδε ΒΟΒΈ ΠΥ οὗ ἴμῈ Οδηδδηϊίς 
ἐγῖδε5 (Οδεη. Χχχυ. 5), νος ἢ ννὰ5 δυρργοβϑϑοά 
ὈΥ “τῆς ἔεγγοσ οἵ Οσοἀ." 
ξανε ῥίπι δὲ οἱεῖογγ.}1 ὙὍὙΠε νετ βραβεύω 

8 ΤΆΓΕ, ἢοΐῖ οσουγτίηρ 1 ἴδε ΓΧΧ', ἀπά ΟὨ]Υ 
οὔσας ἴῃ ἴδε Ν. Τ᾿. ((ο]. ἰ. 15, ψδογε 1ξ 15 
υϑοα ἱπέγδηβιεἶῖνογ). ὙὍὙηθ “δογεὲ Ἴοηῃῆῇιίοϊ " 
ἰιυδοα ἴο 18 [6 τυσαβεϊηρ ἘΠ ἴῃς δηροὶ δὲ 
Ῥρηυεὶ (Οεη. χχχὶϊ. 24-2; Ησο8. χὶϊ. 4). 

18. εδε γἱρδίθοι ..}] [΄Ό56ΡἈ. 
εἰεἰμυεγεά ῥί» ἥ ον σἰπ. Οη, χχχίχ, 7--20. 

ΤΒς Ψυΐξ. γάρ Ρασγαρῆγαβδοθ ἐξ ἁμαρτίας 
ΌΥ 4 εεεαίογίδις. 

ΊΙ2ΊΖΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ ΣΧ, 

“πα ἱπῖο τῆς ρϊῖ, 

[ν. 11---τῦ. 

85 ἰογβοοῖς ἢἰπὶ ποῖ, θυς ἀεϊϊνεΓεά 
πὶ όπι δἰ : "δϑῆς νγομῖ ἀονῃ τι "θω 5 

ἃ 4. τὰ, 

14. Απά ἰεΐς ἢϊπ ποῖ ἴῃ Ὀθομάϑ, ΕΠ] “.“" 
886 Ὀγουρῆς ἢϊπὶ τῆς ϑοερίγε οὗ τὰς να 
ἰπηράοπι, δηά ἔρονγεσ δρδίηβί ἴδ βε 
ξυμ ἀδρὴ ἢ η} : 48 ἔογ [δὰ ἐἰαι ἀπ ας 
μιδά. δοουϑεά ἢἰπὶ, 856 5πενγεά τἢεπὶ λῶν. 
ἴο δὲ [ἰᾶγβ. δῃηά ρᾶνς πΐπι ρεγρεῖυδὶ 
δοιγ. 

Ις “8ῆςε ἀεϊϊνετεά (ἂς ! Πρβίδθου ἔπει 12. 12.}. 

ρΡέορὶς δηὰ ὈΪδπιοὶεβ8 ϑεεά ἔτοπὶ [δε τοι, μὰ 
πδίίοῃ [δὶ ορρτγεβϑεά {ἢ θτ,. ΣΕΟΙΣ 

1Ι6 2586 εηϊετοά ἱπίο τῆς ϑοιιϊΐ οἵ 

ἐπίο ἐδὲ ρ.1] ὍΠο ρἷξ (λάκκον) τηυϑὲ Ποτὲ 
ες ἃ πιοίλρδοσίςδὶ Ὄὀχργοβϑίοη ἕο Ῥοιρἢδι 8 
Ῥγίβοῃ, ἃ5 ἰῃ ΕΧ. χὶΐ, 29, μεσε ἴδ ΧΧ. υϑὲ 
λάκκος, δηὰ ἴῃς ΑΟὟ. “ἀυηρεοη," ἴοσ τῆς 
Ηδῦγενν “Ὦουδε οὗ (ὃς ὑΙ1. [[{ [5 ἴγυς [μ᾽ 
[86 νοτγὰ σηϊρδῖ βθὸγ ΙΏΟΤΟ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΕ ἴο {Πὸ 
αὐγ ρίξε ἱπῖο τ ἰομ [Οβερῃ νγὰ8 Ἰεῖ ἀονῃ ὈΥ 
ἢἰ5 Ὀτοίδοῖβ : Ὀὰζξ (1) 1 185 οὶ οὐνίουβ ἴῃ 
Ὑ8δῖ δθηϑε ὟΝ ἰδάοπι ννοηΐ ἀονσῃ ἢ Ἀἷπὶ πο 
ταί ρἱῖ ; (2) ἴδε πεχὶ οἴδιυαϑε γεΐεγβ ἴο ἴδε 
Ἐπγριίδη ὑσγίβοη; δηὰ (3) ἴπεσε δϑῦπι5 ἴο ὑὲ 
ΔΏ ΔΙ] υδίοη ἴο [ 56 Ρ}} Β ἰηϊεσργείδου οἵ [6 
ἀγεδιηβ (Οςη. χχχίχ, 21---Χ], 23). 

14. ἐδὲ “εορίγο 9 δὲ ἀἰπράον»".) Σκήπτρα 
5 τῆς δίμγα]ς χοἰ οηζας ἴο ΟΧΡΓΟ58, 8ἃ5 1ἢ 
οἰδββϑίς Οὐθεκ οί, ἴπῸ δὐϑίγαοϊ β8εηϑ86 οἵ 
ΡονΟσ. Τ6 τυ ζεΓ ΤΩΔΥ ΟὨΪΥ δὲ τείοιτίηξ ἴ0 
Οοη. χὶϊ. 39-4ώς5, Ὀυῖΐϊ ἴῆξ6 ΘΧΡΓΟΘΞ5:Οἢ8 860 6πὶ 
ἴο Ροϊπξ ἴο ἴ!ε [εἐὐὶϑὰ Ἵχαρρογδίίοη τεῃ- 
Εοηθά ΌΥ ῬΒῖϊο : “ὙΒεη ῬΒαγδοΣ δρροίηϊοά 
ἢϊπὶ ϑυσοσβϑου οὗ ἴπῸ Κίηράοηι, ΟΥ̓ σδίβογ, ἴ0 
βροδῖς ἴῃς οχδοῖ γυῖα, Κίηρ, Ἰοανιηρ ἴο μἰ πιεῖ 
(06 παρηὸ οὗ τυὶς, θυ τοβιρηΐηρ ἴο [οβερὰ ἴδε 
ΤΟΙ οὗ ξονεγητηθηῖ (Ὡς Ϊοβερδ. ὃ 21} 

ἐδοιε ἐδαξ οῤῥγε::ε4 δὲνι. Ῥοῦρδαγ δηά δὶ5 
ἱε (Οεη. χχχίχ. 16-20), δηὰ [|οϑερὶ 8 
Ὀγεῖθγεη ἴῃ 8 ΘΑΓΙΥ γέδτβ (δῃ. ΧΧΧΥ͂Ν. 
4-11, 20). 

15. ἐδε γίσῥέεοια 1: Ἐΐδμον, “ (δ δον 
Ρεορΐα." ΟΓς ἴδε δρρ]ἰςαἰίοη οὗ διίϑίΟΥΥ 

ἔτουα ἱπάϊνιυ2]ς ἴο {1πΠ6 μος σάος οὗ 
[5γδοὶϊϊθβ. ΟΥ Ἴσουγβὲ ἰξ 15 ΟἿΪΥ͂ ἴῃ 4 ΒΙρΒΙῪ 
ἰάθ8] δεῆϑα δὲ βυςὶ ἰουτηβ 48 “' ΠΟΙ Ὡδου " 
Δη(1 “ Β᾽Ατηο 655 ϑοοὰ ἢ δὴ δε δρρ ιοά ἴο ἃ 
Ρεορίὶς ποῖ ἴδε ϑοτρίυΓΕ5 ἴῃ ΠπλΔΗΥ ρα 554 68 
Γοροδί αἱ Ὁ Ἑμαγδοίεγβε 85 βεηϑιδὶ, ἰΔοϊδί του, 
ἀϊςοδεάϊεηξ, δ Βηοοϊκοά, δηὰ τεῦ] του (εὐ, 
ἶχ, 1--24, χχχὶ. 27, χχχίϊ, 1.5--2 ; Νεδιοαι. ἰχ, τ6- 
35; ΕΖεκ. χχ, 8-44, χχὶ τὶ, 3; Αἴροβυ. 26; Ας 
Υἱϊ. 217-43, 51-ὁ3, ἴο.λ Το ἰάἀοΑἸ δδοη 18, 
Ποννουοῦ, τηδἰηἰδιηθὰ πηθγοίκεη ἐμγουρβουῖ 
(15 θοοκ, δπηὰ οᾶῃ ΟἿΪΥ ὃε εχρίδϊπθὰ ὃγ ἴδε 
οοηδίἀογδίίουβς ἴμδὲ (1) ἴ5γδοὶ ννᾶβ8 ἃ Ἵβοϑεὴη 
Ρεορὶε (ΕΣ. χίχ. 6; [μον. χχ. 24; Ὠευῖ, νὰ. 6; 



γ. 17--τ21.} 

7ο:". :. Φτἢ6 βεγνδηῖ οὗ τῆς [,ογά, δηά " σψιἢ- 
ματος. ϑίοοα ἀγοδάξι} [ίηρβ ἴῃ νγοπάειβ δηά 

εὗτ. Ἅ. 5. 8'5ἢ8 ἢ ' 
Εχοά. -. 17 Ἐεηάοτεά ἴο [86 τιρῃίδθουβ ἃ 
δας ἃ τεννατὰ οὗ τμεὶγ Ἰδδουτβ, ρυϊάοά τπεπὶ 
εξ τα, ἃ ἴῃ Δ τηλγνε]οι8 ννΑγ., " Δηἀ νγλ8 ὑπο 
.πο5: [ἋΠ6ΠῚ [ὉΓ ἃ ζονεΓ ὉΥ͂ ἀΔγ. δηά 4 "ΠΙΡΩς 
τος, ΟΕ βἴατβ ἰη ἴῃς ηἰρῇῆξ βεάβοῃ ; 
ΤΡ χβ ἐΒτουρῆς τῆσεπὶ τῆγουρῃ τῆς 
)ν, Καά 8ε8. δηά ἰεςἀ {πεπὶ τὨγουρἢ πλυς ἢ 
τι, ΨΥΔΙΕΓ: 
21, 22, 20. Ῥξ. η8. 13. 

ΨΊΙΊΙΡΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χ. 483 
Ι9 "Βυξ 886 ἀγοννηεὰ {Πεὶγ 6η6- " Εχοά. 

πλῖεθ, Δπὰ4 ςαϑὲ τπεπὶ υρ ουΐ οὗ (ἰς “7 Ὁ 
Ὀοίζζοπῃ οὗ τῆς ἀξερ. 

20 ΓΒογείοσε τπ6 τ ρῃζεουβ 5ροι δά 
τῃς ἀπροάῖν, Δηὰ “ ργαίβεά τὴν Βοὶγ " Ἐχοά. 
ΠλτηΘ,. τά, δηὰ τηλρηϊῆεά πδ Ξ 
Ομδ δοοοσά της ἢδηά, (Πδὲ ἔουρδξ 
ἔοτ Τῇῃδη). | 

21 Εοτ ψίβάομῃ ορεπεά τῆς τιουῇ 
οΥ τῆς ἀυπλ, δπὰ πηδάβ τῆς τοηριιε8 
οὗ τἢδπ παῖ σδηποῖ βρεδῖὶς εἰοαυςηῖ, 

15. 1χιΐ, 12, ὅζς.), ἴῃ βρίϊε οὗ ἱποἊεβϑαηΐϊ δαςκ- 
51 ἀὴρ; δηά (2) ἰδαὲ 186 υτιξοῦ βι Δ 5Ε}Υ 
ἤχοβ "18 1πουρμῖβ οὐ ἴῃς ἴτὰ6 δηὰ ἔδι 8 }}} 
15γ8611{65, γῆ. νγεῦα σεργεβθηϊδίνεβ οὗ “ ἴΠ6 
Τρ ΐεουϑ τηδη ᾽ (ΪΉὁδη 1. 47). 

.16. δόε επίεγεά ἱπίο ἐδ “οἱ (ΟΟταραγο 
Υἱ!. 27. 
9 ἐδε “εγυαπὲ 9,Κ᾽ ἐδε 1.ογ41] Μορεβ. 

ΤΟ ννογάὰ 18 ποῖ [6 σοτϊησήοη ἔσστα δοῦλος, 
Ὀυϊ [1ῃ6 ποτὲ Βοηουγαῦὶς θεράπων, ὙὮΙΟΝ, 
ΜῈ τείσγεηοθ ἴο Εἶχ, χίν. 21, Νυχῃ, ΧΙ. 7, 
566ΠῚ5 ἴο ὃδ6 ρίνδη ἴῃ {18 56η56 ΧΟ] 5 Υ6 }} ἴο 
Μοβεβ (Η δ. 1ἴ1. ς, ΒΕΓ δίοηα ἴδς ποσὰ 
ΟΟςΓ5 ἰῃ (ες Ν. ΤΡ). 

ἀγεαάμὶ ἀἰηρ..} Ἡΐετα, 45 τγουρδουϊ 
ἔμε86 σείεσεηςαβδ, [6 ὙΤΙΓΕΥ ΣΏΔΥ Πᾶνα 1 15 
τοὶπὰ 186 [ον Ηδρδάοί, ὑπο τηδάς 
Μοθεβ ἃ τα] ταῦ Ἰεδάον ἀραίηδὲ ῬΒΑγδΟ 8 
ΘΏΘΙΉῖ65 (05. “Απε.᾽ἢ 11. δδ στ, 2). Βαῖ, οη [6 
οἴδοῦ μαηά, {πὸ Ρ] υγ8] ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 ΤΊΘΓΕΙΥ βοπεσίς, 
υϑὲ 85 ἰῃ οἰαϑϑὶς Οσθοκ τῆς ρῥΙυγαὶ 5 πιϑοὰ ἴο 
Εἶνε στβοίοσίοδὶ ἔογος ἴο 4 βίδίθιλθηῖς; Οοσηρ. 
““ῦ. 11,14; Ἐ5, εἶν. 30, ἄζο. 

ἐπ «υοπάεγ; απ οἰφπ..}] 866 οῖς οὐ ΥἹῖϊ. 8. 

17. 1ο ἐδεὲ γί φῥδίεοι..ἢῚ ἘἈδίδου, “ἴο (ὃς 
ΠοΙγ," ἐς. ἴο [86 [5γ86}1{68. 

ὦ γεαυαγά Ὁ ἐῤεὶν ἰαφουγα.1Ὶ Ναταοῖν, 186 
“Ἶενγοὶβ οὗ βῖϊνοσ δηὰ Ἶδννεὶβ οὗ ροϊὰ " (ΕΣ. χί. 
2,3) ΧΙ, 3.5, 36), ὨΙΟΒ τὶς ὃς τοραγάθὰ 
85 ἃ ἰδῖα ραυτηθηῖ ἴου τῆοὶγ ἰοὴρ ἴο!]8 ἴῃ 
θυ] ἀρ 1π6 ἰχεδϑυγε-οἰε5 οὗ Εσγρὶ (Εχ. 
ἴ. 1100. 2-4:; Οδη. χν. 14). 

«αὐαᾶς τπ10 ἐδερε 70. ἃ ἐοῦεῦ ὃν ἀ47.}ὺ [1ἴ νγᾶ8 
Ὠδῖιγαὶ ἴΠπαΐ ΠΊΔΗΥ͂ ἸΘΡΘΠΔΔΙῪ δυο δγβ 
βιουϊὰ θὲ δά ἀδὰ ὃγ ἴῃς [ἐν ἴο ἴῃ 5ἰπιρίε 
βογίρίηγαὶ! δ] υβίοη ἴο [ῃ6 Ρ1114Γ οὗ οἱουά ὉΥ͂ 
ΟΑΥ δηῃὰ οὗ ἢἤτε ΒΥ πἰψδξ (ΕΧ. χιϊ. 21, 22; 
ΧΙ, 19, 24: Χ]. 38, ὅζο.). Βα ΥΠοΓ Δ] 468 
ἴο [ἴ ἀραΐῃ 1ῃ χυἱ!. 3 (ν Πόγα ἢς τρλκοβ ᾿ξ οι 
ἃ συϊάε δηὰ “" ἃ Βδυτη ]οβ5 δύῃ ἴο οηἴογίδίη [ποτα 
ΠΒοπουΔΌ]Υ 7), δηά χίχ. 7, Βοσα 1ξ 18. Ἑοδ᾽οά 
“ἃ ο]ουά δβμδάονιίης (με οδρ." ΤῊ 8 νἱοῖν 
Οὗ 1ἴἴ ἀρρεᾶγβ 85 Ὁ ΪΥ 88 Ῥ58. ου. 29: "Ης 
Βργεδὰ ἃ οἱουά ἴογ ἃ Ἴοονοσίης." Ετοπ [86 
Δἰ᾿ϑἰοηβ ἰῃ πε ραβϑᾶρεβ οἵ Εχοάιιβ, 1 ννὰβ 
Παῖυγα! ἴοσ ῬΉΪΟ ἴο ἸΔθηΠὟ (ἂς Ρ1}1Ρ οὗ 

εἰουά δῃρά ἔγε στ (6 Τίοροβ, 48 Ρβειάο- 
ϑοϊοσηοη όσα ἰάδηςῆθα ἃ τ “ ὙΝΙβάοτη ᾽ 
“Ουἱδ ΤΕΥ. ἀἰν. ἤδοσ.᾿ ΟΡ. ἱΪ. 501. (οιηρᾶγα 
ςοῖξ: 

“4 ἍΜ ο. [5τδοϊ, οὗ ἴῃ Γ,οτὰ δεϊονοά, 
. ΌΤΙ ἴσοπι ἴῃ Ἰαηα. οὗ θοπᾶδρε σδῃλ6, 
Ἦν 7,αἰλεγο᾽ Οοαά ὀείογε 1ε7 νιοῦυσα, 
ΑὩ ΔΠῚῚ συϊάε, ἴῃ δηλοῖς δηα ἤδσῃσ, 

ΒΥ ἀΔΥ δἱοηρ ἴῃς δϑίἰοῃϊβῃθα Ξδθᾶς 
ΤῊς οἱουάγ Ρ1|δῦ συϊάεά 5]ον ; 

ΒΥ υἱρδῖ Ασδθία᾽ 5 υϊτηθου βδηᾶς 
Ἐείυχηοα 186 ΠΕΙΥ οοΟἸυτηπἶβ ρὶον.᾽ 

α σδι οΓ αν. Τιῖ, “4 βἔανιε οἵ 5ἴδυβ 
1 [5 ποῖ δᾶϑΥ ἴο 566 {Π6 Ὄχδςῖ τηεδηΐπηρ οἵ {πὸ 
ΓΙΕΣ ἰη ἴῃ 1.5 ἀοϑογ ῖηρ τἴ86 “ ΡΠΠΔΓ οὗ ἤγα.᾽" 
Οοιρ. Ρα. ἰχχυῖϊ. 14, ὡδήγησεν αὐτοὺς . . .. 
ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρός. 

18. ἡδγοισ δὲ Ἀεά “.4.ὺ ἘΒΟΙΟΣΙΟΔΙΙΥ 
Δ ἰΠοὰ ἴῃ χῖχ. 7; 8. ΙΧΧΥΪ. 12, ΧΧΧΙΪ. 7 
(πῃ δοῖμ νι ιϊοῦ ὑΪδοοβ ἰἢς 1, ΧΧ. μανὸ ἰδς 
ουγίουβ ἜΧρτεββίοη ὡσεὶ ἀσκόν, “Ιἶκε ἃ νυ ἱη6- 
δἰη᾽). 

190. εαοὶ ἐῤεγσι εὸ ομἱ ΟΥΓ 1ῤὲ δοίξουε 97 ἐδε 
ἄεῤ.1 ΤΒε Ἀδὰ 8εὰ ἤυηρ ὑρ ἴῃ Ὀοάϊ68 οὗ 
ἴῃς Ἐργρθδης “ ἔτοηι ἴῃς Ὀοζζογη]εβ5 ἀθρί.» 
[τ ἰ5 αυϊξε ἱπηροβϑίθ]ε ἴο ζο ον [86 Ψ]ρ,, 
[ἀἴθοσ, ἄζο., ἴῇ τοηδογίηρ ᾿ἴ αὖ αἰέἐῥεα!ηδ 
ἐηξεγογιρη εὐμκὶς ἐἰΐος (ἴα 53Γ26}1165). ΤὨς 
Γεδγεηςα 18 ἴο ἴῃς Ἐρυρίίδη Ἴοῦρβϑοβ (ΕΧ. 
χῖν. 30). ἴῃ ἴδε [οπιβάίεπὶ Τάγρυπὶ ἰπ6 οἀτγίῃ 
δηὰ Π6 868 σγεὐεςῖ ἴῃς Εἰχγρίίδη σογρϑ68 νυ ἢ 
δαυλὶ δϑβοιτοηςθ. Ἃομρ. 5. ᾿ἰχχίν. 14. 
866 ὁ Βογοβ Ἐλοῦα,᾽ ὃ 22, ογο Ἐδθδὶ 
ΕἸΐοχοῦ δᾶγ8 παῖ ἴῃ [με Ἀδὰ 862 {πὸ ΕΡΥΡ- 
[ἰΔη8 τ γα βίσυοκ ἢ 2οο ΡΪδριο8. 

20. «ροϊϊορ ἐδε ὠπροάΐγ.}] ΤῊΪ5 4110 68 ἴο 
186 ΨΕΥΙΥ πδίυγαὶ [εὐνϊβὰ ἰγδάϊίοη πὲ [ἢς 
ἀεδάὰ θοάϊε5 οἵ ἴδε Εργρίίδῃηβ βυρριοαὰ τῃς 
[38γ8ε} 165 ἢ ἀττη8 (05. "Αηξ.᾽ 11. τό, ὃ 6), 
ΔΙ Βουρ ἢ [Οϑορῆυβ ΟὨΪΥ τηθηϊοη5 [ἢ 6 Δσπὶ8 
δηὰ ὕαρραρο, ποῖ [6 σοΥΡ568. 

2ταϊ“ε4.1 1.1ῖἴ., “ Βγπχηοά." ἘΧ. χν. 1-21. 

41. 1δὲ "ποδδ 075), δὲ ἀω»ιδι)] ὍΤἼΠΘ ῥ]υγαΐθ 
“(ἢς ἀυπιῦ," “τδδηὶ ἰδ σδηποῖ βρεῖς," ἂγο 
φοοῖς ψοπογδὶ βίος ἑουπάρα οὐ [Π6 5ίδιι- 
Πρτῖης ἴοηγυς οΥἨ Μοβεβ (ἔχ. ἱν. τος νὶ 
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α Ἐχοά. 
Σό. Σ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 

5 74. Εργλδα»ς τοῦ ῥμπδλοΐ, ἀνα ἐΐε 1.- 
γασίέεε γασεγυσί ἐπ ἐδέ σαν ἐλέη. 16 722ν 
τοῦ ῥίαρμαΐϊ ὃν ἐλέ σανεέ ἐλίνρε τυλόν οἰ» λέγ᾽ 
σίμηρά, 17 Οοά εομί λασυξ Ὑδ δὴ “δεν 
οἵλεγινῖνέ, 23 ὁμέ ἀξ ἐς ρεϑγοῦζω 19 

ΗΕ ργοβρεγεὰ τἢεῖγ σοῦ ἴῃ τὴς 
...) Βδιλπά οἴ τἢς ΠΟΙΪΥ ρῥτγορβεῖ. 

2 “ἼΠΕΥ ψεπῖ Γγουρῃ ἴδε τ] ετ- 
Πέβ8 [Πλὶ νψῶβϑ ποῖ ἱπηδθιιεὰ. δηά 
Ποῆ θὰ επί ἱπ ρἷδοεβ στ εῖς δεῖς 
Υ πο ΨὯγΥ. 

12, 30), Ὀυϊ Βοτα ἰάΘΔ ΠΥ οἐχίεηάεοὰ ἴο 411 τδς 
ἴεγλο 65, 

9.7 ἐδενι δαὶ εαπποὶ “βεαῖ.} 
Ὀαῦε5." Οὐοχρ. Ρδ. Υἱῖ!. 2. 

εἰοφμεμ!.} τρανάς. 8εςε Ὠοῖδ Οη Υἱ!, 22. 

ΧΙ. ΧΙ]. ΟΟΝΥΎΒΑΒΥΒ ΒΕΥΨΤΕΕΝ ΙΒΒΑΕΙ͂, 
ΑΝῸ ΕΟΥΡΥ, ΑΒϑ8 ΤΟΌΒΝΝΊΒΗΙΝΟ [108-» 
ΤᾺΑΤΙΟΝΒ ΟΡ ΤῊΕ [ΓΑΒ ΟΣ Ὀ1ΝΙΝΕ 
ῬΟΝΙΒΗΜΕΝΈΊ. 

(Γ(ΗΑΡΤΕΒΝ ΧΙ. 

Οοὐ᾽5 ολτὸ οἵ [δγδεὶ ἰη ἴδ ὙΠ] οτηθ 55 
(1-3): Ηε κανε ἴδβεπὶ ναῖον (4); ΒΥ ψ Εϊςἢ 
οἰετιοηῖ Ης δἰβορυηϊϑμοά το Εργρυδης(5δ--7), 
ἀοαϊϊης υἱδ τἴοπὶ ἴῃ ἱυάρτηοηΐ, ποῖ ἴοτ 
ΤΑΙ ΒΟΥ δάτηοηϊίοη (8-10). ΤΕ σγεισι θυξνο 
ΠβοῚΥ οὔτδς Ε ΥΡΌΔη5 ννὰ5 ἀπδίοζουϑ ἕο πεῖν 
81η5 (11-16). Ηον Οοά πιϊρῃῖ πᾶν ρυηϊϑμδα 
ἴοι ἴῃ Ηἰ5 ρονχεῦ (17-22); Ὀυϊ Οοὐ 
Ρονεῦ ἰ5 ςοπαϊξοποά ὈΥ ΗΪ5 Ἰονς (28--26). 

1, δδὲ ῥγοιρεγεά ἐδεὶγ «υογὰς ἐπ 1δὲ δαπά.} 
Ἀδίδοσ, “" Ὁγ ἴτε μδηά,᾽ ἃ οοπηηοη Η οδγαίϑηι 
(3), Αοῖβ νἱ!, 35, ἄς. ΤὨς δας ρῬῆγαςς 
ἰ5 υδεὰ νυν [818 γνογῦ (εὐώδωσε) ἰη ΧΧ.: 
Οεη. χχχίχ, 21; [υἀξ. χν. 18; ῥα. ἰχχυὶ, 21 
(ὡδηγήσα:). 

ἐδε δοῖν ῥγοβδε.}ὺ Μοβεβ (Ὠ δῖ. χυῇΐ. Σ 5). 
“ΒΥ ἃ ργορῆεῖ ἴῃς 1,ογὰ Ὀσγουρῶξ [5γδεὶ ουῖ 
οὗ Βργρῖ, δαπᾶὰ ΟΥ̓ ἃ Ῥσορῆεῖ ννῶᾶβ ἢς 
δβοσυοὰ " (Ηοϑ. ΧΙ. 12). ΡΒΐο (ΝΙ, ΜοἍ 
23) πὰ [Ὀβερβι (΄ Απίί. ἵν. 8, ὃ. 49) ἄξτεε ἴῃ 

ἰηγ οὐ Μοϑεβ 45 ἴδε ρτγεδλίοβι οἵ ]} ἰῃ 6 
Ρτορβεῖβ. Ι͂ἢ ἴδε Ταϊπιιιὰ ἢδ 5. ου 81] οσςᾶ- 
ϑίοῃβ οχαϊοὰ δεγοηᾶ πιοᾶβσο. Α11 ἢϊβ 
ΡΓΆΥΟΓΒ γεγα ρτδηϊοά (΄ Βεγδοβοῖμ, ἔ. 7.1). Ης 
νγὰ3 οαυϊναϊεηΐ ἴο 411 [5γδεϊ, βίπος (ΟΥ̓ Οὐἐπιᾶ- 
05) “Μοβεβ οὖν Ἀδὺῦὶ" Ξξ 613, 85 30 
ἀοε58 “1,ογὰ Οοὰ οὗὨ [58:86] (9ϑε6α Ηεγβἤο, 
. ΤἯαιυάϊ!ς Ὑτολβυγεβ, Ρ. 322). ΕῸΓ [δ6 
ρίας " ΒΟΙΥ," 8.5 2 Κ. ἵν. ο; ΓΚ. 1. 7ο; 
4 Ῥεῖ. {ἰ. 2; ΕρἈ» 11, ς. ΤΙ 5 ἤγβξ γεῦβα 
Ὀεϊοηρβ ἱπ ἔοσγια ἴο ἴῃς ͵ἰδλϑῖ ἌἽμαρίοσγ, βίπος 
ὙΝ ἰβάοαι 18 51}}} ἴτς 8υδ]εςξ, 

4. Τδεῦ «υεηΐ ἐῤγομρ δ. Διώδευσαν. ΤὮΣ 

.ἰ, “ οὗ 

ΨΊΙΘΌΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. [ν. τ--ό. 

3 ὁ ΤΊἬΉΕΥ 5ιοοὰ δραίπϑε {μεῖγ ἐπο- ὁ Ἐχοὶ. 
πλῖε8, ἀπὰ τχεῦς δνεηρεά οὗ {πεῖς λέ- τὶ 
νεγβαγίςβ. 

4 ὍΝ επ {πε σεῦ τΠίγθῖγ, {πε 
οΔ]Ἰοὰ ὑροὴ πες, δπὰ “ νγδῖε 728 “ σοί. 
δίνεῃ {μοπὶ οὐ οὗ (ἢ6 ΗϊπΕΥ͂ τοςκ, ἘΝ 
δηά «πεῖγ τῆϊγβὲ νγῶ8 αυεποβεὰ ουἨ 
οὗ τῆς Παγὰ βἴοης. 

ς ον ὉΥ ψδδὶ τπίπρβ {Πεῖγ ἐπο- 
τλῖε8 ὑγὸῦα Ρρυη5ηςα, ΟΥ̓ (ἢ 8δπὶς 
(ἢςγ ἰῃ τπεῖγ ποεὰ σχεῖς Ὀεηπεβιοί, 

Εογ ἰπβίεδά οὗ 4 ἑοιηίλίη οὗ ἃ 

ἩοΓὰ 15 σμοβοη ἴου ἴῃς 5σᾶκο οὔ (ἢ ρδγοποπιδϑί 
ψ 1} εὐώδωσε ἴῃ [ἂς ἰλϑὶ νεῦϑα. 

ἐδε «υἱδάδεγπες ἐδαὶῤ ε«ὐα!ό ποὲ ἱπδαῤῥῥεά,] 
Ἀλδίδοσ, “δὴ υπϊημαυίτοὰ τ]! ΓΏ685." 
2 )εδεά.] ὙὍπο οἰλϑεῖςαὶ νοσῦ (ἔπηξαν), υϑοά 

8190 ἰη Ηςῦ. ΥὙἱ1}. 2. 
«ὐδέγε ἐδέγο ἴα} πο «υα7.}1 Τδτγουρίι ἴδεϑε 

“ὁ Ῥδίῃ]οβθ ρδοθϑ᾽,, (ΠῸῚ ψετο ἰοὰ μ τῃς 
ΕἸΟΘΩΥ δηὰ ἤει ΡῥἱΠδν, δὰ δῆς ὃ 

8. 26εὶν" τρίυο Αγοδίεκ (Εχ. χνί!), 
Ατδὰ (Νυη. χχὶ.), δίμοη, δι 4 Οκ, ἴς Μολῦ- 
1165, ἴ[ῆς ΜΙιάϊδηϊί(65, ο. Πολέμιοι τι6ΔΠ8 
“ φῃοτηίεϑ ἴῃ ὙΓᾺΣ :᾿ ἐχθροὶ ΦΏΘΙΩΙΐ65 ΞΕΏΕΓΑΙΥ. 

«ὑεγε συεηφεά 9.1] ἘΔΙΒΟΥ, “' δυσο ΟΞ ἢ 
τερεὶ]εά." 

4. εαἰϊεά ὠροη ἐδε..1 ΤῊΪ5 ϑἰδιθπιθηῖ 15 ἀνε 
ἴο [δὲ φοησγα βίης ἰάοαι σι οὗ 86 πίε. 
ΤΙς Βοοῖ οὗ Εχοάδυβ 58γ5: “,ἼὙΠῈ Ῥεορὶε 
{Πιγοίιοὰ . . . δηά . .. »πισηπεγεῖ ραϊκη 
Μοωε:" (Εχ, χνιὶ. 2), δηὰ ““ψεγε δἰπιοβὶ 
ΤΟΔΑΥ͂ ἴο βἴοῃδ πἰπὶ." [{ νὰ Μοϑβεβ, ποῖ ἴδἊ 
Ροορὶθ, ψῆο ““οτἰθὰ υπίο τῆς 1,οτὰ " (ΕΣ. 
ΧΥΪ,, 4), ἀπά ἢ, ἰογχεῖμοσς υΐ τὰ της δεῖίεῦ δηὰ 
τοοτα ἔμ ] [5γδ 6} 165, ἀσγο Βοσὸ σεραγάοαά 85 
ἴδε τϑᾶὶ σερτεβεηϊδεινοβ οἵ [Πε Ρεορὶε (}οῦ!ρ. 
Νυχ. ΧΧ, 2--6). 

οἱ ΟΥ᾽ ἐδε ίπιν γοοζ.} ὙΒς τνογά ἀκρο- 
τόμον 186 Ὀοτιτοννοῦ ἔτοπι πὸ ΧΧ. δουὶ 
ΥἹ. 15. [{ 15 υϑεὰ ἴῃ [Βς ϑεΏ365 οὗ “58: " 
δηὰ “Βαγὰ." Τῶο Νυϊξ. τοπάοιβ ἴἴ ὧδ δε 
αἰελεοἰ»εᾶ, 45 Ἰθουγὰ ἴδε τεδάϊηρ νγεῖε ἀκροτά- 
του, Ὀυϊ ργΟΝΔΟΙΥ με ττογὰ ἰ5 ἴο δε υπάετβιοοά 
ἴη ἴῃ 5βῆδβο οὗ “ ρχεςϊρίζουβ." [ἴ ὀσουΓβ ἀρᾶιη 
ἴῃ Εςοῖυδ. Χ]. τς, “ἀροῦ ἃ δαγά τοοκ;" Μ. 
ΧΙ, 17; δηᾷ ἰη ῬΏ1]ο, “1, Μοβ.᾽ ἱ, 18. 

ἐδεὶν ἐδὶγἰ «υας φμοπεδεά. 11ξ., 5 ἃ Βελ]Ἰης 
οὗ δεῖν [Πϊγοῖ.᾿ 

5. Τὸν ὁγ «ευϑαΐ ἐδίπρε ἐδεὶνγ ἐπεμῖδε «υεγέ 
λυ δεά.) ΤὨΪΐ5 γοῦϑα ϑίγικο [86 Κεγ-ποίε 
οὔ ἴδ ἰορίς τίς 5 ἰουσπεὰ ὑροῦ ἰῃ νυν. 
ό, 7, δηὰ εἰδθογδιεὶυ 1]υπιγαϊο ἢ ομδρίεῖβ 
χυΐ.-χῖχ, [Ιη {μ}5 νεῦβα ἴδε Ψυϊγαῖε μ25 ἴδε 
υπἰπιροτίδπξ ἀπά ΒΟΥ ἀπδυϊποτγίϑοά δάάϊ- 
Ὠοη α ἰεγεείίοηε βοΐ “ὦ. ΤᾺΝ ρβ54βῈ 

7. το, τὰ 



ν. 7--ι2.}  ΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ, ΧΙ. 

ἱ Ἐχοά. 7. ρεγρεῖυδὶ σγυηηΐηρ τίνεγ.. 4 του δ] εά 
- ψῖἢ ἰου] Ὀ]οοά, 
Ἐχοά. τ. χη ἔογ ἃ πιδηϊξεβὲ τεργοοῦ οὗ “τῃδι 
Ἐ, «8. 5. ΠΟΙ Δηἠπηεηῖ, ἩΒΕΓΘΌΥ (δε ἰη Δης8 

σγοῖῈ 5ἰδίη, ἔθου ρανεβὲ ὑπο {δεπὶ 
Δουπάληςα οὗ νγδῖεσ ΟΥ̓ ἃ τδδῃ8 
ὙΠΟ ἢ Π6Υ Πορεά ποῖ ἕογ: 

8 εοϊαγίηρ ὉΥ τᾶ τπϊγϑὲ τἤθη 
,Ἐ χοᾶ, 7. 5 μον, ἔθου λάβε ρυιηϊϑῃεὰ «μεῖς δά- 

γΟΙΒΑΓΙ68. 
9 ἔογ ψ θη ἴδε ψψεγε {π|64., ΔΙ εἰς 

15 υδεὰ ἴο ἰὴ ἴδε ϑαγυπὶ 086 ἔοτ ΒΔρί 51). 
δεὲ ΒΙυπῖ, “ Αῃποίαδιοά Ῥγαδγεγ-θοοῖ,᾽ ἢ. 218. 

Θ. γομδἰρά.}] ΤὍΤὨδ δεβι-δυρρογίεα τοδάϊηρ 
8 Ὠοΐῖ ταραχθέντες, Ὀμϊ ταραχθέντος, ΜὨϊΟὮ 
4150 ἃνοϊάβ [Βε ϑδυρροβιί[ίοῃ οὗ ἃ οβδηρὸ οὗ 
σοηϑίσγυςστίου ἴῃ 186 ἔδωκας αὐτοῖς (απαξο- 
ἐμέδομ). Α ὙτΙΟΣΥ 80 ολγεῖ δηὰ Ρο] ϑῃοὰ 
858 ἴα δυῖδοσ οὗ [ἢ]8 Ὀοοῖς 158 γαγεῖὶγ σοηίοηϊοὰ 
ἴο ἰεᾶνε δὴ σπαζοδιέδοη ἴῃ ἢΐβ βῖγ]ε. Ἐδηάεσ, 
“ [ῃδἰοδὰ οὗ ἃ Ρεγεπηϊδὶ ἑουηΐδιη, ΓΠΟΙΣ σΣῖνογ 
θεῖηρ τυὐγυϊὰ ἩΠᾺ ταϊγο-οἱοι[οἀ Ὀ]οοά" Βοῖδ 
ΡὮΠο (ἡ ιῖ. Μοβ. 17) δηὰ [}Ὀϑερι5 (6 Απί 
11. χίν. ὃ 1) οχδρροσζαίΐς [86 παιτδῖίνς οἵ 
Ἐχοάυ, δηά [86 ἰδίίεγ 58γ5 (΄ Δηξί.᾽ π|. 1. ὃ 4) 
παῖ ἴῃ δᾶγηε σίνεσ νγαβ ὑϊἱοοά ἴο ἴδε ἘξΥΡ- 
ἰδῃ5 δηὰ ϑυνεοῖ ἴο ἴῃ Ἡῦτονν. 

7. ον α»ιαπέζε γεῤγοο] Ἠς ᾿οτο ᾿ποϊάδη- 
ΔΙ 4] υάε5 ἴο ἴς {Πε5}5 το πα δπογιγαγάβ 
0} ἀδνεῖορϑ, “ δὶ νβογον 4] ἃ σδη 5]η- 

ΌΥ 86 54Π16 4130 5|8}} ἢς Ὀς Ῥυπίϑῃεὰ 
(υ. 16). ἔὸογ ἴδς “ἱπέδηϊ- δ) αγίηρ ογάϊηδηςς," 
8ε6 Εχ, ἱ. 22;: Ηδθῦ. Υἱῖ. 22. ΤῈ πνογὰ 
“ ἰηξλη-5ἰαγηρ, ᾿ (νηπιοκτόνος) 5 ἃ ςοτηρουηά 
δοῖ ἑουπα εἰϑοννθεσο, δηά ῬσοῦδΌγ ἱπνεηϊοά 
ὃν ἴδ6 ΕΣ (ΟΟΙΏΡ. τεκνοφόνος, χὶν. 23). 
ῬΏΠΟ 5475 {παῖ {δὲ νναῖεσ οὗ ἴδε ΝῚ]6 ννᾶβ 
ζυγοοὰ ἰηῖο Ὀὶοοά Ὀεσοαυθε {πὸ Ἐργρα 
ποποιχοά νυδῖοσ 45 ἴΠ6 Ὀγίτηδσν οἱεπιοηΐ (΄ ΝΠ. 
Μοϑ: χ7). ΤΒε δοπρίυγεβ πεῖ μεσ τεοορηΐϑε 
[815 ποοῃ, ΟΣ δἰϊυάθ ἴο [6 σεϑοηδίδηςς 
Ὀείννεοη [86 Ρυηϊϑῃιηθηΐ δηά ἴΠ 6 οτίμηο, Ὀυῖ 
ΒΙΠΊΡῚΥ 5ρεακ οἵ ἴδε ρίδριιεβ οὗ Εχγρῖ 45 βίζῃβ 
οὗ Οοὐΐβ ροννοσ, ἰηϊεπάθαὰ ἴο σοηνίηςα ἴῃς . 
Επγρεδηβ (δῖ ἴδεν τηυβῖ οὔογ Η!ϊ5 οοπ- 
ΤΩΔΠ653. 

8. Δεοίαγίηφ . . . δοαυ ἐδοκ δαί βωπιεδεά 
2 δεῖν αάἀυεγσαγιο:.) ΤὨΘ ΓΙῸΣ ἄγαν ἢ15 ον 
Ἰηΐογοηςοβ 4υϊο ᾿ηἀορΡΟ Πα ΘΉΕΥ οΟὗὨἨ ΔΩΥ 580 11Ρ- 
ἴυγ4} νναγγδηΐῖ, δηά οὶ δὲ 8]}} ἰῇ δοςοοσάδηςθ 
νὰ τΠ 6 ὑεϑὶ βρὶγῖξ οὗ [δ6 ϑοσγιρίυγαὶ τυτίζεγβ. 
Ης εἶνεβ. [ἢς βάτας ἰδηϊδεξς ὀχρίδηδίοῃ οὗ 
{ἢ {1415 οὗ ἴῃς 5Γ6 1165 ἴῃ χυϊ. 4. 

θ. ἐπ έγῳ ἐραςείμεά.} [τι ἃ βετίεβ οὔ ἤῃεῖγ- 
Ὀαϊδης δα Δηι 6565, ΤΟΝ ὈοΙοηρ ἴο [ῃς τηοβῖ 
δυρδυΐϊϑιὶς ἔοττῃβ οὗ Οσεεὶς βίγὶε (ῤῥαγίνουίς, 

ἰοφἶ4), ἴθς τυτίἴοῦ ἴῃ (656 γοσβοβ (8-- το) 
ῬΓΔΟΓΟΔΙ1γ---Βουρῇ ρεγμαρβ ποῖ πῃ ΘΠ ΪΟΏΔΙΥ 
- τοργεϑοηῖβ Οοά 85 Ὀείηρ νῆδὶ Ηδς ἰ5 ποῖ; 
ΠΑΙΠΟΪΥ͂, ἃ Τεβρεςίογ οὗ Ῥεγβοῃβ. 

δυὲ ἰῃ ΠΊΕΙΟΥ Τἤδϑιϊβε, ΓΠῸΥ Κπονν 
ἢονν τῇς υπῃροῦϊγ ψεγα ἰυάρεά ἰῃ 
ψγῖῃ ἀπά τογηγεηϊαά, τ γβεηρ ἰῃ 
ΔΠΟΙΠΕΓ ΠΊΔΠΠΘΓ ἴπδη τῆς [1ι51, 

10 ἔογ τπεβε ἔδου ἀϊάϑε δἀπιοηίϑἢ 
ΔΑ ἘΓΥ, 485 ἃ ΨΔΊμεγ: ὃδυῖ (ἂς οἴδατ, 
ἃ5 ἃ ϑανοῖα Κίηρ, του ἀϊάϑς: ςοπάξηχη 
δΔηἀ ρυηϊβἢ. 

ιι ΝΒΕΙΒαΥ ἘΠΕῚ σψεῦε δῦβϑεης οὗ 
Ργεϑεηῖ, ΠΟΥ ἡτεγα νοχοὰ Δ] [ἴκα. 

12 Ὸγ ἃ ἀουδὶε ρσγεξ σάπὶε ὑροη 

ἐδεγ ἄπεαυ δοαυ ἐδὲ τιπροάΐν «ὐεγε ἡμώρεά ἐπ 
«αυγα!δ.) [τ [5 ἱπηροββῦϊς ηοΐ ἴο 866. ἴπε 
ὨΔΙΤΟΥΠ6855 οὗ [οὐν8}} ὑσα δηὰ ραγιὶουϊαγίβηι 
(1) ἴῃ ἴδε δϑδυπιρτίοη τμδῖ 411 [π6 (1215 τυ ἢ 
Ὀεῖ6}} τῃς 5γδε 68 ὑνογα ΟὨΪΥ (πε ουΐοοτηα οὗ 
ΤΑΙ ΠΟΥΪΥ ἰοπάθσηθβθ, Ἡυβογθα8 τ 6 τηϊβέοσ[ 68 
οὗ ἴδς Επγριίδηβ τεῦ ἴδς σεϑυϊο οὗ {πο ῖγ 
ξυϊ δηὰ Οοὐ δ 5ενεΕ  Υ ; δηὰ (2) ἴῃ ἴδὲ 
ὈΠΥΨΟΣΊΗΥ ΔΏΟΥ ἰδπδΐῖ οὔ οὔ͵οςϊ οὔ [Π6 5Ξυβετ- 
1π5,8 οὗ ἰϑγαοὶ νγὰ8 ἴο βῃονν ἴπθῖὰ μον τας ἢ 
ΙΏΟΙΕ ΒΟΥΟΘΙῸΪΥ ΠΕΙ͂Γ ΘηεπΊε5 μαὰ 5ιβεγεά. 
Αγ ποῦϊεσ ἀσὰ ἴπ6 ᾿βουρμίβ οὗ δα. Υἱ}]. 2, 3, 
ποτ Μόοβοβ [615 ἴῃς [5γδ6} 1165 [Πδὲ [8686 
8. ουηγ8 ὑγεγα τηθϑηΐ ἴο τοδοῦ ποῖ “1ῃδὶ 
Τὰδη ἀοίμ ποῖ ᾿ἷνα ΌὉΥ Ὀγεδάὰ δἴοης, δυῖ ὉῪ 
ΘΥΘΙῪ ψογά (ἢδὲ ργοςεεάσί οὔ οὗ [6 τηουτὰ 
οὗ ἴδε [μοτὰ ἀοί τηδη ᾿ΐν6." ΤὉΤδο υτῖϊεσ 
ΤΏΔΑΥ πᾶν ἰουηάορα 5 Υἱενγ ΟἹ νδγίουβ 
Ῥαββϑᾶξεβ οὗ δογίρίυγεο, ὈυϊἩ ΟὨΪΥ ΌΥ τοδάϊηρς 
1Πο ἀραγί ἔτοπι {μεῖσ οοηϊοχί, ἀπά νυ (ἢ 6 
Ὀϊηάηθ85 οὗ [οὐν 5} ργεϊυάϊοθ. [πάδοὰ βυςὰ 
ΡΑβϑδρβεβ 88 [ἢ5 γα 5ΟΔΥΌΘΙΥ σοηδοηδηῖ τ (ἢ 
ἴῃς. ΠΟΌΪΟΣ νἱοννβ ὀχργεββεὰ δὲ ἴδε εηὰ οὗ ἴα 
σδδρῖος (υυ. 24-26). 

ἐδιγεδηρ ἐπὶ ἀποΐ δε »ηαηηοῦ ἐδαη δὲ ἐσ .} 
ΤῊΪ5 οἰδυδα 15 ποῖ ἔουηά ἴη [ἢ]5 νϑσβὲ εἰ ποῦ 
ἴῃ (6 οτἱρῖπαὶ οὐ 186 Νυϊργαῖε, θυΐ 158 ἴδκθη 
ἔτοπι υ. 14. Τὸ οοηϊεςζυγο (παῖ ἴΠ6 οἴλυβα 
45 ροὶ πηϊϑρίδοθά, ἴἢυ5 ὈοΪἸΥ δἀορίοά ἱπῖο 
ἴδε ἰοχί, 15, ἴο 54 Υ {πε Ἰεαϑί, Βίρῃ!γ ἰωρθηίουβ : 
ἴοσ ὮοῸ 1 15 ΘΠ] ΘΠΕΪΥ ΔΡΡιορσίδϊο, δηὰ ἀο65 
ὨΟῖ 5661 64 118}}}7 80 ἴῃ υ. 14. 

10. 4:4 7αἰδέγν.}] Ἰδευῖ. Υἱῖϊ, ς ; Ηεδ. ΧΙ. 
55 ὅ. 
2 ἃ “εὐεγε ἀϊπρ.} Ἑοτ ἴῃς ποτὰ ἀπότομος 

866 υ. 2ο. ΤΒε ἰγσυῖῃ, οὗ οουγϑο, 15 (παῖ Οοὐ 
0Δ}}} τενναγὰβ 41} ννβδο ἴῃ δΥΌσΥ πδίϊοη ἔδεὶ 
εὐ Ηἰπὶ δηά πὰ Ηἰπὶ (᾿ς χ. 3 -ς; χυἹ. 27), 

Δηα Ρυηϊϑῆοβ [ονν δὰ Οεης]ς ἀἰϊκὸ ουϊ οὗ 
ΗΒ εαᾳυδὶ Ἰυ5ίῖςς. “Ὑεῖ γὲ 54Υ [6 ΨΆΑΥ 
οὗ [6 1ογὰ 185 ποῖ δαιδ], Ηδανῦ πον, Ο 
Βουϑε οὗ 5γδεὶ; [5 Ὡοΐ ΤᾺ γγὙᾺ} 6612] ἢ ἃγδ 
ποῖ ΥΟῸΓ νγὰγ5 ὑποαιδὶ δ" (ΕΖΕΚ, χν!ϊ!. 25.) 
Τα Κίπάπεββ (χρηστότης) δηὰ 5ενεΓ Ὁ (ἀπο- 
τομία) οἵ Οοἀ γε ςοπίγαϑίοα ἴῃ Β ΟΠ. ΧΙ. 22. 

11. Ἐπ δειδεν ἐδὲγ «ὑεγε αὐτέπὲ οἵ' γεδεπ.} 
ΝΑ, ποσὰ ἴδε [5γ86}168.'. ον [ΒΟΥ 
ςουὰ 6 »τίονοὰ ἤθη {ΠῸΥ ετα αόμεπὲ ἔτοσὰ 
[ῃ6 [8γ26}1ἰ68 15 Ἔἀχρίαἰηθὰ ἴῃ υν. 12-14. 
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ἜΠΟΥ τεξιϑοά υυἱῖ ἢ ἴθεγβ. Τῆς Ἔχροβ 

.5, ΤΒε Ροιϊδίευς ἀοε5 ποῖ ἷ 

ἘΠ απ, Δηἀ ἃ ρτοδηΐηρ; ἔογ ἴῃς γεπιθη- 
Ὀγδηςβ οὗ [Ὠϊηρϑ ρδϑῖ. 

11 Εογ ἤδη {ΠεΥ Βελγά ὉΥ {πεῖγ 
οὐ Ρυμῃιβημηεηῖβ ἴπ6 οΟΥΕΓ ἴο δὲ 

- δεπεβίεά, {ΠΥ ᾿Πλά ϑοσης ἐξεϊπρ οὗ 
τῆς [νοτὰ. 

14 Ἐογ ψβοπὶ {ΠΕΥ τεϊεςιεά τ} 
δοοίῃ, ὙΠΘη ἢ νγΔ8 "ΕΝ δείοτε 
(ἄγον οὐἱ δὲ τῇς οδβείηρ ἔογ οὗ 
ἐπε ἐπ απίσ, Ἀπ ἴῃ τ(ἢ6 οπά, τ ἤεη 

ΜΙ ΙΌΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. [ν. 13:--.6. 

ΠΟΥ 8240.» ψΏδῖ ΤΔπ)|6 ἴο 438, ἴδῈ 7 
δάπκίγεά, 

Ις Βυὲ ίογ τἢς ἐο] 188} ἀενίοεβ οὗ 
{ΠΕ Γ νυν Κεάμοθθ, Βεγενσί δείηρ 
ἀεοοϊνοεά [ΠεΥ Ὑνογβηρρεά ϑ8εγρεη 
νοϊὰ οὗ γεᾶϑοῃ, δηὰ ν ϊε δεδβΌ, 
(δου ἀϊάβε ϑεπά 4 υὐὐϊθτυάε οὗ υη- 
Γελϑοηδὺϊις δεδϑῖ ὑὕὑροὸῃ τδεπὶ ἴογ 
νεηρδᾶηςοε ; 

16 Τδδὲ {ΠῚ πὐρῃὲ Κποῖν, ἰδλὶ 

ἐδεν «ὑεγε υεχεά. 
οο8 ποῖ ΟςςῸΓ ἴῃ 
ἴῃ χίν. 15. 

αἰδ..1] ὙὍΠο δάνεσο Ἵςδουϊὰ ὃὲ ἰδκοη νυν ἢ 
[6 ἴνγο ρασγίἰς 0] 65--- Δ}|κ6, τΒοῖΠοσ Ὀεΐης 
Ῥιεβεοηΐ οὐ δυβεηϊ." 

1... 4 ἀομῤίε γί. ΤΕΥ κυβετεα Ὀοῖι [Π6 
δεΐυ δ! ρΡιιηἰβῃπιδηξ δηά ἴῃς βδυθδϑοηυςπί Τὸ- 
ΤΏΟΓΒ6 δηὰ ΘΗΥΥ ἀσβοσιθεά ἴῃ ἴμ6 ποχῖ υεῦϑδ. 

18. δε οὐδεγ 1ο δ δεποβιο Δ} [Ιἷἴ δδάδὰ 
ῬΟΪ ΔΉΠΟΥ ἴο ἘΠΕΙ͂Γ ΤᾺ ΒΟΥ ἴο ἔδεὶ [δαὶ ᾽ξ ἴῃ - 
γοϊνοὰ ἃ Ἴσοπίϊηυοιβ Ὀοου ἴο {δεῖσγ ὁποΊ168 
(εὐεργετουμένου:). 

δεν δαά “ονγε γε 97 δὲ 1ογά. ““ΤΏΘΥ 
ἡ [δὲ 1 ογὰ, ἐε. [Π6Ὺ τεοοχηϊϑεά Η 18 

πε 

14. {δὲν γοϊεείεά «υἱὲδ᾽ τρογπ.} 11τ., “8 ΕῪ 
τεδιβοά, Ἰεττε αἱ δἰπι. Ὧνε ἅγὸ ἰῃ ἴδε 
τερίοη οὗ τβοίοσὶς δπὰ οὗ ΗἩδγδάοίῃ ; ἴοσ ἴΐ 
ἰδ ποννδεῖο 5841: (παῖ οἴποσ ῬΒΑσδΟῦ οσ (ἢ 6 
Επγρίίδης “")εεγοὰ " δὲ Μοβϑεβ. Οἱ ἴδε ᾿οῃ- 
ὈΥΥ, ἢς 86ε8 ἴο πᾶνε ἱπερίγοὰ ἴδοῖὶ Ἡ ἢ 
ἃ,ν6. 

«υδέπ δὲ «τυα: ἴοπρ δεζογε ἐδγοαυπ οἱ. ΤΒς 
“ «υδεη" 18. Τη βεδάϊηρ, ἕογ ἰ 185 Ὡοϊ πιοδηΐ 
τῆδλῖ τς ΕΒ γρίίδηβ πηοςκίηρ!Υ τεὐεοςῖϊεὰ Μοβεβ 
Με ἢ. ψ)͵ὲὼὸ5 δὴ ἰηΐδηϊ ἰὴ ἴτε ἀκ οὗ Ὀυ]- 
Τυβοβ5β. ἘἈσπάῦοσ “Ηἰἷϊ τοτι, ἰοηρ δ30 
ἤυης ἴουιἢ δὲ ἴπῸ ὄἜχροβυσγο (οὗ ἴδε ἰηξβη[5), 

τα οὗ 
Μοϑβ685 ἴῃ ἴδε Ν}]ς ἰ8 δραίη δ] υὐδὰ ἴο δὲ χυἹ. 

Ἦν τς ἐχ- 
Ργοβϑίοη χλευάζοντες, ἰπου ἢ 1 5Βρεακ8 οὗ ἴΠ6 
ΔῈ οἱ 16 ΕΥΡρυδηβ δραϊηδὶ Μοβεβ (Εχ. 
Υἱι. 22; Χ. 10,11, ἄζς.). 

«υδέη ἐδεῦ “πα αυδαὶ εἄνι 1Ἰο ρα... Τὶ, 
“αἴ ἴῃς οηὰ οὗ ἴδε σοηῃδοαυεηΐ ἰββιι6β,} ἐπ. 
δῖον 86 ἀο]ίνοσγαπος ἔτοπὶ Εργρῖ. 

ἐδεν αὐδριγεά. ὙΤῊς Δ]]υδίοη ἰ5 ἴο Εχ. χί. 3. 
1ἔ τς πηραπίηρ 15 [Πδΐ ΠΟΥ δαἀπιγεὰ ἴΠ6 τηγα- 
οἷο5 τους ΌΥ Μοϑεβ ἴῃ ἴῃς ᾿Π| ΘΓ 58, 
ἴ6 ντῖίϊοῦ τηῦβὲ Ὀ6 [ο]Ἰονίη δος [εὐ ἢ 
ἐιδαϊοη, ἴον ἴδοσο ἰ8 πὸ αἰϊυβίοη ἴο ἴῃς ἔδεϊ 
ἰπ ϑοσγίρίυσε. Οοιήρασο Αςᾷβ υἱῖ. 21; Ηοῦ. 
Χί. 24, 25. [{|8 δἵζογ {18 οἴδιιβα [πδὶ νγὸ πηὰ 
ἴῃ 186 οτφίηαὶ! ἴπῸ νογάβ οὐχ ὅμοια δικαίοις 

ἐτρύχοντο. ΤΏΝ νοσὺ 
ΒΙδ]ο, Ὀαῖ 15 υδϑοά ἀραίῃ 

-διψήσαντες, νϊιϊοῖ (ῃς ΑΝ. [85 ἰγδηϑίεττεά ἴο 
τ. 9, ΜΙ ὮΕΓΟ ΠΟΥ ὍΣΟ Τὰς ΠΟΤῈ Δρροδίϊα. 

Τῆς ἘΕργρίίδηβ (Ὠἰγβιοὰ “πίε ἴῃς 705." 
(8 οὶσε “ἴηὴ ἃ ΨΟΥΒΕ ΤΑΔΉΠΟΣ (μΔη ἴδε 
Ἡεῦτενβ᾽). Τῆς ντῖζεσ (Ὠϊηκ5 Ἠϊηιϑοὶ 
δυϊμογίβοα ἴο πιᾶάκὸ ἴδε δϑϑογίίζοῃ Ὀδδοδιϑε 
τὰς τῆϊγβὲ οὗἉ [6 [5:46 11165 νυγᾶβ ποῖ πιοοιοά 
ὉΥ (6 “τη Ὀϊοοά " τοὶ τοττηεηίοά (δε 
Ἐς χγριίδης, δηὰ νγᾶϑβ ἰοστηϊπδῖοα ΟΥ̓ [86 πιίγαδοϊε 
οὗ [ες δβίυυιοκεο σοοκ. ὙΒΕΣΟ ἰ5 πὸ νχδιτδηΐ 
ἴῃ δογίρζυγε ἔοσ [Π15 υἱονν. 

16. “ον ἐδὲ οοίμμὸ ἀευίοο: 9 ἐδεῖν «υἱεξεά- 
πε.) 8ῖἴ, Ῥϑὺ] 8εοβ ἴο ανὲ μιδὰ [ἢ]5 ρᾶ5- 
δᾶξζο ἴῃ δί5 δου χη τ βε πὸ τοῖς Ἀοπ.ὶ 
21, ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς 
αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρ- 
δία. ὙΕΙ͂ ἰηαυ ΠΥ ἀδικία ( οαι. ἱ. 22) γ͵ὲ3 
6 ου8ς οὗ τΠοῖὶγ 5656 }685 ἱπιλρι Δ 065. 
ΤΒε υτιζεῦ Π85 δἰγεδαῦ βαϊὰ (ἰ. 5) δαὶ “(δε 
ΠΟΙΥ 8ρίγις οὗ ἐ 18. ρ] πὸ... γν2ὰπ}} τόσιονε [Ὸπὶ 
δε η5361655 ἀουΐοςβ" (ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων). 

ἐδεῦ «υογοῤίῤῥεά τεγρεη!: τοἱά 97 γεαδοη, ἀπά 
υἱΐό δεα:.} χὶϊ. 24; χΥυ. 18, 19. Ἑρπετὰ 
ΤῊΘΔΏΒ “ΤΟρΕ 168 ἴῃ ΘΈΠΟΥΑΙ, 4] οτελίυγεῦδ 
(Πα σγεερ, ἐ.29. ογοςοάϊ]ςε5, θεῖς, ο. Ὑυΐξ, 
»πμὴο. σεγβεπίε. Αποίεηϊ δυΐποῦβ (Ηεγοά, 
74: (Ιεηι. ΑἸεχ. " Ῥαοάδρ. 111. 11. 4, ὅζς.) τ 50} 
ἴο Βπγρίίδη ορβιοϊδίγυ ; θυξ Ὀοῖδι τγογάβ ἴὰ 
ἴῃς Νυϊραῖς ἄγε ψγοῃρ, [ὉΓ ἄλογα πιεδῃ8 “1 
ταϊ οὶ" (2 Ῥεῖ, 11. 12), δῃᾶ ἑρπετὰ ἰ5 ποῖ 
ςοηβηερὰ ἴο “ βεγρεηίβ. ὍὉ8ὲ ροεῖίς ποτὰ 
τεπάογεά “ δελϑίβ᾽ (κνώδαλα) τηξᾶπϑ5 Δ0γ Κίρὰ 
ΟΥ̓ ποχίουβ, δικά Ἔβρϑοΐδ!γ Ροίϊϑοπουϑ, (ἘΔ. 
ἔυγο8 (χνΐ!. 9). Εὐτελὴς, “ σΒδΑρ," “ Ὑἱὶς," οὐ» 
Οὐ δρᾶίη δῖ Χυ. 1ο. 

ἐδομ ἀἰάε! “.π4. χνὶῖ. 3, “ὍΒου ἀϊάει ϑεπά 
δ)αϊηβί πολ. ὙυΪς., ἐρρερελελ 
9 μηγεασσοπαδίε δεαι4.}. Ετορϑ, Πϊεβ, ἴσο, 

Ἰοςυδῖβ, ἰῃ τῆς νδυίουβ ρίδσιιδα (χυί. 9), ἴὸ 
σι ϊςἢ [ὰς Ὑυτίτον ἴῃ χυΐϊ, ο δ 453 ϑεγρεηΐα, δηὰ 
Ποσερηὺς ((Δπῖ ἢ, τ4, 8. 3) ὑπκηουσι να 

16. 2δαξ «υδεγεκαυΐέδαϊ α »παπ εἰππεὶδ...} 
Ιη {198 νοῦβο ἴδ σοῦ δημηςίαῖοβ ἅ ΤαπΊΔΓΚ- 
40]6 τπροσγαὶ ἰδνν ψηϊςδ 18 δηϑηγίηθά ἰῃ ἴδε 
Ῥτονειῦ--- 

“ΕΣ ᾳυοά ᾳυὶς ρεοοαΐῖ, ῥεῖ ἰάεπι ρῥυπίτυ εἴ 
ἰάδῃ.7 

ΎΠΜετγε 15 ὑπάου θέ αἹΥ ἴῃ τηΔΠΥ οᾶ5ε5 ἃ Βἰθεουδ 
τεβοιιδίδηςς Ὀεζινθθη οτίπ)ς ἀπά ῥυπίδαπηδηΐ; 



μ 

ν. 11. 

ΒΔ 16 4|30 832] ἢς δὲ ρυπίβῃθά, 

ΤΏ ΒΌΡΕΣ ἴῃ ἃ ΔΉΠΟΥ 5ἰτἶλν ἴο παῖ ἴῃ 
ΠΟ ἢ [ΠΟΥ δᾶνε βίηποᾶῦ, ϑοιῃεί πηθ5 ἴΠῸ 
οὐΐπιθ τεργοάυςαβ ἰίϑεϊξ, ἀπά ΠΟΥ Ὀδοοσιο ἴδ 6 
γἱοπτη5 οὗ οτίπις ἰδυρθξ ὈΥ {Πεῖγ οὐ ὑδὰ 
Θχδιρὶοβ. ϑοῃλοίπλο8 ὑΠ6 βίη Ὀεοοιης8 ἰΐβο] 
[ἢ Ρυπηίβηπηοηῖ, ἀπά ἴῃ [πε ἔοστῃ οὗ ἀβίους 
ΒΔ 5 {ΠεῖΓ υἱσεϑ, ΠῸ Ἰοῦροῦ ρῥἰθδϑιιγδῦϊθ, ὃδ6- 
ςοπιθ {πὸ ἰηβίσυμηοηῖϊϑ ἘΠ δ] ΟΣ (ΠΟΥ ἅΓῈ 
δοουγχεά, Το δὩξίηθοῦ 15 

“4 Ποΐδι 1} Ὠϊς ον ῥεϊασὰ ;᾽" 

δηὰ ! 
“4 Ἐνοη-Βδαπάδά πι5ἴ16 6 

Οοιηπιεηβ ἴδ6 ἱηρτεάϊεηίς οὗ [86 ροϊδοῃεὰ 
σΒδὶῖος 

Το οὖσ οἾχῃ 1105. 

Τῆς τοῦ δοοῖηβ ἴο ἔδθοϊ βοιηοίπηρς οὗ ἴδ6 
ἀε! ες οὗὨ ἃ πιογᾷὶ ἀἸἰβοουοσοσ ἱπ ἀννε Ἰηρ οἡ 
1158. οδβαγδοίεγίβις οἵ Ἰυάρτηεηῖ. 8εε συ. 7, 
8. Χὶϊ, 22; ΧΥΣ ; ΧΡ. 7: ΧΟ. 6. ἍΜΉΪΕ, 
Βονονεῦ, νὰ ψουϊάὰ εἶνο πἰπὶ ἀυδ σγεῦϊξ ἔοτ 
δ15 δἰ οφίδηςε δηὰ ἰπϑὶρἢϊ, ἰξ πχλυδὲ ὃὈ6 δάτηεἀ 
(1) ἰδαῖ Βα ἀννε}]5 οὐ [118 ἴανν οὗἁ ρυῃὶϑῃπιεηΐ 
ὙΠ ἀἰθργορογιοηδῖς ἐπι ρἢδ518:; (2) [δὲ {πε 
ἸΔῪ 18. :40]6 ἴο ηυμπηετοῦυϑ ἐχοορίοηβ [ἰ 15 
ἃ 5111} τῆοσε βεγίουϑ οδ᾽θςοϊίοη ἴο ἢ]5 πιεϊμῃοά 
οἵ Βαπα την [ἢ 5ιδΊεςϊ τας Πο [2118 ἴο ἀδνοῖορ 
6 {π|, (δὲ (6 τοβοίδηοθ οὗ 58 ἴο 
(δοὶγ τοι θυ ΠΟ 158 ἰῃ ἴῃς τηοβὶ 5ιΠἸΚίηρ δηά 
ἰηδίγαςίινα ᾿ηϑίδηςεβ ἀπε ἴο ἴπε πογγηα] οἢδ- 
Τδοῖου οὗ Ρυῃιϑῃχηθηΐ, τνογκίηρ ῃοῖ ΕΥ̓͂ ΔΥΌΠΙΓΑΤΥ 
ἸῃΠ]ςοηΝ, θυϊ ΟΥ̓͂ τη! ξοττ σοηϑοαυθηςαβ. Ης 

γεβοηΐϊβ ἴῃς ρῥίαριιε5 οὗ Ἐργρὶ 5 ὑεΐην 
ἱηηϊοῖοὰ νὴ ἜΧΡτ 55 τεΐδγθηςο ἴο {πεῖν ΔΊ Υ 
ἴο Επγρίίδη ἰτδηβργοββίοηβ. Ηδ ἰ8 ρογβδρβ8 
τὐτα ον δ ἰοὰ τὸ 115 ορίηΐοη, [πουσὰ ποὸ- 
τηΐην 15 βαϊὰ δδουΐ ἴ ἰη [πὸ Βοοῖκ οὗ Εχοάιι; 
Ὀυῖ [δ τοι δυζίνε ἰᾶνν νμ ἢ ἢδ 18 1Π|5ιγαεην 
[858 ἃ τυ ςἢ τογο δοϊθιηη ϑἰρηϊῆοδηος ἤδη 
να 866 ἰπδὲ ἰξ 5 ηοῖ ἄς ἴο αἱ ἀἰνίης ἴῃ“ 
[ογέεγοηος, θαῖ ἴο [Π6 ὨΟΙΤΏΔ] ργόςαβ88 ΟΥ̓ ΜΒ ΐ 
1ῃς 96εἰ ξς-ἀνεηρὶηρ ροννεῦ οὗ 5ἰηβ, 'ἰῃ {Ποῖσ υ ΤΥ 
ςοτηπ5ϑἰοῃ, Ἰηνοΐν 5 (6 σεῖτὰβ οὗ ἰπεῖγ ονσῃ 
ἴδλιδὶ ςοῃβεα!θης 68. 

Η ἰβ ἃ ὥυτῖμεσ οὐ]εσοη ἴο πἰ5 τιοῖμοά οὗ 
ἀγεαϊπιοηϊ τπαΐῖ ἢ 5βἰγαΐῃβ ἔδλοϊβ ἱπίο δοοοσά- 
δης6 Ὑϊ ἷ5 [Ποοσο5. ΕῸσ ἰηβίδηςσο, ἰη {Π686 
γοῦβ68 ἢ6 αἰ 5Ἐ1ΠΟῚ}Υ ἱπΊρ 168, δηὰ ἴῃ χὶϊ. 21, 24 
ΕΧΡΓΟΒΒΙΥ 5ἰαΐεβ, [αἱ ἴῃς ΕΕΥΡδηβ σεσε ἴοσ - 
τηοηϊοὰ νυ] νετηῖη Ὀδοδυ56 {ΠΟΥ ΤΡΙΒΕΙΡΡες 
νοστηΐη. ΤῊΪβ, πουγουοσ, νγᾶ8 ποῖ ἴσια οὗ 1Πε 
δηςίοηξ Εργριίίδη5, γῇο ᾿νεσα οὗ 811 πδίϊοῃβ ἴῃ 
1818 τεβρεςῖ {με πηοϑῖ ΒΟΓΌΡΌΪΟΙΙΥ οἸθδη. 

Ὗνε ἢηάὰ πιοῖε ἴλη οὔα τϑοορηπίοη οὗ 
ὀχλςε Νεοιησβϑὶβ ἰη ϑοῦρίυτο,. ΤΙ ἕδπηοιυδ 
1:π ἰα]οπὶς (Ό φη. ἴχ. 6; Εχ. χχὶ. 24, ὅζε.) 18 
οαϑεὰ ἰδ ἴξ. ]Δεοῦ [πε ἀδοεῖνεγ 15 Εἰπιβοὶ 
ἀεοενε. “1η τὰς την ψΒεγείῃ {πον ((δς 
ἘΥΡΌδΔη5) ἀδαὶε ὑγουάϊγ, Οοά νγἂᾶ8 ῦονε 

ΨΙΘΘΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. 

εἰ, τ5. ΖΦ ΨΠΟΓΕΎΠ ΔΙ ἃ πιδη βίης, ὈΥ τἢς 17 ον [Υ ΑἸπλρμ Βαπά, τῆδλι 
τιδλάς τῆς τοῦ ἃ οὗ πιαῖζογ τυὶτδουῖ. 

(Ποπι," ΕΧ. χυΐὶ!. 1. ΑἀοηϊΖεάοκ, ψνῆο δά 
ουΐ οὔ τἢς (υτὴ}8 δηὰ ἴοος οἵ 7γο0 Κίηρβ, [28 
μἰ8 ον ουΐϊ οἱ ([υὰξ. ἱ. 6, 7). Αραρ 8 
ϑνοσὰ ἢΔ8 ΤηΔ6 ΤὩΔΗΥ͂ ΙΏΟ 1|41685, δηά" 
Ὦ]8 τηοῖπεῦ ἰβ πηδάδ Ἑἢ 11655 ὈΥ ἴθ6 5νογὰ 
(1 ὅ88πι. χυ. 3). ᾿ανίἀ δα8 5ἰππεὰ ὉΥῪ 
ἘΓΟΔΟΉΘΙΥ, Δ ΤΟΥ, δηά. τιυγάον, δηά 18 
Ῥυηίβμεα ΟΥ̓ [ΓΕΔΟΒΕΙΥ, δά υ]ΐετυ, δηα τουγ- 
ἄετ. ἴῃ ἨδΌ. ἰϊ. 6, ΌΥ δῃ ἱροπιοιβ “ ἰδυηῖ- 
ἴῃς ῥγονεγὺ" ἰῃς ποσὰ [ῸΓ “ ρ]εάζεβ " πηθδῃ5 
4150 “ (Π1ςΚ οἶΑγ. [ἢ ον. χνυὶ. ς, 6 ἴῃ 6 Αηροὶ 
οΥ68, " Του δτί τἱρῃίθουβ, Ο 1 οτὰ. .. Ὀ6- 
οάυβο Του μδϑὲ Ἰυάγεα ἴπι15: ἔογ ΠΟΥ δᾶνὸ 
βῃοὰ [Πε Ὀ]οοά οὗ 5Ξ4]η18.. .. δηά Του διδεῖ 
εἴνοη πε Ὀϊοοά ἴο ἀσίηκ; ἴογ ἴδμεὺ ὅσο 
ψοτἢγ.ἢ ἐν 

ἴπ οἴδποῦ δογρίυγαὶ δ] υϑοβ ἴῃ6 αν 18 
εχρἰδίπεὰ ἃ8 βοιμειπιεβ γἰβίηρ ἔγοσῃ Ὄχᾶτηρὶς 
Δηα [86 86η8ε οὗ Ὠιιπδη δα} (Μαΐῖ. Υἱῖ, 2, 
“ὙΥΜ πνδῖ τηθάϑυσε γε πηεῖο, ἰξ 58|4}} ὃς 
τηοδϑιγοα ἴο γου ἀραίη ;᾿" Μαῖί. χχνυΐ. 52, " Ὑ ΠΟΥ͂ 
(δαῖ ἴλκὸ (6 βινογά, 58}8}} ρεγϑἢ σὰ {Π6 
ϑνογα ;" |[458. 1. 13, “ Ηδ 5}4]}} ἤᾶνε Ἰυάρτηοσπὶί 
ΜΠ Πουϊ ΙΏΘΓΟΥ, νν ῆῸ πεν ΠΟ ΤΏ ΓΟΥ ᾽): 
ΒΟΙΏΠΘΕΠΊΘ5 48 ἀπ16 ἴο ἴΠ6 παΐυ 8] ἀσνοϊορηιεηΐξ 
οὗ Βυπιδη οτίπιοβ (Ὁ Δ]. νἱ. 7, "Βὲ οοΐ ἀθ- 
οοἰνεὰ ; Οοὰ 15 ποῖ τηοςκοά : ἴον «υδαϊοοΌ!γ 
α »ιαη “οαυεί δ, δαὶ “δαὶ! δὲ γεαρ ;᾽") οπι. ἰϊ. 2, 
“Ὁ Ὗγε τὸ βυγὰ (ῃδὲ (πε Ἰυάρτηοηϊ οὗ Οοά ἰ5 
ἀεοογάΐρρ 10 ἐγ ό ̓}). ' 

ΤὨε ἥν ἰδ ΟσΟΔΒΙΟΠΔΙΪ ροϊηιοὰ οὐὔδ ὃὉγ 
οἴδπον ντίϊεσβ. Τὺ ἴῃς ΕΡΥρδη8 ἱπιαρίποα 
(πὲ (δηιῦγϑοβ ΠΡΟ (ἢ6 βᾶτη6 ἀδσροῦ 18 
ΜΠ ἢ ἢ Βδὰ διδδθεὰ ποῖ Αρίβ, δηὰ ὉῪ ἃ 
ψοιηά ἴῃ ἴῃς 8άπ|εὸ βροῖ (Ηεσγσά, {ϊ, 64). 
Ϊ]οϑοριιι5 οἴξη Δ]]υἀ68 ἴο ἀπδίοροιιβ τεϊσθυ- 
τίοη5, 85 1Ἰυδιγαϊοὰ ΟΥ̓ [Ὠ6 ἀεαίῃ οὗ Ηεγοὰ 
(δ Οτεαῖ (' Απίι.᾽ χυῖ!. 6); ὈΥ̓ {86 τηϊβίοτ.Ἅ 
ἴυη68 οὗ ΗἩεγοὰ Απέρα8 (' Αηϊϊ.᾽ χυ]!. ς, ὃ 2) 
διά οἵ Ηετοὰ Ακρτίρρα (4. χῖχ, 8, ὃ 2); δηὰ 
ΕΥ̓ ἴδε Τοπρυ ΒΟ οἰγουπηοϊβίοη, [Ὠγουρἢ 
ἀϊθεαβ6, οὗ Αρίοη, ψῆο μὰ ἀετἀδα ςοἰγουπι» 
εἰδβίοη (' ς. ΑΡ. 11. 13) δηά, οὔ ἃ ἰάγρε 580816, 
ΕΥ̓ ἴπε δηδ] πιϊβοσίοβ οἵ ἴῇς [ἐνν8 (΄ Ρτοΐοχ. 
δὰ Β. [.. ΡΒΙΪο παγταῖεβ [μδῖ δὴ Αἰοχδησσίδῃ 
Βεδίμβεη σῖο μιδὰ βϑπεογεὰ αἱ ἴ86 ϑρίδηδϊὰ 
Ῥγεβοηῖ ἩΠοδ [πὸ 1 ογὰ οὗ {δε νοῦ] πδὰ 
τηδάς ἴο Αὔνγαϊδπὶ δῃὰ ϑαγδὶ οἵ ἴῃς ἰϑ εΓ8 α 
δηὰ ρ, ψ͵ὰ8 ΡῬυπίδῃοά ἢ πιδάμεβ4α (6 
ῃοτηΐη. τηυίδῖ,᾽ ὃ 8). Ηδς ἀννε}}ς τ 5215. 
[λοϊίοη οὐ ἴδ6 Ποττίθ]ο ἀεδίμ οὗ ΕἸδοοὺβ 88 
8120 ]16 ἴο 4 ρεγβεουῖον (6 1,κεξ. δὰ Οδιυπη᾽). 
Α 5ἰπιηΐαν ἰῆρηιθ 15 ἰγεαῖεά Ὁ 1.,δ.ϊδπίιβ ἴη 
“6 τοοσδυ5β ρεβοσυζοσίδ." 

17. ἐδ Αρεισδίγ δαπά. [{πιουοβδηροδῦὶς 
νῶϊ “ (ὨΥ͂ Αἰγαΐ ἢ ΔΝ ογά," χυ]!, ἃς. 
δα Ἥ»ἬΘ71ηἈυὔδάε ἐδ ευογἰά οΥΓ᾽ »ιΩί ῦ . «υἱδδόοιξ 

νη Ἐαίδογ, “ ὄυε ἰΒουρῇ ἰΐ οστεαϊοα τἴὸ 
ὕπίνογθε (Χον»ο.) ουῖ οἵ ἴογηλεϑ5 πιλίϊοσ." 
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ἔογπι, ᾿ῬψΔηϊεαά ποῖ πιοδηβ᾽ ἴο 8επά 
Διηοηρ ΤΠεπὶ ἃ στους οὐ ὈεᾶΓ8.9 οὗ 
ἤετος ᾿ΙοΠ 8. 

ΤΏ νογάϑ ὕλη δηὲ ἅτε δο(ἃ Ὀοττοννοὰ 
ἔτοτα ἴδε Ρ]αϊοηϊκι8 (ΤΊΠπΊλοι5, Ρ. 51 σα). Ῥἰδῖο 
ἀοεβ ποῖ Ὠἰτηϑοὶ ἴὴ υϑςὲ ἴῃς νογὰ ὕλη οΓ 
“γηλίίον, δυῖ ἃ δολίης σοϊηπηοη ἃπιοὴρ ἢΪ5 
ΤΟ ον ΓΒ; δηὰ Ὠἱορεηςοβ 1,δο γί (1ἰϊ, 41.) 5878 
(δὲ Ρ]δῖο δεῖ ἰοστ ἴνο ᾿ϑάύρα ὑρᾷν οἔ ἃ} [Ὠΐη (8, 
Οοάὐ «πὰ Μαῖίϊεσ. Τῆς ςοηςορίίοη οὗ ἦε 
ΕἴοΓΏΠΥ οὗ τηδλίτον νὰ ἤχεα ὉΥ τδς6 Δρδμοσίξηι 
οἵ Ασίκίοιϊς (΄ Ῥηγα. ἱ. 4, ἃ 9) τμιδὲ “ ποίην 
δῆ ὃς τηδάς ουῖ οὗὨ ποϊπίην." Αἱ {π6 βδηὴς 
ὕσπις Ῥ]δῖο δα δἰγεδὰγ βδανοὰ ἢἰπιϑο] ἢ ἔγομι 
ἀρροδπης ἴο ἐρμὶξ ἴῃς σγοδῦνε ρόονοῦ οὗ σοὰ 
ὉΥ ἀεηγίηρ ἴο τηλίζογ 41} οοηςείναῦϊε δος ἀδηΐδ 
δη δρελκίηρ οὔ" 45 ἰηνι5δ]ς (Ψ υἱς. ἐν »"αἱεγὶά 
ἑπυϊμα ὨετῸ) δηά ἱπδβηϊεἶν ρῥἰδδῖς (Τί πιδουϑ, 
Ρ. 51 4). Αοσοογαάϊηρ ἴο ΤΊ πιδουϑ 1, ΟΟΓΒ (ἢ 
σθοσι [6 τογὰ ὕλη ἴῃ [Π6 δεῆϑς οὗ “τηλίίογ " 
ἢγεὶ οοουγβ), Μαῖζεν, [Πς σλοῖθοῦ οἵ 4}} υἱβὶ Ὁ]6 
ἃη Ῥεγοερίθ!ς (ΐηχα, 15. ἰην 510]6, ςδοιὶς 
(ἄμορφον), υπηΐογηι ἀσχημάτιστον), ἃπά 
Τεοερνα οὗ 8ΠΥ 5ῆδρε. Ρ]υΐϊδλγοῇ αἷδο ς 4115 ἴὶ 
οοἴουγε55 (ΤΊπι. ΟοΓ. 94 4). [{ 5 ἴδε ρμα5- 
5ῖνε δηἀ σοηῃδιϊυεηῖ ῬΊΒΟΡΙΕ οὗ τῃϊηρ8 (Ὁ ορ. 
1Δετί. Υἱὶ. 134). ῬΠΙΟ δάορίβ {π|5 ἰεττηΐπο- 
ἸΟῪ (ες Νιςῖ. οὔἶετν.᾽ Ορρ. 1ϊ. 26: : “6 
Μυμά, ορίκ᾽ 2), ἀπά δἀἀς5 οΟἴμοῦ ὀρ Ποῖβ ἀ6- 
δοσιρᾶνε οὗ [δ βιυϊδδίδπος ἰῃ Ὡς ἢ 

“ ΑἹ] ἔοππη ἰ5 ἔοστηϊεςβ, ογάες ογάεσὶςςς,"} 

“ Μαῖϊεν " ἰ5 [ῃς δη{π|519 ἴο ““τλϊη ᾽ (νοῦ-). 
Ατἰβίοι]ς υ5ε8 ἴῃς ρῆγαϑε ὑλικὸς ἀρχή (' Ῥατί. 
Απ,᾽ ἰ. 1, 20) δηά ὑλικὴ οὐσία ἐἸΜοίδρῃ» ἶν. 
7.1. ὅ8ες ὕδθεγνορ, ᾿Ηἰδῖ, οὗ ῬΏΙ]οβ.᾽ ;. χ23, 
194, ἄς. 
Νον, 15 ῬΏΣο δηὰ Ῥϑουάο- ϑοϊοπιοη προδης 

ἴο ἴσραςῖ [6 εἴογη Υ οὗ πιδίζοσ, ΠΕΥ ἅΓῸ 50 
[2᾽ Ὠοτείο 2] ; σἷηςς (Π6 ἰφαομίηρ οὗ ἴο ΟΠ υγοἢ 
᾿ιῶ5 οὐδοῦ ὕδεη ἴΠδὶ “ Οοὐά πιδάς 4}1 {πΐηρβ οὗὨ 
Βοιϊῃίηρ,᾽ οΥ, δἱ ἰοαϑί, ουλ οὗ Η ἰπιβοὶξ 
ΤΠεῖε δὴ δὲ ηο ἀουδὲ (μδὲ Ῥέίνο Ὀεϊϊενοὰ 

ἴῃ ἴῃς οἴογηϊ υ οὗ πιδίϊοσ, Ὀεσᾶυδε πὸ οτ- 
ῬΒΔΕΟΔΙΥ τοροδίβ [πὶ ἃρῃοσίϑπι οὗ Ατὶϑίοιϊς 
(8ς ἱποογσυρὶ, Μυηάϊ, ὃὶ 2), δηά Ὀδοδιυβε 
Ὠδ 52γ5 [δῖ ἴἤεγα ἅγΓῸ ἔΟῸΣ οδιιδ65 οὗ σσγεδοῃ 
-ῖδε Αξεηῖ (Οοά, ὑφ᾽ οὗ), ἴῃς [πδοισυπηεπῖ 
([δὲ ΙοζοΚ, δι’ οὗ), ἴῃς »παἱεγία! οΔυκς (Μεῖ- 
ἴον, ὕλη, ἐξ οὗ), δινὰ ἴῃ ἤπ4] οδυϑς ([ἢς 11108- 
τεαϊΐοῃ οὗ Οοὐἷξ ροοάποβϑ, δι᾽ ὅδ. Ηες πο- 
γνοτο ἀἰβίϊη υ 5}:65---ποῖ ονθε ἴῃ δὶς βρεςίαδὶ 
ἴγᾶςῖ οὐ Ογεδίίοη (Ὡς Μυπάϊ ορίδεῖο ᾽"--- 
Ὀεϊσεοοη ΔΗΥ 27:2 ογεδίίοη οὗ τηδίοσ δηά 

Σ. δ οδ᾽]ς τηδίζοσ ἴῃς παθητὸν, δὰ τιϊηα [Π6 
δραστήριον αἴτιον. Ηπ αἰεμρίβ ἴο διρροτί δὶς 
ποτὶ ρίσγαϊ ποιίοῃ ΌΥ δοσζὰς ἰδηϊδδιὶο δ] ροσ βίην 
δἰοαίκαι Ἀδο τς ἄσημα ἷὰ ἀξ. ΧΧχ. 42. ὅες 
ἱερςὰ, “ ῬὨ1]ο,᾽ 230, 231. 
5 ἐκ τοῦ γὰρ οὐδαμῇ ὄντος ἀμήχανόν ἔστι 

γενέσθαι τι. Ἧϊε 56εοΙη8 ἴο σοηίχαάϊοὶ Ὠἰη,86 17 ἴῃ 
“8 ε ϑοιῶη,᾽ ἢ. ὶ 13. 

ΔΊΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. [ν. 18. 

18 Οἵ υηκπονῃ τ] ἃ. Ὀελϑῦβ, αἰ} 
οἵ γάρ, ΠΟῪ οτγεδῖςα, Ὀγοδιμίηρ ουΐ 
εἰς εΓ ἃ ἤει νᾶροῦτγ, οὐ ΑἸΕΠΥ 8ςεηΏ 

“εεοπα οτεαϊίοη οὗ [6 Κυοκηιοβ, θυῖϊ τοργατάς 
οΥοδίοη 85 ἃ οδϑβο 655 δεῖ. 

Οη (ἂς οἷδε μδηὰ, Ἴοοπιποηίδίοσβ, Ὀοίὶ 
ἘἈοπιδηϊϑῖ δηὰ Ῥεοϊοεβίδηϊ, βᾶνε Ὀδθη δηχίοι 
ἴο ἀείεηά ἴπ οΥ̓ΠΟΟΟΧΥ οὗἁ ἴα τυτῖῖοῦ οἵ [ἐ]5 
ὈΟΟΚ. ΑΞ53 ὩΣ 85 ἴδε Ῥγεβϑοηῖΐ νεῖϑε 18 (0ἢ» 
ςογηοὰ δα ΓΛΔΥῪ ΤΊΘΓΟΙΥ ἤάνα τηδδηΐ ἴο τοῖεσ ἴο 
Οεη. ἱ. 2, δηά ὕλη ΤΑΔΥ͂ Ὁε ΟἿΪΥ ἃ 
οἰδλϑδοῖς δηὰ ρἈ]οϑορῖοδὶ «αυϊναϊεηΐ ἴοσ ἴθἊ 
“μους ἔοστα δηὰ νοϊὰ ἢ (312) 370) 
ψὩἶο τ[86 ΓΧΧ΄. γχοπάοσ ΟΥ̓ ἀόρατος καὶ 
ἀκατασκεύαστοςς.ς Ουΐξ οἵ [ἢ]15 ““νηϑῖ Δ0γ85 ἢ 
Οοὰ ετελίεὰ (ἢς κόσμος ΟΥ ΟΓΕΙΙΥ αἰδβροβὶ- 
οη οὗ ἰῃ6 υπίνογος (υ. 20). 81. ΑὐγυΞίῃς 
[Δ Κ65 1ἢ 15 ἴο ἰᾶνα Ὀδοη {πὸ τυτὶϊοτ᾿β πιοδηίηρ, 
Ὀυϊ ἰἴ οδῃποῖ ὃς τεχαγάθα 25 Ἵογίδιη. Κυθεὶ 
(" ϑιυά, υ, Καὶε, 'ν. 698) τεῖδσβ ἴο ἰχ. 1, χίὶϊ, 
95), ἃ58 ἱπαϊορδίίησ ἰδὲ ἴῃς τυτῖῖϊοσ δόγὲ Οἱ 
Δ᾽ υάε5 ἴο ἴδε “εεοπάα. οτοαδίίοη ὀΐ ογάεγ ουΐ 
οὔ οἰδοβ; δυῖ [ἰδ τείσγεῃμοςδϑ ἃγῸ ὙΟΓῪ ἕδσ ἔτοσι 
ἀεςίβῖνο. 

«υαηϊ:4] ποΐ τ64...ὺ [ἢ ὧὐ. 17-21 ἢς 56 
ψῆδὶ Οοά τΐρῃξ μᾶνε ἄοπο ἴῃ ἔπε ἐχογοῖϑε οἱ 
Ηϊ5 ἘΠΕ ρΡοψοῦ; Ὀυῖϊ Βε δάἀὰβ (121-26) 
(δὲ Οοάἂ ἀϊάὰ ποῖ δἀορί {πεϑ6 πλοδη8 Ὀδοδυϑὲ 
οὗ Ηἰ5 Ἰονε ἴον 4]. 18 τὰς οχρτεββίοη οὐκ 
ἡπόρει, ““Ἰλοκοὰ ποῖ τηοδῃ3,"" ΤοΙΏΡ. Χὶϊ, 9; 
ΧΧ,, αἱ 84π|. χίν. 6;  Οἤγοη. χίῖν. σΐ.- 
Ω τς ΟΥΓ δέαγε, οσ ἤεγος ἴον.) Τὰς 

ντϊϊεῦ 5 ποῖ δεῖε τὨϊηκίηρ οὗἨ ΔΩΥ δεῖεῖ 
νοβηΐρ, τ ϊοῖ ἴῃ βοῆς ἃρὸβ8 ργευδιϊοὰ ἰηῃ 
δοπὶε μαζί οὗ Εφγρί (εν. [πε νγογβαῖρ οἵ Ἰοῦ5 
δῖ 1,δοὨορο 5), Ὀυϊ 15 ΟὨΪΥ δαγίης τδδί ἱξ αὶ 
δὰ δεεη Οοὐΐβ οδήεςϊ ἴο ἐεηγον ἴδεπὶ, Ηε 
ταὶ δᾶνὸ δεηΐϊ ΕἸ υμ {ποτ 85 ΠΊΔΗΥ͂ ὈεᾶΓ5 
δηά ἸΣ ἰὰ βοηὰ ἢϊο5 δηὰ Ἰοουδῖ. 
ΤΟ ῥαββᾶρε 5 Ῥγο Δ ΌΪΥ ἃ σεσαϊηΐβοθηοες οὗ 
Ῥηΐο (νι. Μοβ.᾽ 1, 1:9), ννῇο βαγ5 μιδῖ, δίπος 
Οοὰ οπἷγ νυν βῃοεα ἰο δἀπιοηΐβῃ (ούτε τ 
ἘΠΕ ιδῆο Ηε ἀϊά ποῖ 8εηὰ “ Ὀεαγ5 δπὰ 
δηά ρῬδηΐῃοσβ, Ὀυῖΐϊ ΟΠ πιηυΐϊε δηά οοη- 
τεπιρ! δὶς ἰπθοςίβΌ ὙΤῈῈ [εν τοτὲ ἐοπὰ οἵ 
1Πυδιγαηρ Οοαἷβ ρονγεσ ἴο ονεσίμσουν Ηἰδ 
Θποηλῖοβ ΟΥ̓ ΤΠ 5πλδι]οδὲ σγοδίυσοβ. ΤῊΪ 15 
[ἢς ροϊηϊ οὗ [δες ἕδγιουβ δίοσγ δϑουΐῖ ἴδε παῖ 
ὙΠΟ ἢ οτερῖ ὉΡ [πὸ ποϑι τ οὗ ΤΙ δηά ξτὲν 
ἴῃ ἷ5 γαίῃ (' Οἰτίη, ἢ ς6. 2). Ὑε [βγδεὶ- 
[65 ἀγὸ ἐπγεαϊεηθὰ υἱῖὰ νὰ θεδϑῖβ ἴῃ [εΥ. 
ΧχΥΐ. 22; δηὰ “ἴῃς Ποίβοπ)α δοαϑί ᾽᾽ 15 Δ:ΟΠς 
Οοὐβ ἔουγ βοῖὲ υάκηχοηΐβ ἴῃ Ε;Ζεῖς. χῖν. 21. 

Ὁ ΕΣ ἐκείνης γὰρ (ὕλη) πάντ᾽ ἐγέννησεν ὃ θεός, 
οὐκ ἐφαπτόμενος αὐὑτός' οὐ γὰρ ἦν θέμις ἀπείρου 
καὶ πεφυρμένης ὕλη: ψαύειν τὸν ἵἴδμονα καὶ 
μακάριον, ἀλλὰ ταῖς ἀσωμάτοις δυνάμεσιν . . - 
κατεχρήσατο. “Ὧς Νὶοῖα. οθέεςσ.᾽ 13. Οοπιρ. 
“Ὧε ΡΙ]αηίαϊ,᾽ Σ; “θς ΟΒευιν.᾽ 35; “ἢε Μυῃ 
ορί(.᾽ 2. 

2 παύεται γὰρ οὐδέποτε ποιῶν ὃ θεός. “Ἷκῷ. 

ΑἸΙερρ.᾽ ἱ. 3. 



ΨΊΡΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. 

οἵ 8οδεϊζεγεά 8πιοῖζα, οὐ βῃοοίίπρ μοῦ - 
ΓΙΌΪΕ Βραῦκ]ε8 οὔκ οὗ {Πεῖγ γα8 : 

Ι9 ΝΒεγεοῦ ποῖ οὐἱγ τς Βαγπὶ 
γηρης ἀϊδραῖςἢ τῆδπὶ δὲ οὔςδ, δυΐζ 
4Α͵5δο τῆς του ]ς βῖρῃς υἱίεῦ! Υ ἀςβίγΟΥ 
1Π6ηι. 

20 Ὗελ, απὰ σἱτποις τἢε86 πλρἢς 
(ἢ ογ μᾶνς Δ]1εἢ ἄονγῃ τ οης δἰ Δβῖ, 
θείηρ, ρεγβεοιτοά οὗ νεηρεδηςα, δηὰ 
βοδίζεγεἀἁ δργοδὰ τῆγουρῃ ἀπε Ὀγοδιῃ 
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οὗ τὴγ ροννεῦ: δαὲ δου ΠΔ8ὲ ογάεγεὰ 
ἘΠίηρ8 ἴῃ τηθάβυγα δηὰ πὰ θεῦ δηὰ 

ψεῖρμῖ. 
21 Ἐσογ τῇοιι οδηβῖ 5ῆενγ Τῇγ ρτεδί 

ΒίΓΕΠΡΤΝ δὲ 811 πιο σμεη του ψ]]Ὸ ; 
δἃηὰ ψῆο ΤῊΔῪ βίη τῆς ῥρονγοῦ 
οἵ τηΐης δγηὶ 

22 ἕογ τῆε ψῇοῖὶς νοῦ] θείογε ἃ [καὶ ,ο. 
πε6 18 ὅδ8 4 {ΠΠπ||6 ργαίη οὐ τῆς "5 
δαίδηςε, γεᾶ, 848 ἃ ἄγορ οἵ [πε πιογη- μὐρόβ Τρία 

18. ὠπέποευπ «υἱέ δεασίς, ιω] φῇ γαρε, ῤπ 
εγεαίεά.}] Τοϑερῆμ5 (΄ Αηἰῖ.᾽ 1ἰ. χ4, ἊΝ - 
Ἰονίης βοῆς ἀἰβγοηῖϊ Ἰεροπᾶ, δγ8 [(Παῖ 
Οοά 44 Ε]1 Εὶ 11} οὗ 411} βογῖί8 οὗ νν»]ά 
Ὀελδὶ5, οὗ Κἰπά5 [δὶ μαὰ πουεῦ Ὀδθη ϑθθῇ 
Ὀεΐογε, ϑοπὶθ σεπάεῦ θυμοῦ πλήρεις “[]} οὗ 
“Ὁεέπ 07, δῃὰ θυμὸς ὯΔ45 {Π|5 τησΔηΙηρ᾽ ἴῃ 5ΟΠῚ6 
ΕΞ: οὗ [86 ΕΧΧ. (Ὀουῖ. χχχῖ! 31; 5. 
γἱϊ. 4: ΑΙηοβ νἱ. 1:2; Ηδθθ. διε"). Βυῖ [ἴ [5 
μεῖον ἴο γτείδίηῃ [86 Τοπηηοη τησοδηΐϊης οὗ 
“ἰγασο,᾽" 85 ἴῃ υἱῖ. 2ο; Χυΐ. 5. 
εἰ δεν. ἤτοι. ὙΤς ΟἿΪΥ οἴδοσ ρἷδος ἴπ ἴδ 

ΒΙΌ]6 νἤοτο [86 νογά οοουχβ 15 Ἀοτῃ. Υἱ. τό, 
ὙΏΕΓΟ 4150 ἴἰ 15 ιιϑεὰ ἴῃ ἴδ6 υπο]λϑϑίοδὶ ϑθη86 
οἵ “ εἰἴΠεν, ΓΟ] ονγεά Υ ἣ, “ οτ.᾽ 

ΟἹ ΜΠ “επί 9 “εαἰϊεγεά “»ιολε.}] ΤῊς 
ὈειοΥ τοδάϊηρ 18 λικμωμένους (]Ε., σι πρπὶ 
οὐδογενε ῥγ γε), “το ηρ ἔοσι ἢ (Π, 
4“. γγηηοννίηρ,᾽7 ““5οδί(ογίηρν ἰκο ἢ 48), “8 
ΤΟΔῚ οὗ 5πιοκο." Βρόμος, “ἃ τοατίηρ ᾿" (77 ε;"ἱν 
Ζι), 15 ΒΟ ΘΕ Π|68 οοηξυδοὰ ἢ βρῶμος, “ ἃ 
βιἰθεηςῖ,᾽ 45 ἰὴ οεὶ ἰΪ. 2ο, ἀναβήσεται ὁ βρόμος 
αὐτοῦ. ὙΒεΙς ἰ5. ΠΟ δβιδ]ιοίεηϊ ΤΟΔΘΟῺ [ῸΓ 
τακίην [τς νοτγά ἰη [Πδὶ δθῆϑε ἤεσθ. “"Α σοᾶῦ 
οὗ βπιοκο᾽ 15 οὔς οὔ ἴῃς Αδβομυ εδῃ,  λλήθδει 
ἐχρυοϑβίουβ τνϑῖς [ἢ6 τοῦ κὸ5. Οομρ. 
Ον!ά. “ Μεῖ. νἱῖ. τῷ, “πρπίβείεσμε Ἰοσυ πὶ 
“πω ίδις Ἰτηρίεηϊ. Οὐομρ. [οὉ ΧΙ]! 18, 120; 
ΧΧχιχ, 20. 

“δοοϊηφ [1ἴτ,, “ Ἰιχ!ηΐηρ." 0} χὶϊ. 19, 
“Ουΐ οἱ, ἢϊ5 (1μονϊδίμβδη᾽ 5) του ἢ σὸ Ὀυγηΐηρ, 
ἰδλπιρβ, δῃὰ βρασγκβ οἵ ἢγε ἰθᾶρ οιυῖ;" ἐά. 21, 
“ Η!5 Ὀγεδἢ Κίη]οτἢ οοα]5, δηὰ 4 ἤδπια ξοεῖῃ 
ουΐ οὗ ἢἰΞ που .7 

19. δ αὐτὸ ἐδὲ ἐενγίδίε εἶσι] ἘἈδίβοσ, 
“υῖ αγϑη ἴδ δἰ ψῃξς (νν88 4016) ἴο ἀεϑίγου, ὉΥ͂ 
ζειτ γίης {μεπ," ῬὍΤΕς δ θ]εὰ δαϑ 15ῖς ννδβ 
ἀ0]ς ἴο ΚΙ] ΕΥ ἃ σἴδηςε. 

“..Α5 ἴῃς ὈαΞ,]Ποοἷκ 5161} (0]]ς 
ΒΥ νεπΐμλς οὗ Ὠΐ5 βίσῃι,᾽" 

σηάαύοσεξε, 2} αγεορῆἷ: 7. 

“80 5008 [1115 ποὶ ἴῃς Ὀα51}15ἷς τ ῖτ εἰρδς" 
ΟΒΕΕΝΕ. 

4“. Μαΐεε της ποὶ ᾿ἰἰκὸ (ἢς 5ἰρμιιεᾶ Ὀ4511151, 
1'νε Ἰοοϊκεὰ οπ ἰπουβαπαβ πὸ δᾶνς δρεὰ ἴδ 

Β ΟΙ͂ΕΕ ὁμέ δἰ δεά » . ΒΥΠΥτ ἩΟΉΖ 50. 
᾿ ΘΗΑΚΒΡΕΑΈΕ, δέμμεγι» 7Ζαΐζε, 1. 4. 

ΤΒο δ 45:115.ς ἰ5 (ἢ “ ςοςαίγίος" (Τῥδοπῆ) οὗ 

720 οαυ 

5. χὶ, 8: οτ. νὴ. 17. Το εοεξαϊγίες ἰΒ αἶϑο - 
βαἰὰ το Κὶ]] ὈῪ ἃ σίδηοο :--- 

“. Τῇδιὶ Ὀᾶτα νοῦνα] 77 5}4}1 ροΐδοῃ πιοσὰ 
ΤΏδη ἴδς ἀσλιμ .ἀλσιίίηρ ἐγε οὗ οοοϊιαισίςε.᾽ 

Ἄρ»». μα 7, ἰι1, 2. 

Οοαιρ.. “ Τ εἰ ΝΡ; 1. 4, ἄζο. 
ννογὰ ἴ5 ἃ οοστιρἔοη οἵἉ εοεοάγἐἾο, σΤοςΟὐ 6. 

40. «οἱ οπὸ δἰ α"..}ὺ Α(5 ϑεῃηδομογὶῦ δηὰ 
ἢ5 μοδὲ εσὸ ἀσϑίγογεά (2 Κ. χίχ. 7λ 

δεῖηρ ῥεγοαεῦ 9.7 πὉεπρεαπο Ἐλίδον, 
“θείην ς ΟΥ̓ δέ νρδα ΟΥ̓ 7υδιϊςε." Τὶ 
Ὠοϊΐοη οὗ νεηρεδηςς ἀοκοίηρ ἴῃ6 ἴ66}5 οὗ 
οτὐἴσηθ, Κ 4 πβουη ὕροη {πε βςθηΐ, 15 σοῃγ" 
τήοη ἰη 411 ᾿ϊτογαῖυγο. “ θοῆς Ὠγ6η᾽ 8 81Π5 ἃγὰ 
ὉΡδῃ, ξοΐηρ θοέοτε ἴο Ἰυάἀρτηεφηΐ, δηὰ δοπιο {ΠΟΥ͂ 

43εν " (1 Τίπι. ν. 24); Αςῖβ χχνυ . 4, 
προ νος νοηροδῆςο (ἡ δίκη) δυβεγείι ποῖ ἴο 
να. 

““Ψεηροδοος, [Ὦγ ἤει την, [δεῖς τος δε μρα,᾽" 
ΕΒΕΚ. 

ἐδγοισῦ 1δὲ δγεαίδ 9 ἐ67 βοευεγ. Οδρ. ν. 
231 οὗ ἷν. 9. 

δος ῥα ογάεγε. ] ἘἈΔῖμον, “ Του οἵ» 
ἀεγεάσι" (6., δὲ (γοδί!οῃ). 

ἐπὶ πιοασωγό απο νπρηδεν ἀπά αὐεὶσ δὶ. ΟΑοτῃρ. 
4Ἁ Ἐπάν. ἵν. 16, 370. ὙΒῈ ἴσυς δηὰ νυδιυδθὶο 
τιοδηϊηρ οὗ [δος εἴλυβε 15 (Πα Οοἀ ἀϊὰ ποῖ 
αἰοδλῖο ἴμοϑθε ἰονίδί ῃδηβ, δηὰ 43:15 8, δηὰ 
δἰγδηρε τηοηϑίουβ, θοσδυβε Ης Ἶονεβ ἴδε οἵ- 
ἀεγεὰ σορυϊδγι οὗ ἴδε Κοβηιοβ ([οῦ χχν!. 
24-λἀὴ ; 8. Χ]. 12). ἴῃ δυςἢ ραβϑᾶρεδ νὰ 566 
1[8}6 ΦΑΣΙ ΤοηοορΡΈ ΙΒ οὗ 4 Ἐδαὶπὶ οὗ 1 ἂνν. 
Ευσίδον, Οοὐ 8 ἸΏΘΣΟΥ ργορογιοηεὰ [6 τηοδῃ8 
οὗ ριιηϊϑῃπηοπί ἴο [6 ἀεδιγοὰ οηάς (οὐ χχχί. 
6, “1,εἴ τῆς Ὀ6 τννεϊρῃοαὰ ἴῃ δῃ ἄνθη Ὀδίδηςο Ὁ 
15. χχυϊ. 17, ἴῃς “]ης 7 δηὰ “ρ]υτηπιεῖ᾽ οὗ 
υάρτηοηῖ). Αποΐδοῦ σοᾶϑοη 5 σίνεῃ ἰῇ ὧν. 
21:--.26. 

41. ἐδομ εαπεὶ “ὅεευ .« . . αἱ αἱΐ ἐΐηιε:. 
ΤΒΕΙο νγὰβ Π0 ἱτηπιοάϊαϊα Ὠδοοϑ5 ΠΥ τπογοίοτο 
ον ΔΗΥ͂ ΔΌΠΟΙΤΩΔΙΪΥ 5 ρογηδίυζαὶ, ἰηςογυςηςίοη. 

ὯΔ. {δὲ ευδοῖε «υογ Δ} 21 Μᾶςος. νγἱϊϊ. 18, 
γγῆο δἵ ἃ ὈδΟΚ οδῇ οδϑὶ ἀοόνῃ. ... ἃ}]} [ῃς 
ψοχὶὰ,"» 

ἂ: ἃ ἐῤεῖε σγαὶπ Οὗ ἐδε δαίαποο) 1.1τ,, "ἃ 
δροοκ ουΐ οὗ ἴΠ6 58.4165. (οΟμΡ. 8. χὶ. 1ἰς 
(Χ Χ.) ῥοπὴ ζύγον. “Ῥοπὴ ῬΓΟΡΕΤΙ͂Υ πλοδη8 ἴδ 6 
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ἴηρ ἀενν τὲ (ΔΠ|επἢ} ἀόνσα ὕροη τπ6 
ελτ ἢ. 

23 Βυὲ τδοὺ ᾿λϑὲ πιεγου ὑροη Δ]] ; 
ἴογυ ἴδου οληδὲ ἀο 4]} τῆι δηὰ 
τη Κεβὶ δὲ τῆς 8:8 οὗ πιεη, ι.896 
ἘΠ ΕΥ διουϊὰ ἀπιεπά. 

24. ἕον ἴῇου Ϊονεβῖ 41} (ἢς {πίπρ8 
τλῖ ἂγε, ἂπὰ ἁϑῆῃογγεδῖ ποιδίηρ 
ὙΠΙΠἢ ἀποὺ ἢαβὲ τηλάς: ἴογ σνεῦ 
νου άε8ὲ του ἢᾶνα πιδάς δΔῃγ τιίηρ, 
1 του λάβε Βαϊβά ἴ{. 

ἃς Απά οι οουϊά Δδηγ τΒίηρ; Βανς 
εὐάυγεά, (1 Βδά ποῖ δεεη τῦγ τ 

ΨΊΘΟΩΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. ΧΗ ἰν. 23---τ. 

οὐ θεέ ῥγεβεγνεά, ἱξ ποὲ οδ]εὰ ὃγῪ 
τῆεεὺ. 

26 Βυε ἐτδου βρᾶγεϑβι 2]} : ἔογ Ἐβεὺ Ἡ οἰ τ 
τλλ ἀνννουςς Ο Τρογὰ, τὰου ἰονες οἵ 
80 

ΟΗΑΡΤῈΒΕ ΧΙ]. 

4 Οοα οἷα ποέ ξεῖνον ἑλορε οΓἹ ζαπασπ οἷ 

ἐρόδεν ἀγα ὐίιβοί, ΠΝ ὮΣ. 

27 Τὰν δε ἐύβυνν ἘΡΗ ἐδεῖν ξυαΐ:. 

ΟΕ εἰίπε ἱποοιτυριθὶς ϑρίγις ἰ5 
ἴῃ 411 «πίη ρϑ. 

τγο Ὀ] Ὡς ἀϊρ, οὐ ἰπεϊηδίίου οὗἉ [Πς ϑοδὶἊβ, θυῖζ 
5 Ὠεγὸ υδεὰ ἴογ ἔπη ([ηἰ65ῖ στδίη [Παΐ σδῃ οδιι58 
Ἐς 302165 ἴο ἀϊρ ἰἔ ἔδκοη ουῖ οὐ ρυϊ ἰη. 

4: ὦ ἄγοῤβ 9 δὲ »ιογπίηρ ἄε4υ.ὺ ΤΠ »"0γ" 
ἐπᾷ ἀσντασορ 15 ἴπ6 τ ῖῪ ἴγρςε οἵ ουδῃηδϑθοςηζε: 

ο8. Υἱ. 4 ; ΧΙ, 4. 

48. Βυΐ Ἰδομ διασὲ »ΊΟΓΟΣ « « .«] Ἐσςοΐυ5, ΧΥΪΙ, 
11. Οὐοάΐξ οπιηϊροΐορηςς δηά χηδη 5 υἱοῦ 
ἔοοῦ]δη655 ἅγὸ τηοηϊοηοά Ὧ5 [86 ρτουηάβ οὗ 
Οοὐἷ 5 ΠΟΙΟΥ͂, 85 ἰῃ χὶϊ. τό, :8. Εσοιῃ [δ ἷ5 ἰ5 
ἴλκοη [86 θεαρίπηΐην οὗ ἴδ6 ης οοἰϊεςῖ, “Ο 
Οοά, νο ἀδοϊαγεδὶ Τ βίης Αἰμι ΠΥ Ῥονγοῦ, 
τηοβὶ ΤΠ οΗ͂Υ ὈΥ 5ιιονην ΠΊΟΤΟΥ δηὰ Ρ11γ." 

44 Τ| ἰς δὴ αἰϊγίθυιϊς οὗ Οσοὰ Βἰτηςοϊ, 
ἈΠΟ ἜΤΟΣ Ῥονοῦ ἀοιἢ ἰπδὰ δον Ἰἰκοσὶ 

δ 
ἍΜ Βεη Μόετῖον κεδβους [πειϊος.᾽ 

«ευἱπδεεῖ αἱ ἐδὲ εἴπ: ΟἹ »ιρη, δεεσισε ἐδέν “δαμία 
α»ϑπεμ.] [ϊ., “Ονοτ]οοκοϑῖ πηθη᾿ 5 51η5 [ὉΓ 
τοροηΐδηος," χὶὶ. το. ὙΠῸ βδπὴς οὐγίοι!8 
ἘΠ Ρ  5}} ρῆγαϑε 15 υδεὰ ἴῃ Αςῖϑ χυΐϊ. 10, τ ἢ ἢ 
5 ΟἸΟ5ΘΙῪ Ῥαγα} 6] ἴο {Π||8: “ Το {{π|65 οὗἁ [15 
ἱσπογδῆςς Οοά νυἱηϊκοά δἱ (ὑπεριδών), Ὀυϊ πονν 
ςοπητλδπάει ἢ 811 πίε ἐνεσυνμεσε ἴο τερεηΐ 
(μετανοεῖν). Ἐοτ δε (Βουρῃῖ 866 Ἀοπ. ἱ!. 4; 
1 Ῥεῖ, 11. 9. ὙΜΝῈ (δὲ ρῆγαϑθεα σοραγε 4130 
ΕΟ] υ5. χχνὶϊ!. 7, “ ἿὩκ δ (πάριδε) ἱσῃογδηςε ;}" 
ΧΧΧ, 11, ““ ὙΜΩΚ ἠοῖ δὲ ἢΠἰ5 [0}}1ε5.ἢ 

“Βαυϊ νὰ τηιϑῖ σὶνς δας ἢ οἴδοῖ ἰεᾶνο, δῃὰ τυὐμᾶ 
σέ εἰϊποτς νασ. -ΞΓΗΑΡΜΑΝ, 71. ἰν. 66. 

“ Βρεσιε ΠΟΥ͂ δῃουϊὰ ἀπηοηά᾽" 15 οἱὰ Επρ 155 
ἔογ “ἴῃ οτγάεγ (δῖ, 

24. ον ἰδοω ἰουεεὶ αἴ δὲ ἐδίηρ: ἐδαΐ ἀγε.} 
νε ΤΟΥ͂ δὲ σταῖοξ ἴἰο [86 ψτιῖοῦ ἔοσ [86 
Ὀεδυθδι! του ῃί8 οὗ [8 δΔηὰ [ἢς ξο]οννίην 
γοῦβο5 Ποῦ δἰορρίης ἴο ἱπαυΐϊγα δον ἢ6 
ςο-ογάϊηλίοα ποτὶ ἢ ἴδ ἀποοπιργουλ δὴν 
ΒΕΥΟΥΓΥ ἘΧργοβϑοὰ ἴῃ δυςἢ ρ4538Δρ65 45 συν. 
μαι 4, Ὑ ΉΠπ8 Ὁ ἄς. Ηες δοῖὸ ἅφγϑοβ Ὑ1ἢ 

ΠΙ]ο, ὙΠῸ ἰπ ΠΊΔΗΥ͂ Ρα5βδρεβ οὗ 
“ χοοάπο55,᾽ ἀξ. “"" Κιηάπ655,᾽ 45 (ὃς ἘΣ 
οὗ 411} ογεδίίοη (' Ὡς ορίέ. Μυπάϊ,᾽ 6: δ) 
Ομετυδ. αὶ 3ς ; “6 5δοσίξ Αδςεὶ, ὃ τς, ὅζο.). 

σόῤογτειὲ ποέδίηρ «υδίοῦ ἐδομ δα! πιαάρ. 

ἀβρλβδθθι ἴο ἴῃ οὖν ΟοἸϊεςξ ἴος Αϑῷ ὙΝνεάηςε9- 
Υ. 

26. δοευ εομίᾳ απ ἐδίπς δαῦυε ἐπάμγεά. ἴμονα 
15 ἴῃς ἰδνν οὗ σοί β ργονιάδηος ἢο 1655 [Ὡδη οὗ 
Ηἰκ ετγοδῖϊνε ροννεσ. 
7 ποὲ εαἰϊεά ὃν ἐδεε. ΝΑτΙΛΕΙ͂Υ, “ ςΔ]]εὰ ἰηΐο 

θείη." ὙΠὲ οχργεβαίοῃ 18 ἃ Ἠεῦτγαίσπι, 
καλεῖν θείην υϑοά [πκ6 ἐξ Ἢ ἴῃ [ῃ6 56;5εβ ὈοΓΣ 
οὔ “ ΟΠ " δηὰ “ ογεαδίίην " (Ά οπι. ἱν. 17). 

46. ἐδομ “ραγει αἱϊτ ζον" ἐδὲ ἄγε ἐῤίρε. 
“ Η]5 ἰδηθοσ ΠΔΟΓΟΥ͂ 15 ΟΥ̓ΟΓ 411} 8ὶ5 του 
(5. αχἱν. 9). 
Ο Ζονά, ἐδοι ἰσυεν 977 “οἱ. Δέσποτα φιλό- 

ψυχε. ΤῊ 5 15 δὴ ἐχαυϊπιῖε δηὰ ογίρίπαὶ ἐχ- 
Ρτγεβϑίοῃ. [ἢ οἰδβϑίοδὶ Οτεεῖ φιλόψυχος τηθ8ῃ8 
“ Ἰονίηρ [ἴπ,᾿ 2:4. οονναγάϊγ. ((οπιρ. [οδῃ χὶϊ. 
25.) [ζ 15 Ποτὲ υϑοὰ ἰῃ ἴδ ϑεῆβο πὶ Οοά 
(ὁ Ἰονεῖ ἠοῖ ἴδ6 ἀφδῖὴ οὔ ἃ δἰπηοσ," 1.12. ΤῊΦ 
ορι ποῖ ΠΊΔΥ Πᾶνα Ὀδοη ϑουρρερίοά ὃγ Ε,Ζεκ. 
ΧΥΙΙ, 4, “" Βεο] ἃ 8}} ϑουΐβ ἀγὸ πιίης.Ἶ 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΙ. 

ΤΒΟ τεᾶϑοη ΨὮῈΥ Οοὐά βρᾶγθβ δ] (1). 
Ἡδηςο δ χανὸ σταάυδὶ νναγηϊηρς ρυηἰσμπγθηῖς 
ούθῃ ἴο 86 φῦ 7 Οδηδδηϊεβ (8-8); ποὶ 
ἔγοτη ᾿υδηΐ οὗ ΡουΤΟσ, ΟΣ ἔξαγ οὗ σοηϑθηυεῆςε, 
δίηςς Ης ἰ8 ΑἸπιῖζῃγ (9-14), Ὀυϊ Ὀεςδυϑε 
ΗΙ5Β ρονεῦ ἰ5 ἴῃς ὑα5ὶ5 οὔ Η5 υξῖῖςε ἀπά 
ΤΏΕΙΟΥ (16-18); δπὰ θεοοδυβε Ηδ ἀοβίγοὰ ἴο 
[ελοῖ υ.8 ΠΙΕΙΟΥ͂ Δηἀ ἴο ἰπορίγο Βορὲ (19), δὰ 
ἴο ροΐηϊ (με σοπῖγαβί οὗ {πε γι ἴεγ ΤΠΟΓΟΥ͂ 
νοῦ Ης 5ενγβ ἴὸ ΗἸ5 οἰ άγοη (20--22). 
Ἡδῆσε αὐδῇ ἴδε ρίασυςβ οὗ Εςγρὶ μδὰ ἃ τροσ- 
οἰἢ1] ἀεδῖση. 
ΤΗΣ γοδῦοσ σδη μαγαΪγ δι] ἴο οὔδετυς [δὲ 

[Ὠγουρδουῖ (6 Ἑομαρίογ ἴΠ6 τιον βοοῖηβ ἴὸ 
δὲ οὐ ἴδ: 6 νεγῪ νεῦρα οὗ βἤλρταηί βεἰξ- οοηῖσα- 
ἀϊεοη. Ηξς ἢ85 υ8ὲ υἱτεγοα [86 πηοτξ βοῦϊα 
(Βουρμ δδουΐ ἐδ ἰογὸ δῃᾷ τ ΓΟΥ δὰ ὑπὶ- 
γοῦϑδὶ στὸ οὗ Οοά ἴογ 4]}, δὰ Βο ςοηῖξηυο αἱ 
ἰηΐεγνα!5 ἴο τουςῖ οἡ [5 1βουφῆΐ ; ἰγεῖ ἢἰ5 
]εννῖϑῃ πδιϊοπδ ΕΥ̓͂ σΟΠΒΙΔΠΕΥ οδὰ5 Ἢϊπὶ ἴο 
ΟΧΡΓΙΟ55 56 {Πποηἴ8 οὗ 50 ἤοσοδ ἃ 831] 1 
τορος ίης ἴΠ086 ψΒοπὶ με τγεζασγαβ ιν 

' 



γ. 2-4.] 

2 ΤΠεγείογε Ἵμδβίεπεβε μοι Ἐμεηι 
Ὀγ {π||6 δηὰ [{ππ||ὸθ ἐμαὶ οὔεπά, δπά 
νγΑτηεϑὲ πεπὶ Υ ρυξκίπρ τΠδπὶ ἰπ 
τεπλεσιργαηος Ὁ Πογεΐη ΠΕ δᾶνε 
οἰεηάεά, τπλὲ Ἰεανίηρ τπεὶγ νυϊςΚεά- 
Ἰ ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ δεϊΐενε οἡ ἴδπες, Ο 

ογὰ, 

ΨΊΙΊΙΒΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΣΙ]. 

24 Εογ ἰξ νγᾶϑβ ΤΥ ψ}} το ΤΥ 
ὃν τὴ6 ἢαηάβ οὗ οἱἵγ ἔδίμοις δοῖ 
Ὁ 
Ιληά 

6 Ἰοϊά ἱπμαδιϊδηῖ5 οὐὗἨ ΤᾺΥ ΠοΪγ ΠΡΒ 

4 ὝΒοηι τὰοὺυ μαϊεάϑι ἔογ ἀοίηρ 
τηοβϑὲ οὐΐουβ ψγογκ8 οἵ ᾿ς Πογδῆβ, "τ, 
δηὰ νυίοκοά 8δογῆςα8 ; 

δῃοῖ65 οὗ Οοά δηὰ ἴ5γδοὶ, 45 ἴο δε βοδυοοῖν 
ΤεσοηΟἸΪΔὉ]6 ἢ ἴΠ6 σΔί ΠΟΙ ΠΥ οὗ Π15 ΒῖρΠΟΓ 
ΒΟΠΟΓΔ] δι! οἢ 5 γοϑροσζίηρ ἴΠ6 παΐυγε οὗ Οοά. 
ἌΝ 6 566, Τπτου μου, [Π6 σοηῇϊςξ οὗ Η 6] οπἰςεἰς 
τποιρδῖ δηὰ Ἡεδτγαὶς ρσγεροβϑοββίοηβ, δηὰ ἴῃς 
υυτι[ογ᾽ 5 ρραγθηΐ ἰῃηςοηϑβίβίθης! 68 ἀγα [86 ΤΌΣΟ 
ΘΧΟΌ3Α]6, θεσδυ86 ἢ6 18 ἀδαϊης νὰ ἴπ6 
πδΐυγο δηὰ ρὺ οὗ Οοἀ 85 οχμι θεὰ ἰη 
ἀρα]ηρβ Ὡς ἢ να υηάεγβίδηα 50 ἱπιρογθς Υ 
τῆλ ἴῃς Τσοηοϊυδίοηθ ὙΔσὴ νὰ ἄγᾶνν ἔτοπι 
[Π6π σἂ ΟἿΪΥ δε τοραγάθα 29 ραγίίδὶ δηὰ 
ΓΕΪΔΌνο. 

1. ΚῸΡ ἐδίπο ἑποογγωρεδίο ϑΡΙγΙ ἐς ἱπ αἱ 
ἐῤίηρ..) Α5 [Π|8 οἰδυϑε χίνϑβϑ δὴ οχρἰδηδίίοη οὗ 
[Π6 56ῆὴ86 ἴῃ ὙνΠϊςἢ “ 41} [Πΐηρ5 ἂγὲ Οοὐβ,᾿ κὶ 
τη πογα σον ΘΠ ΘΠΕΥ δε δἀἀοὰ ἴο ἴδ 4588 
σμαρίογ, ὙΠ Ψιυΐρ. ῬΑΓΑΡἤγαϑο5 ἱΐϊ, Ο φμωρΣ 
ὀοπμς εἰ “μαυὶς δηΐ, 1)ονγιίπο, ΦΙΓῚΣ ἔμ ἐπι 
ο»ιπίδια. ὙἨἢ8 866 π|5 ἴο ροϊηϊ ἴο ἃ σοδάϊηρ 
ἀγαθὸν (ἔογ ἄφθαρτον), ννἱι!οἶι 18 ἑουπὰ ἰπ 186 
ϑυσίδς δηὰ Ασδῦϊς νϑγϑίοηβ, θυῖ ἰ8 οἴμογιν]5ο 
νυ ουϊ δι ΠΟΥ͂, δηὰ ρὶνοϑ 4 νυθδίκοῦ 56ῃ56. 
ϑίῃος Οοὐβ ϑριγῖς 8 “ Ἰπσογσυρ]ς,᾽ τηθα 
ΤΏΔΥ τίενε ἴπλὶ ϑρίγιὶ δηὰ αἀδβθογαῖο [8 
ἴδπιρὶο, θυ Ὥσνοῦ ἩΒΟΙῪ ἰοϑο ἃ, “1 4]] 
1Π1ηΡ.5 Ἰηο]τἀ65. “ ἴῃ 8}} πλθη." Πάντων (χί. 
26) δηὰ πᾶσι ἰῃ [Π]58 γΕΓ86 ΤῈ Με, 48 15 
γρτονοὰ ὈΥ̓͂ χὶ. 2Φ. ὙΠῸ ντίζογ, ἴῃ 8. ΑἸοχ- 
δηάτίδη δϑῃίοη, πὸ ἀουδὶ τεραγάθα 88 ργᾶς- 
ἘςΔΠΥ Ἰάδητςα] [86 διοὶς σοησορίίοη οὗ δῇ 
πίη γπμμα (ἴο τ ὩΙΟΩ Β᾽8 νψογάβ8 βθοῖ ἴο 
ροΐηϊ ἴῃ ἱ. 7; ΥἹ]. 24; Υἱ]]. 7), ἀῃὰ {86 σεγίρισαὶ 
ςοηςορίίοη οὗ (ἢε [1ἴπ οΟὗἁ πδη 85 θείης ἀδρθῆ- 
ἀεηῖ οὐ ἴδε δρίπξὶ οὗ Οοἀὰ (Οεη. νἱ. 3; [οῦ 
ΧΧΧΙΪ, 8, χχχῖν, 14; 5. οἷν. 20; Ε΄ςς]68. χιΐ, 7). 
Ης 54γ58, ἰπάδο, [πδὲ “ ΝΥ ἰβάοπι," ννῆϊςἢ ἢδ 
1.565 πο ΒΔΉΡΌΔΟΌΙΥ ψὶ τ “ἴδε ϑριτῖς οΕ Οοά;,᾽ 
οδηποῖ ὄἶννε]}]} ἴῃ ϑἰηξι! Ὀοάΐθ5 οσὐὁ χυ Ὁ 9005 
(..3:--9); θυ αγθὴ ἴῃ Π686 ῃς ΞῈΡΡρΟΞ68 ἃ ςοσίδίῃ 
ὉΠ ΔΙΓΟΓΔΌ]ε ἰηά γε! ]ὴνσ οὗ Ὠ᾿νίης ἔοσοοϑ. 

2. ΤΡεγεζογο) Οοὐβ πιοσου, δηὰ ἴῃ ἱπηπλᾶ- 
πεηοα οὗ ΠΙ5 ϑρίγιξ ἴῃ 4}} (πηρ5, οχρίδίη [πὸ 
του Ο 1] στδά υδἶποβα οὗ ΗΪ5 ρυιη!βῃτηςηῖβ. 

ερασεπεαέ ἐδομ.} ἔλέγχεις, ἴ, 3. Μυΐξ., 
ΧΑ ΣᾺ 

ἐδερε. .. ἐδαΐ οὔεμ4.} παραπίπτοντας, Υἱ. ἡ. 
ὃγ “πο ἀπά ἐπεί.) κατ᾽ ὀλίγον (Νυΐξ.. 

ραγεῖδια) ; Ἰῖκα (ἢς οἸαβϑίςαὶ κατὰ βραχύ. Βυΐ 
ἴον Ηἰβ πιεσοῦ Οοὰ πιρῃξς ανὸ δηπι ἰ]αϊοὰ 
δἰ Πῃ6Γ8 Δἴ Ος ΒΌΟΚΕ (νυ. 9, ΧΙ. 10). 

τυανηιεσέ ἐδεηι.} ἴῃ χὶ. τὸ ἰδῆς υυίζοσ ἢδ5 
βαϊὰ {Πδῖ 8116 Οοά φυαγποά ἀπά ἰεβιοαὰ τ 6 

15γδ6} 165 (νουθετῶν ἐδοκίμασας) 48 ἃ Ἐλίδετ, 
Ης Ἰυάροεά «πὰ οςοπάειηπεοά (καταδικάζων 
ἐξητάσας) τῇς ΕἰΥρΡ[δη8 88 ἃ ϑόνοζε Κίηρ. 
δίηοα ΒῈ Ῥγοσεθάβ ἴο βϑρεᾶκ οὗ ἴδε δϑογηῖπδ- 
[ἰοη5 οὗ {6 οἱὰ (δηδδηϊθβ, νος ἢ ψεῦα ἴῃ 
ΘΥΘΙΎ 586η86 πο ἡνοῦϑο ἴἢδη ἴῃοβα οὗ [Π6 
Επγριίδηβ, ᾿ιῖ5 ἰδησυδρε ἰηνοίνεβ ἃ δβεϊοοῦ- 
τγδαιςὕὔοη. ουθδΉ1|655 ἢς ψου]ὰ μανα Ὀδδη 
Δδ]ς ἴο οὔοσ βοὴθ βογί οὗ Ὄχρ  δηδίίοῃ οὗ [ῃ}58 
ἰησοῃϑϑίθῃςΥ, Ὀυῖϊ ἃ πιοτὸ ολγεῖυϊ δηὰ 1655 
τῃεϊογίς δὶ νυγξεγ, ἐσθ 15 ΠΕ ὑγεγε ΟΟὨΒΙΔΠΓΥ͂ 
βίσυρε εν ἐπ τῃ6 ορροϑίῖε ουγτοηίβ οὗὨ ρῃ110- 
ΒΟΡΗΥ͂ δηὰ [υάδίϑιαι, νοι] ΒΑΥΟΪΥ μάνα ἰεῖ 
ἴπεβε σοπίγδαϊςτοἢ8 5ἰἀ6 ΌΥ 5ἰά6. 

«υδεγεὶη. ἐν οἷς, ἐ.ε. οὗ τῆς ἰπχ8 τδογείη. 

ἐῤαξ ἱεαυἱπρ ἐδεὶν «υἱεξεάπε:: δεν ριαν δεϊίουο 
οὔ" ἐδεσ ὍὌΒο υτὶζεῦ 15 ποῖ Βογὸ θηζογίηρ ἱπίο 
(Ποοϊοριοαὶ ςοηβίἀογαϊίοηβ, δηὰ ἰδ 18 Βαγάϊγ 
ἔλὶν ἴο 54Υ [πὶ ἢς σοπϑίθτβ ρυιηϊβηπηθηῖ 45 
[6 οδυ6 οὗ γορειίδηςε δηὰ δ, Ἡς τηεδπηί 
ΠΟ οτο ἴδδη βδίδῃ, υνῃθη πὰ 58δἰὰ (ΧΧΥΪ. 9), 
“ΦΎΝΏεη ΤῊΥ Ἰυάρτηθηΐβ ἂγὰ ἴῃ ἴμε φασί, (ἢ 6 
᾿ΠΔ δ᾽ 14η[8 οὗ ἴῃς ννοτ]ὰ ν}}} ἰδάγη σὶρ ΐθουϑ- 
Ὧ653. ὙΠ “ δεϊϊε" οὗ ψῆῖϊο ἢδ βρεᾶδκβ 
(δουρῇ ἐχργεββεά ὈΥ πιστεύειν ἐπὶ σέ, Αςῖ5 
χ, 42: ομι. ἷν. 5) Π6ΔΠ5 Ὡ0 τόσο ἴδῃ [86 
δοκηον]οάρτηοηϊ οὗ Οοὐ τπιοηοπεα ἰῃ Ο. 27. 
8111 ννὸ ΏΔΥ ἀρτγοὸ τ } ΟΥϊπηπι ᾿η [ἢ 6 Τεπλαγῖς 
(Παἱ τῃ6 νοῦβε οουϊὰ βασγάϊΥ βᾶνα ὕθθὴ τυτϊτίεη 
ΌΥ 4 Ογίϑιδη. 

ϑ. ἐξ «υας 167 «υἱ]] το ἀεεῖγογ.} ἴῃ [δε Οτδεῖς 
ἴμεθε ννογάβ ἂγε ἴῃ υ. 6; ἴδε ἰηϊεγπλεϊδίε 
ψυχὴ ἴῃ υν. 4, 5) 6, θείης ΡαΓο ΒΕΈΟΔΙ. 

ὃν δὲ δαπά: οΥ συν γαΐδεγ..}1 ὙΒ6 οχίοστηϊ- 
ὨΔΙΊΟΏ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Αἰ υεα ΕἸ ΠΕΡ ἴο τῆδη οὐ 
ἴο Οοὐ (Εχ. χχίϊ!. 31; Νυπιθ, χχχὶϊ!. ς 2). 

ἐδοσο οἷά ἱπδαδέ!απ!..) ὙΒο {π|068 οὗ (δηδδη. 

φΓ ἐόν δοῖν ἰαπμά.}] ΝΥ»ὲ Βηὰ [ἢς βδπη6 6χ- 
ἰοῦ ἴῃ 2 Μᾶδςς. ἰ. γ. Τἢδ πδηὶς “ [6 

Ἦσοὶγ 1,ληὰ᾽ ἀοε5 ποῖ οσοὺγ ἴῃ εἰμεν Τοϑίδ- 
ταϑηΐ, Ὠουρὴ ννα μᾶνο “ [ἢς ΗΟΙΥ Μουμπίδίη, ἢ 
“ ΒΟΪΥ οἰτ165,᾽ “ΠΟΙΥ ΪΘγυβδιετι," ἕο. ΤῊΪΒ 
6 ἴ)6 οδγ οϑὲ ἰσαςα οὗ ἴμ6 ἕϑιημουβ ἀεβίξῃδ- 
τοη. 

4. ἢ ῥοηε ἰῤομ ῥαῤεά:!.1 ΤῊΣ οχργεβϑίοη 
τηυβὲ οὗ οουγϑε Ὀε υπάεγοίοοα ποῖ ΟΠΪΥ δη- 
ΚΠγοροϊορίςδγ, Ὀὰϊ Ρορυ δεν. ὙΠε νυτίτετ᾽ 8 
ἱπηρεϊιιουβ ραγιϊου λγῖϑπι ἰθδά8 ᾿πὶ ἰπίο ἐχ- 
Ῥτοββίοῃμβ ΨηΏΪΟΝ ἀο ποῖ οοῆεοσθο. Ης Βεσα 
Βρεδ 5 οὗ Οοὰ δαέῤηφ ἴῃς Οδηδδηΐζθβ, [Πουρἢ 
πα [8858 ᾿υϑὲ 52ιἰἀ (χὶ. 24) [μὲ Οοἀ “ ἰουεῖό αἱ 
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8. 

ς Απά «αἶβϑο “ τηοβε πλεγοῖεβ8 Π10Γ- 
ἀεγεῖβ οὗ ςμ]άγεη, δηὰ ἀδνουγεῦα οὗ 
ΤΔΔη 8 ἤε8}, δηά τῆς ἐελβίβ οὔ δ]οοά, 

6 ΜῈ τπεὶγ ῥγίεϑῖβ οὐἱ οὗ τὰς 

ἐδίπρ: ἐδαὶ γε." Ἡδὰ δ Ὀεοη ττϊτηρ ΤΏοΣσο 
ΟΔ ταν δηὰ δοουγαίοὶγ, μα νουϊὰ πᾶνε ργΟΌΔΟΙΥ 
{τοὰ ἴο ἀγανν βοτλὸ ἀϊβιϊηοίίοη Ὀοίνγδοῃ δἰῃ- 
ὯΘΓΒ δηὰ {Πεῖγ δίη5 (υ. 8), ἰδουρἢ ἴῃ φοδοσαὶ 
ἰδησυάρς 185 ἰδ οἴζθη ᾿εἢ πποιςεὰ (ΡΒ. ν.6, 7, 
“ Τῆς 1, οτὰ δοδοστεία ἴῃς δἱοοὰγ δηὰ ἀδοεῖϊ- 
] πιδη ᾽)).. 

9, ευπεδεγᾳ 3.) φαρμακειῶν. ΤΏ νοτὰ φαρ- 
μακεία ῬΥΟΡΕΙΙ͂Υ Τ68}5 “ ἰηςδηϊδίίοη ὈΥ͂ ΠἸδΔη 5 
οὗ ἀγυρ5 " (νυϊξ., 2εγ »Ἰεὐεαηείπαν), Βυΐ 15 υϑοὰ 
Ὁγ ἴῃς {ΧΧ.. ἴο ἜΧρΓ6885 41} κιης οὗἁὨ δούοεῖγ, 
ΕΣ, γαεο σίας (ἘΧ. Υἱῖ. τα; 188. χΧἸν!, ο, 
ᾶχο.). Οη ἴδ οτἰπιο5 οὗ ἴ6 Οδηδδηϊϊοβ, 566 
ουῖ. χυὶὶ. 11--4. 

«υἱεξεά «αεγίβεε:.)ὺ ἘίμοΣ, ὈΠΠΟΙΥ͂ (ἀνο- 
σίους) τίιῖε58 οἵ 411} κίηἀ5 ; χἱίί68 νμἰοὰ οἴεπά 
δζδίηϑβε ἴῃς Μαϊοδίυ οὐ Οοά. ϑυςἢ τγίϊος 
ξοστηδὰ {πὸ σηδίῃ ρατί οὗ ἴ6 ᾿ψογβὶρ οὗ Β8- 
81 1πὶ δηὰ Αϑϑογδῇ. 

δ. "πωγάεγεγς οΥ εὐδίἰάγεπ. ΟΟἸΏΡ. χῖν. 23. 
Το δοςσιυδαῖινε ἀθροηὰβ οὐ “" Παίίηρ " (μισή- 
σας). ΤΟ δ᾽]υδίοη 8 ἴο 16 Αἰηποηϊΐα 
ΨΌΓΒΏΡ οὗ 

“Μοίοοβ, Βογηά ἰκΐηρ,, Ὀεδιηδαγεὰ πὶϊῃ Ὀ]οοὰ 
Οὐ μυσηδῃ βδδογίδος δπὰ ρδγεηϊβ᾽ ἴδδγβ : 
δ’ Ὁ ἴονς ἴς ποῖϑε οὗ ἀσιπι5 δηὰ {ἰσηῦσεϊς 

υ Ιο 
Ὑδεὶγ ΟὨΠἀγεπβ οτος ὑπμεασά, ἰμδὶ μαςεεᾶ 
[του ἔτεα 

᾿ Τὸ Βϊ5 σῆπι 160]. 

866 [,ογ. ΧΧ, 2; 5. ΟΥ̓. 37 (“ τῇ 67 5λεγιβοσὰ 
{πεν 8008 δηὰ ἔδεὶγ ἀδυρῆῃίοῦβ υηΐο ἀον}]5 ἢ); 
ΒΕ Ζεϊκ. χνὶ. 2ο, ὅζο. ΤῊ 58π|6 ΠΟΙΓΟΥΒ, τυ ὨΙ Οἢ 
μάνα Ἐμεὶγ ΠΥ τοοῖ ἴῃ ἀοργανθα ἰηβαηςζα, 
βοτηείίπλεβ οὁσουγγοά ἰῃ ἴμ6 "νογϑμὶρ οὗ Βδδαὶ 
(7ε-. χίχ. 9). 

από ἀδυοινεῦ: ἡ »παπ᾿ ἥδ, αηδ δὲ 7εα.: 
φΓ ὀίοοά.) [1 18 ἱπηροβϑθ]ε ἴο δ6 βιιγε οὗ πὸ 
τολάϊηρ ΒεγοἬ. Τῆς Ναίίοδῃὴ Μϑ8., νοι 18 
ἴῃς Ὀεδῖ, γεδάβ καὶ σπλαγχνοφάγων ἀνθρωπίνων 
σαρκῶν θοῖναν καὶ αἵματος, “ ἀδηὰ (Βδίηρ) ἴπς 
δαπαυεί οὗ οπΕΓ1] -ἀδνυοῦυγεγβ οὐ Ὠυμίδη ἤσϑα, 
δηά οὗ ὑϊοοά." Μυΐϊζ., δἰ φοιγιδ:ίογο ὐὐροσγαη 
θυ ηροιρο εἰ ἀξυοναίογει κἰο ἐμεό τι ῬΟΒΞΙΡΙΥ 
ὃ σπλαγχνοφάγους. ἼΤΠΕ ννογὰ ἰ5 
τον τατος, Ὀυΐϊ τς ἴη ΒΡ] υδτο (' ἀε ΕἸυν.᾽ 
Υ. 3, ὑπὸ σπλ, ἀετοῦ). Σπλάγχνα 18 βροςί 4 }}} 
υιϑεα οὗ 5λογῆοεβ (866 2 Μᾶςς. νἱ. γ).. ΤῊΣ 
ὙυτὶοΥ ΠΟΓΘ δοοι568 ἴῃ Ο(δηδδηϊί65 οὗ σδηηΐ- 
θα]5πι. Τῆς οἤάγρο 15 υῃδυρροτίοά, δΔηὰ ἰ5 
δυρΓΕΙ ΕἾ ἱπιργοῦαθὶε. Μοίοοϊ - ουβδὶρ 
(δου. χιὶ, 31) ϑγχ85 ἢοῖ οδηη θα) ϑεῖς. 

Θ. ἢ ἐδεὶγ ῥγίοε!ς οἱ 9, ἐδὲ »πδεῤ Ὁ 
ἐδεὶσ ἑάδοίαγοις ἐγεαυ.) Τῆς Μ558. τὸ Πεγθ 
Βορδ εβϑὶν σοηξυβοά, δηὰ [Βς οοττυρίίοη τηυϑὶ 

ΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ]. ἰν. 5-.. 

τηϊάϑὲ οὐ τπεὶγ Ἰἀοϊδίγουβ ογεν, δηά 
τῆς ραγεηῖβ, δεμδι Κι]εὰ στὰ τἰεὶγ ὅκα 
οὐ μιδηάϑβ 8ου]β ἀσβείτυςε οἵ μεὶρ: τ 

η Τμαι τὲ ἰαπά, ψϑῖςἢῃ τῆου 

διανο δργιης ΠῚ] ἴΠπς σαγὶτν οὗ [πὸ ἜΧργοδειοῃβ 
υϑοὰ πὰ {με ἀἰϊθῆσυ! 7 οὗ υπηάογπιδηάϊης 
(ει. ὙΠῈ {εχί. γές. ὯΔ5 ἐκ μέσου μυστα» 
θείας σου, δῃὰ. ἴῆς ΨΌΪ. ὦ »πεάϊο φαοΓαριπῖο 
ἐμοό. Το νατίδίίοῃβ οὗ [ἢ Μ995. ἀζὲ υἱμίη 
8. 6ΠῸΪΘΏΓΥ πᾶγγονν {1π||8 ἴο μεν (ἰδὶ ἴῃς 
ἴγυς τοδάϊηρ τυ ἀνὰ ὈδοΏ δοπιείδιησ {Κὸ 
(5, θυϊ [Π6 σου ἰ5 πιεδηΐηρίεβ5, δηὰ {ἰοτὸ 8 
ὯΟ 50. νογὰ ἃ5 εἰἴποσ μυστάθης ΟΥ μυστα" 
θεία, ἰουγῃ Η Ἔβγομῖυβ δα γ8 [πὶ μυστάθης 
ταρδηῖ “ἃ συϊὰ οὗ δυσυγ5. [{ πουϊὰ δε 
1.5616355 ἴο δὨΓΟΣ ἰηῖο [ἴῃ6 ΠΆΔΩΥ ΟΟπϊδοίυτο5 
ὙΒΙΟΝ ᾶνα Ὀδοη τηδάς ΟΥ̓ ἴδε δ ΠΟΥ, Ὀδοδυδε 
ταοδὲ οὗ [μεπὶ ἀγα οἰ μεσ Ἔχίγεγμ ον ἱπιργοῦδθὶε 
ΟΥ̓ ἘΠΆΓΕΙ υπίεηδοῖς. ὙΒΕ οτἱείηδὶ τεδάϊας 
ΤΊΔΥ Πᾶνα Ὀεδη ἐκ μέσον μύστας θιάσου, “ 1- 
Διο του ρροῦβ το [δ6 τηϊὰ ΤΕΪΚΊΟΙΣ 
του "ἢ (Ε ΤΉΈΖΘΟμΕ), οἵ ἐκ μύσους μύστας θιάσου, 
“ ἰηϊλῖεὰ ᾿ΟΥΒΒΙΡρΟΓΚ ἔτι ἴθ δοοπιϊηδίου 
οὗ τῆς τγεϊϊξίουβ τουϊ " (Οτπιπι). Το ἰδίζεῦ 
τολϊηνς 18 [86 τηοτὰ Ῥγοῦαθὶο, Ὀεσδυδε (1) 
μύσος 18 οης οὗ [ἢ τάγε, ῬΡοςεξς, Αὐβοιγιεδη 
ννογάβ ὙνὩϊο ἔπε ττῖτοῦ 11||κ68; (2) μὲ ἀουδὶε 
βεηίενε ΠΙΔΥ͂ μανε ϑεεπγεά Βδτϑὴ ἴο ἴδε (Οργ- 
ἰ5ῖ5, πὰ τΔῪ [μογοΐοσε μάν θθεη δἰϊζογεά; δηά 
(3) 5οπια Μ,Μ55.8λνε εκμυσουμυσταθειασου( 2» 
τἰςδῃ, ὦ “εξ. "παπ). ΤΏὮς τοχά θίασος ΟΥΕΙἢ- 
ΑἸΙΥ ταοδηΐ ἃ Βαοσμδηδ)ϊδη οδοῖν οὗ Μοεηδάβ; 
δηᾶ ἴἴ 5υϊϊβ ἴῃ ογρίαςεϊς ῥγιεϑιμοοάς δηὰ 
νοίατίε5 οὗ ἴδε ννἱὰ Ῥῃορδηίϊοιδη πδίυτε Μοῦ - 
88 }ρ5. Αποΐῃεσ ροβϑίθ]6 οοη͵οοξαγα 15 ἐκμύσους 
μύστας θιάσου, “ἰηϊτἰῖο5 οὗὨἁ ͵{με δροπιίηδδίε 
του Ὑθε ψτίεσ ΠΙΔΥ πᾶνε βοαγὰ ΟΓ 1ῃ- 
νοηίεά [Π6 δάϊεςτὶνε ἐκμυσής. 

δα Αἰϊιραῖ «αυἱ! τδεὶσ οαση δαπά,.} Ὑλὶϑ ἷ5 
ἴδ ῬΓΟΡΟσ τησδηίηρς οὗ αὐδέντας, Ὀυΐ ἴῃς ποτὰ 
18 4150 ὑδοὰ ἰη 6 Γ δηα τ οΣΟ ΚΟΠΟΓΑΪ 86 η565 
Αδβοι. “Ευπι 212; ΕυγΣ. “Αηάτ᾿ 172); 80 

Ἢ [186 ττίϊοσ ΤΑΥ͂ ΤΩΘΤΟΙΥῪ πιθδῃ “ ραγεηί- 
ταυΓά γε 8 οὗ με] ρ 1685 5ο0}5,᾽ ἴη ἴῆς 9εῆβο [Πΐ 
18ΕΥ σωὠδογιεά ἴῃς 5δογίβος οὗ {μεὶν οἰ άτεῃ 
(υ. 5). ὙΤΒΕ ῥχίθϑίβ ἱορῖ [ῃ656 τηρδίζοιβ 1 
{ποῖγ ουσ Βδηὰβ. ΤῊ “ περ] εββηςβα οἵ ἴδε 
Ἰῖνεβ ἴῃυ8 5δογιβσεά εημπδηοεβ (Βε ὈΪῪ πὰ 
ΠΟΙΤῸΣ οὗὨ ἴδῃς οτίπιθ. Οὐοσηρ. 8. ΟΥἹ. 37,331 
7ετ. νἱϊ. 4:1. 

7. δὲ ἰαπά «υδίοξ ἐδοι εεἐφενιδάεὶ αὖουε αἱ! 
οἰδεγ.] Ἴδα [ὃν [δὰ ἸΔΩΥ 5Δγ᾽ηρ85 1 
Ββοηουῦ οὗ [υἀε8 δηά 76γυβᾶϊεπι, ΤΠΕΥ͂ 
(πβουρῆῖ (μαι ογυβαοτη ννὰβ [ἢ σΘη 18] ροϊπῖ, 
85 Ὑ6]1 25 "ἴθ ἰου," οὗ [6 τ βοὶε εαπ. 
“ Ϊεγυ 54 ]6πὶ 15 ἴδ 6 ᾿ἰχῆςξ οὗ {86 νγου]ὰ " (( Βετε- 
Β ἢ Ἀδῦδθα,᾽ ὃ 59). “Ης νψνῆο ἰγάγεγϑεϑ 80 
Τηυς ἢ 48 ἔου 615 ἰη (ἢ Ἰαπὰ οὗ 15γΔε] 15 ϑ0υε 
οἵ ἐνεσ δϑιίηρ ᾿ς " (6 Κειδυθοῦι,᾿ Ὁ 111. 1). 1Ὁ 
ἴδῃ βρϑοΐδὶ ὄχσοθιοῆσος ἀτὸ Ἔχίο! θὰ ἴῃ  Βᾶνὰ 
Κατηλ,᾽ ἢ. 82. 1. 



ν. 8---ατ.]. 

ἐϑιδειηδάβε δῦονε 411 οἵπεγ, πιρῆξ 
τεςεῖνα ἃ ὑγ υγὮγ " σοοηΥ οὗ (ὐοά᾿ 8 

έανω. ΠἈΠ]άτεη. 
8 Νενογ μα εβ8 ἄνθη [Πο86ὲ ἴδοι 

δϑραγεάβὲ 248 πηδῆ, δηά αἰάβε βεηὰ 
χοὰ. Φυαβρϑ, ΟΓΟΓΌΠΠοΓ8 οὗ [ἢϊπς Βοβῖ, ἴο 
αι..7.. ἀεβΈΓΟΥ {πεπὶ ΒΥ {ππ||6 δηὰ {{ππ|-. 
Β. 24 9 Νοῖ τἢδὲ ἔδου νναϑὲ υὑπδθὶς ἴο 

δπηρ [6 ἀηροάϊγ ἀηάεγ τς Πδηά οὗ 
τπς ΠΡΒίεουβ ἴῃ ἴκεης, οἵ ἴο ἀεβίζου 
ἔπεπὶ δὲ οὔσας ἢ ογιαὶ θεδβίβ, οὐ 
ΜΠ οης τουρ πγογά : 

Ω «υογ 7 εοἶοηγ.] ΤΏ ννογὰ “φο]οηγ᾽ (ἀποι- 
κίἴαν) 15 ποῖ δὶ νγὰ βῃου]ὰ ἜὌχρεςῖ, 5βίηος ἴπ 6 
εννϑ τοραγάθα Ῥ]οϑίίης 45 ΠΕΡ ἡδῖῖνε ἰδηά. 
ΓῺ Ἰαηὰ οὗ εαὶζε ννᾶ5 ᾿ςδ]] θὰ ἀποικία, ἀπὰ “ἴΠ6 
οἰ] άγοη οὗὨ 1μ6 σΔρΕ ΠΥ ᾿" τὸ ςΔ]1εἀ υἱοὶ τῆς 
ἀποικίας, ἘΞ: ἢ. 1. 11, ἄζο,. ἴῃ [ἐγ χχίχ, ἵ, [86 
ῬΓΟΡΒοΙβ ἰδοῦ ἴο {86 6Χ1168 5 (2116 ἐπιστολὴν 
τῇ ἀποικίᾳεα Ἡξῶςς ἴδ τηδγρίηδὶ συ ρεεϑίίοη, 
“ΟΥ̓ πραὺ διδαδίῥαπεε, (ἡ υἱξ., βεγεργιπαξοπονηλ 
Ῥετμδρ5 ἴΠ6 ψτῖτογ υϑοὰ 1 ὈΥ Τηϊϑίδκαε ἔοσ ἐποι- 
κία, “ἃ 561{Ἰοπηοηϊ, οὗ παροικία, “ ἃ βοϊουγῃ- 
ἴῃς," δίηοε (ἢς Ἰδοῦ ᾿ψοσὰ 15 βοιῃηθῖπιοβ υϑοὰ 
ἴῃ ἃ ϑρ' ῖυΔ] βεηβςε (1 Ῥεῖ, ἱ. 17). “Α ΒΟΪΥ 
ἙοοἴοΩΥ "ἢ ψου]ὰ θ6 “ ψΟΣΙΩΥ ᾿ οὗ ἃ ΒΟΙΥ ἰαπά. 

97 Οοὔ: εδἐἰάγεμ.] (ΟοτιΡ. χὶ. το. 

8. ἐδοι “ῥαγεά ας »ιοη.}] ΤῊΘ νογά “ τηθ ἢ 
Ῥοϊηῖβ ἴο ἴπΠ6 Ὑγεᾶκηεβθ δηὰ πηογα] ἔγα ΠΥ οὗ 
το, Βοπὶ Οοα 5ρᾶγοβ 88 “" σεῃθ δε ης 
(μαῖ [ΠΟΥ ἃγὰ Ὀυΐ ἀιι5ι,᾽ 8. ΙΧχνὴ, 30. 

«υτῳ..1 ἘΧ, ΧΧΊΙ. 28, “1 νι}} βοηὰ δοττιοίϑ 
Ὀεΐοτε ἴδδο, νυ Ὡς ἢ 58}} ἀσῖνα οὐἱ [6 ἩΠο, 
ὅζο.,) ἔγοπλ Ὀεΐοσε ἴπ66. 1 ν}}}} οί ἀτῖνε [πο πὶ 
ουξ τοῸπὶ θεΐοτε ἴδος ἴἢ οὔβ γεᾶσ, ἰοϑί [8 ἰδληὰ 
Ὀδοοσῖο ἀεϑοϊδίθ, δηὰ [86 Ὀεαϑὶ οὗ ἴῃς βεϊὰ 
ΓΑῸΠΙΡΙΥ ἀραϊπϑὲ ἴθ6θ. ΒΥ ᾿π|Ὸ δηὰ 1{||6 
Ι νν}}} ἀγῖνε (ἤσθπὶ οὐϊ ἔγτοπι Ὀεΐοσγο ἴδθο, υπηῈ]] 
ἴδου 6 ἱπογεδϑοὰ δηὰ ἱῃμοσίὶ ἴῃς ἰδηὰ." 
αοιρΡ. Ὠευῖ. νἱῖ. 2ο ; [οβὲι. χχίν. 12. ῬὮ]Ὸ 
υηἀετβίοοα [πε οχργαββίοη ἴθ γαν ( ρσοσπι. 
εἴ ρΡοειι.,᾿ ΟΡ. ἱϊ. 423), δηὰ ἴβογὸ σδὴ δα 1{Π|{]6 
ἀουδὲ ἰδαῖ ἰξ 4]]υἀε8 ἴο (86 ᾿τοακοηϊηρ ΟΥ 
ἀερορυϊδίίοη οὗ ρατῖβ οὗ (δηδδη ὉΥ͂ ϑυγδι τη 8 
οὗ Βοτηεῖβ---ἃὦ οἰγουπιδίδηςα ΚΥ̓͂ ὨῸ τη6Δῃ8 
Ὀπργεσοάεηϊοα ἴῃ Βδϑίεσῃ διβίοιγ.0 866 
Αοἰϊδη, χὶ. δ, χυϊ. 245: Ατηπιίδη. Μᾶγο. 
χχῖν. 8 : Βοοδατῖ, " ΗΪογοζΖ.᾽ 111. 49.070. Τμδῖ 
Πογῃοῖβ οΥῈ σΟΠ ΟΠ. ἰῃ Ῥαϊθϑίίηθ νὰ 866 
ἔγοιι ἴῃ πδπς Ζογεσῦ (οϑβὲ. χυ. 32). ὙΤΒοβ6 
ννῃο, τ] 81. Αὐρυπίϊηο, ἴακα “ πογποῖβ᾽᾽, ἴο 
τηθλη ““ φομἱοὶ τιον: " (ἐ Οὐ. ἴῃ Εχοά᾿ἢ 1. 93) 
τεῖογ ἴο Τϑεουῖ, ἱ. 44, “Ἴδε Ατηογῖεβ.. ... 
οἢαϑοά γοιι, 48 0668 ἀο " (ςοτῃρ. 5. Ἵχυ ῇ. 12), 
δηά φυοῖδ [μΠ6 δηδίοροιυϑ τλϑίδρῃοσίοδὶ 56 οὗ 
{Π6 ψογὰ ψαηΥ (οεσίσι) ὈΥ οἰλϑβϑὶςϑὶ τυτίτοτϑ. 

ὁγ με πὰ ᾿π|.}1 κατὰ βραχύ. Ἐχ. 
Χχί, 30, κατὰ μικρὸν μικρόν. Ὠοῖα οἢ 

ΨΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. 

Ι0 Βυῖζ εχεσυξίηρ τἢ ἱπραραῦν 
ἀροη Βδπὶ ὃγ {{ππ|6 δηά .{π||6, του 
ρανεβὶ Πδηὶ ρἷλςε οὗ τερεηΐδηςς, ποῖ 
θείηρ ἱρηογαηες (δὲ (ΠΕ σγετα ἃ 
ΠΔΌΡ ἢ ραηεγδίίου, δηά τπδς τἢεὶγ 
ΓΛΆΪΙος νγὰ8 δγεὰ ἱπ {μεπὶ, απ τπδὲ 
τε ςορϊατίοη Ψψοιά πενοῦ Ἐ6 
σβδηρεά, 

11 Εογ ἰἔνναβ ἃ “ ςιυτγεοοά 566 ΠῸηῚ 4 ει. ο. 
τὰς Ῥερίπηίπρ; πεῖ μεγ ἀϊάδε τθου ἦὅ 
ἴογ ἔδαγ οὐ ΔΠΥ πδη ρῖνε [πεηὶ ράγάοῃ 
ἔογ τποβ6 τπϊηρ8 τ μαγεΐῃ ἘΠ ΕΥ δἰπηςά, 

τ. 2. ΤΒα γοᾶβοῃ δϑϑίρηθα ὉΥ̓ ἴ86 υντὶϊεῖ--- 
[δδὲ [6 Οδηδδηϊ 65 στηϊρῃϊ ἢοΐ ὃς ἀεβίτογεά 
δῖ φῃςθ, 4Δηά 30 τυϊρηΐ ἢανο Ἐπης ἴοσ τορθηΐ- 
ΔΏΟΟ---ἶ8 ἀοιυι1ε5Ξ ἃ ἰορίτἰδῖς ἰηΐοσγθηςο, 
1δουγὰ ἴα ἰ5 ποῖ ἴδ6 οπὲ δϑβοϊρηθὰ ἴῃ Εχ. 
ΧΧΊΙ, 10. 

9. Νοῖ ἐῥαὶ ἐδοι «υατὲ ἐσιαδὶ,.1 οὐκ ἀδυνα- 
τῶν. (ΟΡ. οὐκ ἠπόρει, χὶ, 17. 

ἐς δας ἶ. ἐν παρατάξει, ὈΥ͂ Βα ηρ 6π6- 
ΙηΪ65 ἴδε ἴο ἔἤοε, [υἀπῇ .. 6.ἁ. ΤΒε δβουρῃῖ 
οὗ [6 νεῦϑα 8 ΟἹΪΥ ἃ σερει[οῃ οὗ χὶ. 17-23. 

σὲ οπορ.] ὑφ᾽ ἔν; ᾿σοτηρ. χυϊΐ. 19φ. πρὸς 
μίαν ῥοπήν, ΧΥΪΙ. 12. 
γος .] ἀποτόμῳ. 866 ῃοῖξ Οἢ Υ. 20, 22 ([Π6 

ΜΟΙ ἰ5 ἃ ὡνουσίας οὔθ ὙΠῺ ἴῃ6 ττίϊοσ) ; 
Υἱ. τ; χὶ. τὸ; ΧΡΙΣ. 15. 

10. ἐόομ φαυε-ί.} 
εἰνίης " (πηρεγίεςϊ). 

»ίαεςε 97 γεβεπίαποο.} ΤὍὌ86 δάπὶῈ ρῆγαϑο, 
ΨῈΙΟΝ οοττοϑροηάβ ἴο {με 1, δἴϊη ἰρως οεπὶ- 
ἐεμείαε (ἰδουφσί ποῖ ἴῃ [6 σοΠΊΠΊΟΏ 56η86 ἴῃ 
ἢ (Βδοϑ6 ψνογάβ ἀγὸ 0.864), 15 ἑουηὰ ἴῃ 
δ. χὶϊ. 17. Οοιρ. οηι. χὶϊ. το; ΡΒ. ἵν. 27. 

ποί δείπρ ἱσπογαπί.)] ὍὙ86 νυτῖοσ 15 ἱοηά οὗ 
118 ζοΐδς : ΧΥὶὶϊ. 19 ; ΠΟΠΊΡ. 2 ΟΟΥ. ἴΪ. 11. 

ἐδαὲ ἐδεῦ «ὑεγὸ ὦ παιρ δὲν αἱϊοη.}] [ἰϊω 
“δὲ {ΠΕῚΣ ΙΓ νγᾶ5 6Ὑ}} " ἴζοταρ: 11, 12,11} 

αμά ἐῤῥαὶ ἐδεὶγ πιαΐδεο «ὐας ὀγεά ἐπ ἐδεηι.] 
ΤΒοΙῖΣ το κεάηοβ8 (κακία) ννὰ8 ἢοΐ δὴ ἊἽχοῖϊς, 
δυῖ ἰηάϊχεηουβ. [ἴ νγᾶ5 ΠΟΙ ΠΊΟΩΪΝΥ ἀϊδουϑθοά 
ἴῃ ἴδε βϑοΐιοοΐβ οἵ ρ ἢ] ΟΘΟΡΏΥ “ νυ ΒοίΠον υἱσίυ 
νν3 ἃ (πϊηρ ἰπηδίς (ἔμφυτον) οὐ δοαυϊγεὰ 
(διδακτόνλ. ἴῃ 45. ἱ, 21 [με ψοτὰ 18 υϑεὰ ἴῃ 
(86 56ηβ86 οἵ “"πηρίδηϊο "ἢ ΟΥ “ εηρταῆεί,"» 
Ὡς ἢ [ἢ 6 ςοηϊοχί (υ. 11) 5πενγβ ἴο Ὀ6 ΠοΙΓδ 
ἰηδά πῆ ϑϑῖθ]6. Το 1]}ς Βεγα οὗ “ 186 ἀοςϊτίης 
οὗ ογἰίῃδὶ 5ἰῃ "15 δὴ ΔηΔοΟ ΓΟ 3Π|. 

11. 4 εἰ“: “εὐ 7οηι ἐδέ ὀεχίνπίπρ.} ΤΙΟ 
ΑἸ]υβίοη 15 ἴο ἴπΠ6 οὐγϑα οὗ δηδδη (δηῃ. ἰχ, 
25). [{18 Βαγά ἴο 8ε6 δον [6 ψυτἹ]ῸΓ τοοοη- 
οϊ65 16 τἸβουρηΐ οὗὨ δὴ Πογθ ἸἈΓῪ οὐγϑὲ ργοσ 
ἀυςΐηρ ἱπηδῖς νυ ὶοκούηθβϑα ἢ [6 ἀοςσίτγίπα 
οὗ Οοὐΐβ ἴονε ἴογ 4}1} (χὶ. 24). Ῥόγιδρβ ἢ6 
ψουϊὰ μανα ἀϊπεϊπρυϊδμεά Ὀεῖϊννοθη ρῥγθάθϑυ 

Ἐαφίδοεν, “Ὑδου νοτῖ 
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“Βοπ.9. 12 ΕΟ ΠΟ 58}8]]} β.υ, α ἮΝ πδὲ μιδϑὶ 
τὰ ἴδου ἀοῃεὺ οὐ ψῆο 5}}81} τ βιδπά 

(ὨΥ Ἰυάρτηεηϊ ἢ οὐ ψῆο 8}14}} δεςιιβε 
(δες ἔογ ἴῃς ἤδῖίοηβ πᾶῖ ῥεγβ8}, 
ψ βοὴ ἴδοι ιδϑὲ πηδάς ἢ οΓΥΎ 80 

ἐρτόε 8841} σοπὶς ἴο βιδπά ' ραίπϑε ἔδεε, 
»ειποε. ἴο Ὀς ἰτενεηροά ἴογ τῆς υῃτρ εουβ 
ιν, 6 Ε τηοηὶ 

ς΄ 12. Ἐὸογ ποῖῖδεγ ἰδ {πεῖς Δὴγ Οοά 
7 οἷ. 6. χ δυῖ του (πλὲ “7 σάγεῖ ἢ ἕο Δ]}, ἴο 
Σ Ῥεῖ, ς. 
7. νυ οπλ ἴδοι ταὶ  ἢζεβὲ δεν τῆλ ΤΕΥ 

Ἰυάρπιεηϊ 15 ποῖ υητγὶρ ἢ. 
14 ΝεῖΈμε 8841} ἰΐῶρ ογ ἔγγδηῖ 

τἰπαϊΐοη ἀπὰ ργεβείεηοε (χίχ. 1); οὔ ψου]ὰ 
μανο ἰοδ τῇς δηςΠΟΠΊΥ͂ 438 ᾿Ἰγγοσοῃς δ 16, 116 
αἴ (ὴ6 δλπι6 σης ἢ ροϊηϊοά οιἍδ (πλῖ Τοοτὰ 
νγ85 ἸΘΗ ον ἱπάϊνιἀυδὶ ἀιηεηάπιεηϊ (συ. 20), 
δηά ὄσυϑη ἕον ἱπάϊν δὶ βαϊνδίίοη ( [οβἢ. ἰδ. σ; 
Ηοῦ. χί. 21; [45. 1ϊ. 25). ᾿ 
ον αν 97 “57 "παπ.]Ί ΤὍΒὲα ὀχδοῖ πδίυτο οὗ 

[Π6 ἔεδι--- ΒΒ ῖΠοῦ οὗ ἴῃς σοηβοαυδησεβ οὗ 
το ]]οη ἀκζαϊηδὶ Οοά, οΓ οὗ πηδη 5 Ἰυάρτηδηβ 
τΓεβρεοςοιίίης Οοὐΐβ δοιοη8--- 8 ἰεῖ πηἀοπηρά, 

ῥαγάο".] 1.1τ, “ [ρδι]θββηθββ," “βοός γ." 
ΤὮΕ πιεδηΐηρ 156 Ὡοῖ (δὶ Οοά κνᾳγυς ἴποπὶ 
2εννεσίοπ ἴο 5ἷη (ἀδ. τοῦ. ἁμαρτάνειν, “σεπέαρι, 
δεεπέανι βεοοαμά). ὙΠῸ δεῆθε 18 οί οεἶθᾶγ, 
Ὀυΐζ 56δῃ)5 ἴο ὃδ6 ἰμδί Οοά ἀϊὰ ποῖ, ουΐ οὗἉ ἔδξατ 
οἵ ΔΗΥ͂ οης, ραγτάοῃ ἴδμεοτι ἔογ {μεῖς οἤξηοςβ. 
(νυς., Νεε εἐπιο αὐφμοε ὑεπίαπι ἀαδας 
»εεεαίς δον.) 

1.5. Σὸν «υδὸ ῥα} “«.«..1 Ηον ελὴ Οοὰ 
ΤΡΑΥ ΔΩΥ οπα ἤθη (δεγὸ ἃγ6 ποῆς ἴο χοϑίϑῖ 
Η!5 νν}}}} χὶ, 2ι ; [οὉ ἐχ. 12; 18. χίν. ο; Ἀοχι, 
'χ. 2ο. 
2 ν δὲ παίίομ" δαὶ ῥεγ δ, «υδονε ἐδοι δα 

»γιας.1ὺ ΤῊΪΒ 15 Δῃ ἀρρεδὶ ἴο σοί β ̓ἰσγεβὶβ- 
τἰθ]ε ΡΟΥΟΓ 45 οἱοϑίης 4}} αυεβίοηβ, δηὰ 18 
δηδίοφρουβ ἴο ἴῃς Ἰοβθοοὴ ἀδαυςε ποσὶ {Π6 
φοῖζεν δηά ἴτε οἰαῪ (6τ. χίχ. 1--1ο). 1ἴ πγυϑῖ, 
Βοννόνοῦ, Ὀ6 ὈΟΥΠ6 ἴῃ τηϊηὰ [δὲ ἴῃς ἀγρυπιοηΐῖ 
ἰ5 ΠΊΘΓΕΪΥ Τγγδηηΐοδὶ δηὰ ἱπηγλοτ] 1658 ἴ Ὀ6 
δϑϑυτηοὰ ἴσοι ἴδε νοσῪ ἰῴθα οἵ [6 παίιιγο οὗ 
Οοά, ἐμαὶ δεεσισε ΗΠ 5 ροννεῦ 18 ΑἸ ΒΙΥ, 
(πογοίοσε αἷϑὸ Ηἰ8 ΤΏΘΓΟΥ ἰ5 ἰηῆηϊϊο,. ὍΠ6 
ΔΡΡεΔὶ, “ Ναυ, θυῖ ψῆο τί ἴπου, Ο τηδη, [δαὶ 
ἀϊδβρυϊεβέ χὰ Οοά ὶ" (οἱ. ᾿ἴχ. 2ο,) 18 να]ὰ 
ἃ8 8ῃ ἄρρεδὶ ἴο “γι με σμὀνεεῖοη ἴῃ ἴο9ς8 
ψγ8ο Κηον Οοὐ δ ροοάηοθ88 ἴο Ὀ6 υῃδουηάοά, 
Ὀυΐ οουἱὰ Ὡονοσ Ὧδε ἃ ἀείδηος ἔογ ἀγ Ι ΓΑΙΥῪ 
ΚΥΤΆΠΩΥ. Ηδσγε ἴῃ6 ἄρρϑὰὶ 18 ϑοηονπδί 
ΒΑΓΒΗΪΥ οπλρμαϑίϑε, θυῖ ἴη [ἢ Ὡσχὶ νοσβο (Π6 
ΤΊΤΟΥ βἤοννβ (αὶ ἢς ἀοβίσεβ ἴο ἔοστῃ ἃ σϑαδὶ 
Τρεοάίεαεα, ἀπιὰ ἢοΐ ΤΛΟΓΟΙΥ ἴο 51]6 σα ἸΏΔΌΪΓΥ. 

ἐο “ἰαπμά αφαΐπεὶ ἐδεε.)ὺ ΤὨΐδ (Δηά ποῖ [6 
τολιρὶπαὶ “Ἰη [ΠΥ Ρῥγϑβθηςο; Ψ]κ., ἦε ζμο 
εομβεοίμ) 186 ἴῃς οοττοςοῖ χοηδοπηρ οὗ εἰς 
καταστασιν σοι. 

6 40]ε ἴο 8εῖ ἢϊ8 ἔδος δρδίηβι ἴδιες 
ἴογ ΔΠῪ γῇ οπὶ ἴποῖι ᾿λ8ὲ ρυηίβμεά, 

1ς Εοτιβοιλις ἢ [ΠοΘη 28 ἴδου 15 
ΓΙσμϊθουβ Γῆγβεῖς, τῆοὰ ογάεγεβι αἱ 
ἘΠ]Ὼ 8 Τρ Βέθουὶγ : 4“ τ ηἸκίηρ 1 ποῖ ἐΒὲ- 
ΔρΥΘΘΔδ] 6 ἢ ΤΥ ῥόονγεγ ἴο οοη- 
ἀεπηη ᾿ἰπὶ ἐδαῖ παῖ ποῖ ἀεϑογνεά τὸ 
θὲ ρΡυμπίβμεά, 

16 Εογ 1Πγ ρονγογ ἰ8 τῆς Ὀερὶπηίης 
οἔ τρμζεουθηεβ5, δηὰ ἢ Ῥεζδιβε ἴβου λδ-: 
ἃτί τῆς ],ογὰ οὗ 4]}, ἴξ σρδίκοει ἴδες 
ἴο θὲ ρτγδςοίουβ υηΐο 81]. 

17 ον ψβεὴ πῆεη 1] τοὶ θείϊενε 

18. ον πείδδεον ἐς ἐδεγε ὧπρ Οοά ἐμ ἐῥοι. 
ΤΠ ἰ8 Ὧ0 οἴδες Οοά ἴο ὃς δῃ ἀνθῆξεῖ 
(δε υητὶχίοουβ ψΒοπὶ Του ἀεΞίγογεϑί; ἀρὰ 
ΤΏΔΏ 25 ΠΟ ΡΟΥΝΕΓ ἴο Ἰηΐεσνθῃα. 

ἐο «υδο»»" ἐδοω τὰ δέετἐ “δεςυ.] Ἐλαΐδες, "ἡ 
δαὶ (ἴῃ ἴῃ ἰαΐοσ οομεοιάδυε ἕοσος οἱ ὑα) 
ἴ(ἢου ταϊγηϊεσὶ 5πον. Ψνοσο ποτὲ 207 
οἴμοσς Οοά ἴῃ οχίϑίοηςο, ΤΒου τηϊρηϊεοὶ ἴδε 
δᾶνε ργονθά ἴο διιςῖ ἃ οὰ ἴδε σὶρ ἰδοιβθεῖ 
οἵ ΤΕΥ ἀοδ)ηρ5. 

14. ἰο «οἱ δὲς ὕαεε αφαϊπεὶ ἐδεε.} 1.1," Ὸ 
Ἰοοῖς {π66 ἴῃ {με ἔδος᾽ (οοπιρ. Αςῖβ χχυῖ, 14) 
ἃηὰ 90 “1Ἃο τοβίξὶ,, ΕΟ, χὶχ. ς, ἀστο" 
φθαλμῶν ἡδοναῖς. 

ἐδομ δα ρισιῥεά.}] ΤΕ Ψϊς. 825 εγώ: 
ἀἐμε; αὐηὰ ἴπαξῖ τῆς τυτῖϊοσ υυουἹὰ ποῖ δδνε 
ΒΏΓΌΩΚ ἔγομη ἀπωλέσας 15 5δῃενγῃ Ὁ7 ἴδε 
ἀπολωλότων οὗ Ὁ. 12. 

16. πο αργεεαδίε «υἷΠὸ ἐδ βοαυεγ.) [π]05- 
ἔςς ἰ5 ἃ οἶος δΙίθη ἔσοπι σοῦ β 5ινΑΥ (ὃννέ- 
μεως), Ὀεοᾶυϑεὲ Ηἰἷ86 δβεηχί (ἰσχύε) 5 
τὶ Ὠϊοουη688. 

16. Γὸν ἐε μμαα, 1 15 ἃ νἱγ [μὲ ὑκ 
Α. Ν. δεῦτε ἰοϊίονβ ἴ6 Νυΐϊζ. ἀψὰ υυδίηρ - 
βδᾶπιε ψογὰ, “ρονεῦ᾽ (υἱγέ), [ὉΓ δυναρις 
δηά ἰσχύς. 

ἐξ ἐδε δερίπηπίης 97 τὶρδίεοισπει.. ΔΙΒΕῖ, 
“(ῃ6. ΡΥποὶρὶα Ῥ οΣ ὦ πτουηά " ΩΣ α 
τὶ ξϊεουβηεβθ. [ἷἢ Χὶν. 27, ἀρχὴ δπὰ αἰτία, 
“ ρα υ.86,᾽ ἅτε ρἰδοθά 8:46 ὈῪ ΒΝ ὙΒο ντιϊεῦ 
ΒΔγ5 [δὶ Οοὰ ἰ5 χχζῃΐθοιιβ δεωσιθε Ἧς ΚΒ 
δίγοῃξ. Ν κυρὰν δᾶγ8 (΄ Αηΐῖ, ἵν. 8, δ 14) 
τμαὲ Οοὐΐβ βίγεηριβ ἐκ στἱρῃιεουδηεβα (του 
Θεοῦ ἰσχύς ἐστι τὸ δίκαιον). ΟΡ. ΧΙ. 21. 
ΤΎΠΟΣ 1δουρδὲ (παῖ 1165 δ μὲ διαΞὶς οἵ δυκὰ 
ΤΟΙΛΔΓ ΚΒ ΤΥ ὃ6 [δῖ τηλη᾽ 5 ἰπὐ5Ε!ος 15 ρα 
ἀυε ἴο ἢίϑ ἔδο Ἰεηοββ δηὰ βο βϑθηςβϑ, διὸ σοὶ 
Βεΐης οπιηϊροΐεηξ δδ5 ποῆς οὗ [μδῖ δἰλ8 ἴο ὦ 
ΨγΟηρ ἩΜὨΙΟΝ ρου Πρ6 τοπὶ ψθλη655. 

δεέαισς ἐδοω αγὲ ἐδε 1ογά οΥ αἰ] ΤῊ 5 
Ἔχργεβϑοὰ ἴῃ ἴπε οτίψίπαὶ υἷε δεδυθπι 
ΘΏΘΓΩΥ : “ ΤῊΥ Ἰογάβῃιρ ουεὲσ 41} πιδκοβ Τῇες 
ΒΡΑΤῈ 4}}.ἢ 

17. «υδέη γε φυἱ}} ποῖ δεΐευε.) ἀπιστον" 
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ξῃεηλἶο5 οὗ τὰγ ἢ] άγεῃ, δηᾷ ἴῃς σοη- 

{ Ἔοχω. 9. 
22. 

ἸΟῈ ΜΝ (δῖ ποὺ δῖ οὗ ἃ ᾿(}] ροόνγεσ, ἴμοὺ 
8μαννεϑὲ ΠΥ βίγεηρίῃ, δηὰ διηοηρ' 
{πεπὶ τπλὲ Κηονν [ὃ ἴδοι τρδίκεϑὲ Ἐπεὶ 
Ὀοϊάηε85 πηδηϊξεβῖ. 
8 Βυζίβδοιι, πηδϑέεγηρ τ Υ ροννοῦ, 
πολ λον νὴ ἀαυϊῖγ, δηά χὰ ΑΒΗ 118 
ἢ ρτεδῖ ἕανουγ: ἔογ τπου τηλγεϑῖ 
086 ρονγεῦ γεη ποὺ νυ Ἱτ. 
10 Βιυὲ ΕΥ͂ δ} ψόογκβ ἢᾶβὲ τθοι 

ἀλυρῆς ΤΥ ρεορὶς τπδὲ [πε 108ῖ πηλη 
8που]ὰ δὲ τηϑγοῖδι, δηὰ δλϑὲ τηδάς 
τῆν ΤΒΠ]άγθεη τρ Ὀς οὗ ἃ ροοά ἢορβε 
τπδῖ τδου ρίναβί Γερεῃίδηςα ἔογ 81Π8. 

20 ἔἕογ 1 ἑτδου αἀἰάδε ραηῖϑἢ τῆς 

νος. 1ἷϊ., “ Βείπε ἀἰβδε!ονεά ἴῃ. Εχ. τ. 2, 

ἀδηγηςεά ἴο ἀεδίῃ. τὶ δυς ἢ ἀε] 1 θεγὰ- 
τίου, ρίνίηρ, τμεπὶ τἰπὶῈ δηά ρΐδες, 
ννΒεγ ΌΥ ΤΠ6Υ ταῖρῃς θὲ ἀε]ϊνεγεὰ ἔτοιῖ 
(ἢοῖγ τ Δ ]}1ς6 : ᾿ 

21 ΊῈὮ μον στεδῖ οσἰγουπιβρεςσείοῃ 
ἀϊάθε του Ἰπάρε [Ὠϊη6 οὐνγη 80η 85) ὑπο 
086 ἐδίδεῖβ του διαβὲ ϑίψογη, δηάὰ 
ΤΑΔάς σονεηδηὮ οὗ ροοά ρῥτοπιίϑ8ε68 ἡ 

22 Τδεγείοσγε, ννῆδγθαβ που ἀοβῖ 
σδδϑίεῃ 89 ἴποιι βοουγραδί ΟἿΓ 6η6- 
ΓΪ68 ἃ τῃουβαηα Εἰπγ68, ΠΊΟΓΘ. ἴο ἴΠ6 
ἱηῖεης τῆλ, ψῃεη γα Ἰυάρε, τὲ 
8Που] 4 σαγαβιγ ἘΠ Κ οὗἉὨ τὰν ροοά- 

(5εε 1Κ, 111. 8) ψ ΐς τπὐδὰς [86 [νὰ βρϑδῖς 
ΒαγΔΟἢ 5αἱά, “ἍΝ ΏΉΟ 15 ἴμῈ 1 οτὰ ἡ" Οὐοπιρ. 

2 Κίηρβ χυ ὶ. 20--7. 
ποης ἐδοηι ἐδαὶ ἄποαυ ἐ2.] ἐν τοῖς εἰδόσι. 

Τρ Νυΐϊν. Βᾶ5 οὐκ εἰδόσι (φωῖ ἐξ περοίμρῃ), 
[ο] νης ἴπῈ ΑἸοχδηάγιδη Μ5. [ἢ ἢ οἵοτ 
Μ55. δηὰ ψἱἢ 81. Αὐυριιίιηθ (φωΐ σείμπ) ΜῈ 
δάορί ἴδε τοδάϊηρ ἰγαηβϑίδίθἃ Ὀγ ἴπ6 ΑΟΥ., 
[Πς 4]]υϑΐοη 5 ἴο [Ποβ6 ψῆο ἄποευ Οοὐἷβν}}} 
δυΐ ἀο [ἴ ποῖ. 

18. Βυὲ ἐδομ.)] Τδε νοσγὰ “ Ὀυξ᾽ (νοῦ 
ἷθΘ οὔ ΌὈΥ 8οπὶὸ Μ538.) ροϊη(β ἴο {ες 
Ἄσοηῖγασι Ὀεΐννοοη Οοὐ᾽β σοηάυςῖ δηὰ δαὶ οὗ 
[με δοϊ]ὰ ἰγταηΐβ ἴο ννβδοτα [86 νυτῖζεσ [85 Ὀδθη 
ΔΙ υὐϊηρ. 

»ιαείογίης ἐδγ βοαυεγ.] Α ἤηε ερίρταση- 
τηδῖίς οχργοϑϑίοη. Οοὰ 15 ἃ δεσπότης (νυ. 16, 
χὶ. 26), Ὀυῖϊ Ηες “ ἀεβροίϑεβ οὐὲσ ΗΪβ8 ον 
βῖγοηρ ἢ," 50 (δαῖ ᾿ξ 5841} Ὡόυθὺ 6 ὀχογοϊβοά 
ὉΠ] ΒΕ ]γ. ὙΤΠα ΨῸ]ν.,) ἔο]οννεὰ Ὀγ δῖ, Αυρυϑ- 
τἰης, ἴακο8 δεσπόζων ἃ5 4 ϑ8υϊδπίδητνο, δηὰ 
Τοπάστβ (ἢ6 ψογὰβ ὃν ᾿ορίμαϊον, ουἱγίωε; 
Ὀυζ {Π15 ἰ8 ἃ ΤλΌ ΓΟ Ὦ ἸΏΓΘΓΙΟΥ 56 Ώ56. 

«υἱὴ ἐφιΐ7.} ἐν ἐπιεικείᾳ, ἴῃ: τι] πε85 δηὰ 
ΓΟΔΒΟΏΔΌΪΘΉ658. 

10. εῤαὲ ἐδὲ μισὲ νιαπ «δομίδ δὲ »ηγγ εἰμ. 
Ἐλίμοῦ, “4 Ἰουθγ οὗ πιδηκὶηὰ." ὍὙΠ6 Ἰοβϑθοη 
Οὗ ΤΔΈΓΟΥ 8. ἱπ [15 σπαρίογ ἢἰβίοσί δ} θαβοά 
ΟΠ ἴδε 51η5}6 οἰγουτηδίδηςε [Πδῖ [86 ρἴλριιαε οὗ 
Βογηεῖβ ννὰ8 ϑεηῖ οὐ [6 (δηδδηϊϊεβ Ὀεΐοσε 
{ΠΟΥ [6]] νἱστπ5 ἴο [ἢ6 οχίεστηϊ παίϊηρ ννᾶγβ οὗ 
[5.26]. ΤΊ τιον 566 Π15 ἴο ἱπΕἰτηδίς ἃ 511 - 
οδἴίοη οὗ ἴδ σχεϊθῃῖ]ε85 βευθγ Υ ργαοιϑοαὰ ὉΥ 
τς Ηδφῦτονβ (υ. 3), οὐ [86 στουηάᾷ [δὶ {ΠπῸ 
τα] ον ἐπε αὶ Ἰιάρτηοηίβ οὗ Οοἀά ργοάδυοςοά πο 
τερεηΐδηςε. Τῆς νψογσγὰ φιλάνθρωπον (866 ἰ. 6) 
᾿τηρ 165 σοϑιηορο ήδη Ἰονα ἔογ ἴῃ σᾶς οὗ 
τδη, δηὰ ΟΥδίΖ βυρροβεβ (ὈυΣ ψἱτ {|6 
ΡΓΟΘΔΌΙΠΥ) παῖ 11 ννᾶ5 τηεδηΐζ 845 ἃ ἀείεηςς 
δρδιηβὶ [6 οπάτρο {παΐ [δνν8 μαϊθὰ 4}} πδίοῃβ 
δυῖ τποτηβοῖνοϑ {81 ν. 41; “ οὐἶιπὶ ΚΘ ΠΟΥ 
ΒυπΊδηϊ," Τάς. " Ηἰβι.᾽ ν. ς). 
τ εδάγεμ.) ὙὍὌ8ὰα νυτῖϊεῦ σοπϑίΔ ΠΟῪ 5θοΠΊ8 

ἴο [211 ὑδοεὶς 1πηῖο ἴδε 5ε][-βα:5ςῆθα ῥγοὐυάϊοθ 

85 ἴξ 411 τηδη κι πᾶ ψψεσε ογοδθα ἔοσ [Π6ἱγ βαῖϊκο. 
ΤὮυβ ἴῃ Μιάγαβῃ " Ἀδϑῦδῃ Ἐβίμοσγ᾽ νὰ σεδλὰ 
[παῖ πἰηθ-τοη[}8 οἵ ΝἸϑάομι δηὰ ἔπε 1ἂνν ἅγε 
ἴη [5γδοὶ; δηὰ ρδβϑαροβ οὗ οχίγανασδῃηϊ 56]1- 
ἜΧΑΙΓΔΌΟΩ ΤΩΔΥ 6 ἰουηά ἴη "Βανὰ Βαίδγα, 
ἔξ. το. 2. Νοῖ ΟΠΪΥ δζὲ [5γδε 65 σοραγάθὰ 88 
“86 ἀεαυ δεϊονεὰ " (]εγ. χὶϊ. 7), δυϊ 4}} 
Οοη [1165 ἀγα η0 Ὀδεῖζες [δὴ “5568 (΄ ΒΕΙΑ- 
σδοῖι, ἢ 2ς. 2). Βιιῖ ρμεγθαρβ (8 οδδρίον 
ἴῃ 115 ψψογάϊηεϑϑ, [18 ραγτουϊαγίσπι, ἰ(58. δηίὶ- 
Ὠοπγο5, δηὰ 115 ἰηκ!50]ηοἴη655, 15---ἰη βρὶΐϊε οὗ 
8βοὴθ Ὀοδιδι [πουρ 5 δηᾶ ἤπε Ἔχρ 5810} 
τρῷς οἵ τῆς Ἰεαϑὲ βδιϑίδοιοσυ ραγίβ οὗ ἴδε 

κ, 

40. εοὐπάδρηπεδ 109 ἀεα! 2.1] ὀφειλομένους 
θανάτῳ. Ψυΐϊξ., ἀεδίδος ᾽πογιῖ, ἴο ποτ ἀδδῖδ 
745 ἀϊιο. 

«υἱὲδ᾽ι “με ἀεϊἰδεγα!οη. ΤΠδ ΑΟΥ., ΙἰΚκὸ (ἂς 
ψυϊν., ἴδκοθ Ὧὴὸ ποῖϊος οὗ ἴΠ6 νοσγάβ καὶ 
δεήσεως, ΜὨΙΟΝ ἀγτὰ οτ το ἴῃ ἴμ6 ΑἸοχ. δηά 
οἴμοσ Μ55. ϑοὴθ Μ9595. ἢᾶνὲ καὶ διέσωσας, 
δηὰδ δος Μϑ9. οὗ ἴδε Ψιϊρ. εὐ ζὀεγασ; 
υῖϊ 115 τεδάϊηρ 15 δραϊπϑδί ἴδ οἼοηϊοχί. 
Δεήσεως δῖνεβ ὯῸῸσΟ ἰο]εγαῦϊα δοῆβα, ἴον ἱΐ 
Ἑ“Δηποξ σηθδῃ οἰἴποῦ “ ΡΓΠῪ " οὐ “ σοοηάοβοοη- 
βίοῃ." Οὴης Μϑ. γοδὰβ διέσεως, “ ᾿Ἰεξ(ἰην 
ΚἈγουρἢ " οὐ “Τογθθασγαηος,7 δηἀ [15 18 υὙὉΥΥ 
ΡΓΟΌΔΟΪ {πε ἴσια τοδάϊηρ. [ἢ 50, [8 σα 
οὗ [Ὡ6 νοσγά, Ὄϑβρθοῖδ! γ ἰὼ [Π}8 δοΏ586, ΤΩΔῪ 
ἢδνα εὰ ἴο 115 δἰϊεσαϊίοῃ δηὰ ομβϑίοῃ. 

απα ῥίαο..) 1.2. ορρογίυπιγ. 

21. εουέεπαη!: 9 ξοοάδ Σᾷῥγογιθθ.} ΟομΡ. 
2 Ῥεῖ. ἱ. 4,) “ μτοαϊοϑὲ δῃὰ ργεςοίουβϑ ὑγοι, 865. 

ΩΩ. ἐδοις “εομγροσ.} ὍὨΘ σοηίγαβὶ οὗ μασ- 
τιγοῖς ΜΙΝ παιδεύων (οοτρ. Ῥτον. 11}. 11), 
Με μαι παϊοπαὶν Δρρ ο, σΔη ΟὨΪΥ θὲ τεχαγάδὰ 
85 ἃ ΤΑΙΒΑΡΡΓΕὨοηϑίοη οὗ Οοαβ ᾿Ἰπηρατία] ἰονα 
ἴον 41} νομι Ηδ 845 πιδάδ. 

Δ ἐδομσαπα διε γιογε.}] ἐν μυριότητι, “ ἴῃ 
τηγτίδα ηε55." ΤῊ8 Ἔχργαβϑϑίοη ἀοθβ Ὡοϊ ὁσοὺγ 
εἰϑεσ βοσα. 

αυδεη «υε ἡμάφε. ΜΊΖ.) οὖν Ὁ] ]ονν τιθῇ. 
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[ογηγεὰ ὈΥ τπδῖ οοττοςοη, τδεγείῃ 
ἢς ἀ!ποά ἢ τῆςπι, 8801} ἐπεὶ ἃ 
)υάρπγεηϊ νγογ!γ οὗἩ Οοά. 

27 Βοτ, Ἰοοῖκς ἔογ νψχιδὲ τππρε εἶ 
δτυάροά, τνῆεη (ΠῈῪ σψεγς ρυπίβμού, 
τῃδέ 18, ἰοῦ τῆεηι σχῆοηι {ΠῈγ τδουρηὶ 
ἴ(ο δὲ ροάβ; [πονν7] θείπρ' Ρυπίδιεά 
ἴῃ τΠδη,), ψΠΘη ΓΠΕΥ͂ 8ὰνν ἴἴ, {86 7 

496 [ν. 23--2]. 

685, δηὰ νῆἢσδῃ δε: Οὐγβοῖνεβ δΓῈ 
)ιάρεά, νγς 8βου]ὰ ἰοοῖ ἔου πλεῖογ. 

23 ὑνμεγείοτς, ΜΠ εΓοΔ5 πιεη ἢλνα 
Ἰινεά (ἰ8βο] υἴεἰγ δηὰ υὑπγρίθοι8}γ, 
δου ᾿ιλϑὲ τογπιεπίεὰ ἴπεπὶ στ ἢ 

᾿ τοῖν ονσῃ ᾿Δθοπλ Δι ΟΏ8. 
24 ΟΣ ΠΟΥ σγεπὲ Δ8ΕΓΑΥ͂ ΥΕΙῪ ἴδγ 

ἴη τῆς τνὯγβ οὗ εἴγογ, δηά δεϊὰ τΠεηὶ 

4 εὖ, τς. 
τό. ἃὰ τό. Σ 

ἴογῦ ροάβ, τῆς ἀνεη ἁπηοηρ; τῆς 
θεαϑβῖβ οἵ {πεῖν ἐπεηθδ γεῖς ἀδβρίβεά, 
θείης, ἀεοείνοδ, 48 ΤδΙ ἄγε οὗ πὸ 
υπἀεγϑίδηίηρ, 

25 Ὑβετεῖντο υηΐο (ἰδῆ, 45 ἴο 
οἰ] άγεη στους τῆς υϑς οὗὨ τεᾶβοη, 
ἴδοι ἀϊάβε ϑεπὰ ἃ ὑπιάρτηεηξς ἴο τιοςκ 
τΒεπλ. 

,Δ6 Βυε {πεγ τδδλὲ νου]ὰ ποῖ ὃε τε- 

δοκηπον]εάρεά Μἷπὶ το Ὀς ἴῃς ἱπὶς 
Οὐοά, νῆοηὶ Ὀείοτε {πὰ} ἀεηϊεά τὸ 
Κηον ; δηὰ τπεγείοστς Ἴληλς ἘΧΙΓΕΠΊΘ 
ἀλιπηδλίοη ὑροη [ἤδη]. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΠἼΠΙ. 

ἐχεμταΐ ἰλαξ Δ 
ἜΣ ΡΣ 

ἐλαΐ τοογελῖρ δε τυογὰ: 977 περ: λαπκάϊ. 

«υδέη «υὲ... αγὸ ἡμασεά.} Υ12..) Ὁ ΤΉΘΕ. 

423-27. Αὶὄὔ τοϊγορτοββδίοη ἴο ἴπ6 ολϑὸ οὗ ἴα 
Ἐξγρὥδηβ, δηὰ (δ τεάδοῃ ὙΠ [πε ψγεγα 
Ρυπιδηοά, 

28. ἤῥεγοζογε) ϑιῃοα οὺὐσγ δποῖηϊθβ ἅΓὰ 
Ῥυπίϑῃεἀ ἰδ ἰμουβαηάξοϊ ἃ τηοτε δευετγεὶγ 
ἴδῃ να. 

«υδεγεῶς "θη δαῦε τἰμε, Ἀδίδβοσ, “ (μοβα 
ποσί ίοουβ 4130 ννῦο Ἰϊνεά. 
εἰ «οἰμίεν.} 1.1ἴς, “ἸῺ ΤΟΙ οὗ 11ξ. 866 

ἱ, 1, ἢ, 11, Χ, 8; Ἀγ. ἱ, 21. 

«υἱ!ό δεῖν οευπ αδοριίπαίομα. “ΒΥ τηθδῃϑ 
οὗ [86 δοβοιτεά τϊηρ8 ννὶοἢ [ΠΟΥ νοῦς 
β!ρροὰ." Ηες ἴ8 ηον Γεξοσσίης ἴο {πε ΕΡΥΡ- 
Εἰδῃ δηϊπι8] ἸΤΟσϑΐὶρ. Βδελύγματα ἰ5 οῃς οὗ 
(86 νψογάβ υδξοὰ ΟΥ̓ ἴ6 [ΧΧ. ἔογ 302 
δικὶ οἴδοσ ἴοσγπη οὗ ἀϊ5 ψὩ ἢ (86 [ἐνν8 
ξᾶνε ἴο δοδλίμεῃ ἰάοϊὶβ (1: ϑᾶῖη. χυ. 2: 1 Κ. 
Χχὶ, 2ό; ἘΖεϊς. χχχ. 13, ὅζο.). “Ακαϊηβὲ |] 
[86 φοάβ οὗ Εκγρε ] ψ1}} ἐχοσυῖς Ἰυάφτηοης᾽ 
(Εχ. χίϊ. 12). 

24. ὉΔῚ 7αν ἐπ ἰδὲ «υα7: οὶ ΠΤ. «Ἰμ: 
κρότερον. Οτίπιπι σοηϑβίογβ (8 ἴο Δ 
ὮΥΡΕΣΡΟΪΟ: “ὙΒΕΥ ψαπάετοὰ Μ“αγίδεγ ἴμδη 
ἴῃ6 ννᾶγ8 οὗ οἴτοῦ." ΕἸΠΟΣ τεηάογίηρ ἰ8 
[6 ΏΔ0]ς6. 

«υδίεδ φυέη αγιοηρ .δὲ δε: 7 ἐδεὶν δρδη»ὴ61 
ᾳὐεγε το μέρ ϑεγρεηίβ, Ἵσσοςοάι!θ5, τηοῃ- 
Κεγβ, δεεῖϊεβ, ἄς. Ὅμα τότ δαῖίγε οὗ [ὑ- 
γψεηδὶ ἰ8Θ οὔς Θοπίηυοιβ δἰγαὶῃ οὗ β.οσῃ 
δραϊπδὶ Ἐξγρίίδη ΟΥΞΕΙΡ. 

δεὶπῷ ἀεεευεά, α4 εὐ ίάγε οΓ᾽ πο τριδεγ 2 αη4- 
ἐιρ.) οι. 1. 19-2ς. ΤῈ δάγνοσγῃ δίκην, 
" ἧκε; ΟΟΟΌΣΒ Πογα δίοης ἰῃ 16 Β:0]6 οσΣ 
Αροσγρδᾶ. 

45. 19 »γποοξ ἐῤεν!.} ΟἾΣ] ἀἴ5} [0]111.8 ὑτσοσα 
οδιδϑιίβϑοάα νὰ ΤΠ] ἀ58} Ρυηϊβηπιοηῖ. ΤῊΣ 
τνογάς παισὶν---ἐμπαιγμὸν παιγνίοις γα Πσμοθ6Ὼ 
ἴον [86 54ἰες οὗ ἴῃς ῬΡαγοηῃοιηδϑίᾶ. 

4Θ. ὁγ Ἴδα! εογγεοίίοη, φυδεγεῖ δὲ «ἰαἰβοὰ 
«υδ ἐδενι.) ὙνῸ ψογάϑβ ἴῃ ἴδε οτγιρίηδὶ--- 
παιγνίοις ἐπιτιμήσεως, “ ΜΠ δρογίϊνε (ΟΙΤΕῦ- 
ἔοη ; ἢ Ψυΐξ., ἀμιάὀγὶλε εἰ ἑπογερβα!οπίδια. ΤῊΣ 
ΤΟΥ τλεδη5 [δὲ {86 ἤγδι ρίδριιβ οὗ Εγρὶ 
γε ὃυῖ ΟΕ] 5 ΟΙΑΥ͂ ςοπιρατοὰ ψ ἴδο 
Ἰδίοσ οῃθ8. 

47. 16 ἐγ 4.1 ἘἈλίδπον, “ΠΟΥ μετ ἴῃ» 
ἀϊχηδηι." ἀιρέαρυ τ τὰ οὗ (μ15 ϑΞοπιονηδὶ 
ΔΚ ΑΓΟΪΥ ἜΧργοϑϑοὰ δεηΐθηςο ἷ5, “ Εογ 
Ρυπηίϑῃεα ἴῃ ἴδοϑε {Πΐηρβ (ὑ1ὰ Ὀεαϑίβ, ἄς. 
ὙΠΙΟἢ (ΠΟΥ ἀξεπηεὰ ἴο Ὀς κοί, ἴῃ (ΠΕΙΡ οδϑε, 
Ὑὐογείη [ΠΟΥ ἡοσα ἱπάϊςηδης ΜΠ1]6 βυ ετίηρ, 
[06Υ ἰδοὰ [6 ἴσυς Οοά, ϑ8εείην Ηΐπὶ 
Μ ΠΟ ἴΠΕΥ υϑεἃ ἰο ἀξῃγ [μαὶ (ΠΕ ΚΠΕΙν 
ΗἩ τ." [π οἵἴβεῦ ννογάβ, 1 ννυᾶ8 ἴἢε ρυπιβηπιεηῖ 
ἰπῆϊοίοά οὐ {πεῖν δηϊπια]- ροὰβϑ νυϑίοὶ πιδάς 
(Πδπὶ πιοβὲ ἱπάϊσηδης δηγίὰ {Ποῖγ 5. Ἐε της, 
δηὰ γεῖ ἰξ ννᾶ5 [μὲ ὙθῦῪ ρυπίΞῃπιοηῖ τ Βοἢ 
ἔοτοεὰ ου ἴδει ἴμ6 οοηγνϊςίοη οὗ πὸ (τὰς 
Οοά. 

φεξποαυϊεάρεα δὲνι ἐο δὲ δὲ ἐγμε Οοά.} ἘΧ. 
ΥἹΙΙ, 8, 28; ἰχ. 27; Χ. 7, ὅς. 

«υδονε ὀφίογε {δὲν ἀεὶ ἐο ἀποαυ. Οοπιρ. 
χνὶ. τό; ΕΧ. Υ. 2. 

εχέγ ει ἀαγηναίίου.] ἘΔΙΠοΥ “ἴῃ εχίτεπιε οἵ 
τΠεὶγ σοηδεπγηδίίοη," 4. [Π6 15ὲ δηὰ 58εγεγεσὶ 
ρΡίδχυςβ, δηὰ ἀεβίσυςτίοη οὗἨ τμεὶγ Κίηρ δηά 
Βοβὲ ἰῃ ἴῃς Ἀδὰ 8ε8 (1 ΤΕ. ἰϊ. τό, ἔφθασε 
δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος). 

(ΩΜΙΘ. . .« φῷοη ἐδενι. χυὶ. 4; [υὑΚὲ ΧΩΙ, 
26; Ϊ|48. Υ. 1, ἄζε. 

ΓσΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΗ. 

ΤΒο ΤΟΙ οὗ ἰάοϊαῖτΥ; τυβεῖβεγ [ξ οοηϑίδὶ 
ἴῃ ἃ ὑγοσβαὶρ οὗ Οοὐβ ψογκβ (1-9), ογ οἵ ἴδε 
ΟΣ Κ8 οὗ τλθηβ μδηάβ (10-1θ). ' 

Τῆς ντιῖοῦ ἰ8 ηοῖ γε ρυνίεεν ̓εβο δὰ ΕΣ 
ἀϊρτιοβϑίου ςοποογηίΐηρ ἰὰο Οδυ96 
..18 ἰουομοά οἡ ἴδε τενοϊἅπν ἡτουβηΐρ δοῖὰ οἵ 



ν. 1--3.} 

ὈὉΚΕΓῪ ναίΐῃ ἅγε 811 πχδη ΕΥ̓͂ πδ- 
ἴυγα, Ψὴο ἂς ἱρῃογαηξς οὗ Οοά, 

“ Ἔοπι.;Σ. Δηὰ “4 σοι ὰ ποῖ οὖ οὗ {δὲ 
ΣΟ, 20. 

τἰϊηρβ [δὶ λΓῈ βθθη Κηον ἢϊπὶ τῆδι 
18: ΠΟΙΙΠΕΓ ὈΥ σοηϑιἀδηηρ [6 νγογϑ 
ἀϊά τῆοΥ δοκπονίεάρε τἢς μογκ- 
ΓΑΔΒΙΟΓ ; 

ἴμ6 (ὐδπαδηϊξε8 (χ]!. 3-6) ἀπά οὔ ἴδε ἘργΥρίίδη8 
(. τς; χὶϊ. 27). 

ΤῊΣ [εν ἀυγίης ἴα οοῦγϑα οὗ {μεὶγ ἈἰϑίουΥ 
Πδά Ὀδοη [σονσῃ ᾿πῖο οοηΐϊδοῖ στ ναγίουβ 
ἔοστηβ οὗ ἰάἀοϊαῖσγυ. ὙῃῈ ἠου]οϑὲ δηὰ τηοβὶ 
ἱμποσοηῖ ἔογιῃ δϑϑυτηθαὰ ὉΥ͂ [2136 ὙγΟΥΒὮ]Ρ τγᾶ3 
[6 Ῥεγϑίδῃ ΟΕ οὗ [86 5υη; [ἢ 6 σοᾶγϑοβῖ 
δηὰ τηοϑῖ Ὀγυ αὶ ννᾶ8 ἴΠ6 ἀσπιοη- ΤΟ Β ἢ οὗ [86 
(δπδδηϊζοβ. ΤΈς Ερυρίίδηϑ ραγΥ ννουϑρροά 
πδῖυγαὶ ρονοῦβ δ Υ͂ ἱπιδᾶρεβΊ1 ΤὍΠὸ 
Οτσεοκϑ δηὰ Ἀ πδη8 ΜΟΥ ρροα ἱπηᾶρο5, ποῖ 
85 Ὀοΐηρ αἰνίης τ 55, Ὀυϊ 45 1Π6 σγαιῦθο]8 οὗ 
ἀοἰτίε5 νο ψεγα ΟΥ̓ ΊΏΔΙΪΥ ρουβοη βοδ[οἢ8 
οὗ πε ἔοσγοθβ οὗ ῃδίυσε. ΤΠ Ὑυϊζοῦ ΠΕΙῸ 
ἀϊν!65 ἸἀοἸαίοῦβ ᾿πἴο ἴνγο οἶλ5965: 1:. Νδῖἴυγο- 
ΜΟΥΒΠΙΡΡΕΓΒ; 2. [ἀ0]-ΤΟΥΞὨΙρροῦβ; δῃὰ, ᾿ἰκῸ 
Ῥμο ζΐρε ἀθοδ). 88 12-Κς: "6 τηοηδγοῖ.᾽ἢ 
ἱ, 898 1-}, Βα αἰ5ο δ᾽ υὰδ8 ἴο δηϊπηδὶ-- ΦΟΥΒὮΡ 
ὑπάογ ἃ βορασζγαία Ὠοδὰ (χὶϊ. 24; χυ. 18, 19). 

1. “ναἱ".} Ἀδίδεν, “ 1ΌΟ] 15} ; ματαιόφρονες, 
1. Μδος. νἱ. τ... ὙΤῃὸ γοὴν οὗ ἰάοΙϊ τ ἰ5 
ἰουςπῃεὰ ὑροη ἴῃ 2 Κ. χυὶϊ. τς; Ἀοχα. ἱ, 21. 
ΟοπΡ. θεὸν μάταιον, ΧΥ. 8; ἀπὸ τούτων τῶν 
ματαίων, Αςῖβ χὶν. 1-ς. 

ὁγ παίωγε.} Μϑη᾿β [ῸΪΥ 18. οῖ 50 εἷγ ἴῃ 
ΤΌΘ οὗ ὑδὰ τοδοπίηρ δηὰ οὀχίσγδηθοιβ ἐπ- 
“ΜΠωρε. 1 1ῖ6 ἡοῖ ΟἿΪΥ δάἀνθηιἰουβ θυ ἱπηδίθ. 
866 Ὠοΐξ οὐ χὶϊ. 1ο. 

«αυδο ἀγεὲ ἱσπογαπὶ 97) Οοα. 1 Χϊ., “ἴο ψΠοπὶ 
ἰξῃοσαῆςα οἱ Οοά δεϊοηρεα." “Τῆς πνουγ]ὰ 
Ἔξ ὈΥ͂ [18 νυϊϑάοπι Κηονν ποῖ Οοά," 1 ὅογ. 
ἷ, 21. 

εομΐά ποί.] 11ἴ,, “ δαά ἠοῖ 5Ξἴτόηρ.᾽ἢ 
οἱ Ο 1δὲ ροοά ἐδίπρ: ἐδαὶ αγε “εεη.} 81. Ῥαὰ] 

ἄῦρυςβ (αἴ Ηδ ψῆο ἰ5 ᾿ην ϑ:0]6 νν88 γεῖ βθεη 
ΌΥ πιεδῃ8 οὗ Ηἰ58 τόῦκϑ, ἀπὰ νουϊά μανθ Ὀθθη 
56ϑθῃ ὉΥ͂ [86 δεδίδμεη, Ὀὰῖ ἔογ ἃ ὈΪΠἀη685 ΡΑΓΕΥ 
νΟΪΌΠΙΔΤΥ δηὰ ῬΑΣΕΥ ρεηδὶ (Ά οπι. ἱ. 20-28} 
Αςἰβ χίν. 15-- 17). 

δὲν: δαὶ 5.18 Τς Εποτταὶ “1 πὶ "----Ὁ ὧν 
--πᾷιε Αὐβοϊυΐϊς Βείηρ, ψῆο δἷἱοῃθ Ἵδῇ 58Υ͂, 
“1 δγὴ, δηὰ ἔδεσε 15 ἤοτα ὑοβί 65 τηθ" (ἔχ. 
1, 14). 

πεί!δεν.... δά ἐδὲν αοἰποαυϊεφε. ἐπέγνωσαν 
Φ86Υ ἀϊάὰ ηοἵ βισχέδεν κηον,.᾽ Ἢν ἀϊά ποῖ 
ἰοοκ [πγουχὰ Ὠδλῖυστα ὑΡ ἴο ηδίατο᾽ 5 Οοά, 

ἐδε «υογξν»πασίεγ. ἩΗοὉ. χὶ, το, “(6 41- 
ἤοον." δ66 ῃοῖδ Οἡ Υῇ. 21. 

2. εἶδεν γε. Τῆς νυτίζεσ, ᾿ἢ, 88 στὰ δᾶνθ 
ςΟη] , 6 Ἰἱνεὰ δῇεσν (6 ἀδγ5 οὗ (δ- 
Ἰίσυϊα, 15 γεΥῪ ῥοῦ ἐμϊηΚίηρ οὗ ραββᾶρθβ ἴῃ 
νι ο ΡΆ11ο ἰἀοηςῆς5 Ογοοίδη τοσβρ ὙΠ 

“20ε.---- Κγοΐ, 7.» 

ΨΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΗ]. 

2 ὅΒυς ἀεεπιεά εἰτμεγ ἤγε, ογ υυΐπ ἀ, ὃ Ῥεαι. (- 
17. οὐ τῃ6 Ἑυν  δἷγη ογ ἴῃς οἶγοὶς οὐὁὨ {πὲ 3᾿ 

δῖλιβ, ΟΥ τῆς νἱοϊεπί υγδίεσ, ογ τε 
᾿ρἢη 8 οὗ ἤδάᾶνεη, ἴο δε τῃ6 ροάβ ΙΓ ἢ 
σονθῖῃ [86 ψοτ]ά. 

4 Δ νποβα θεδυῖν ἱκ ΤΠ οῪ δεΐπρ 
ἀε! ρῃιοὰ ἰοοῖ τποπὶ το δ6 ροάϑ ; ἰεῖ 

ἃ ὙΟΥΒΕΪρ οὗ [86 ἴουγ εἰεοτηεηῖς (οαγίϊ, δἱγ, 
ἔἤγτο, τνδῖθσ) ; [6 διη, πιοοῃ, Ὀἰδηείβ, δηὰ ϑἴδγβ. 
Τῆι γε ννᾶβ Ῥνουϑῃρρεοα υὑυπηάον ἴδ6 πδηης 
οὗ Ηορβμδοϑβίι8; αἷῦ ὑπάοσ [6 ἡδηλ65 οὗ Η ΕΓΔ, 
Αδθοϊυ5, ἄς. ; ννδῖογ ἃ8 Ῥοϑβοϊάοηῃ, ἄς. ; ἴΠ6 
ΒΌΠ 45 Αροΐὶϊο; ἴπ6 πηοοῦ 845 Ασίθῃβδβ; [ἢ 6 
ΘΑΓΙΒ 45 1λοπιεῖεσ, ο. ὙΠῸ ψοσβδρ οὗ ἴΠ6 
8. ψΜγὰβϑ Ργοπιηθηῖ ἃ Οἡ (Ηδ6]10Ρ}0}18) ἴῃ 
Εαγρῖ, δῃά ἴῃ Ῥαϊθβϑίίης δὲ Βει- 9ῃοπιθδῇ 
(Ώοιιδε οὔ [6 δι). 

ἐδε “αυὐὐῷὸ αἱγ. 1(Χκ6 ϑρεηϑοσβ “1η6 Ηϊϊ- 
της; 51|68 (ΠΏ 68η6). 

ἐδε εἰγείες φΥ δὲ “«Ιαν.. ὙὍΒΕΣ Ὑδῦ οὗ 
Βοδνθ ῬΏΪΟΝ ἀρρθᾶσβ ἴο γενοῖνα τουπηὰ (Πα 
οασῖβ (γυ!κς., σγγωρι “εἸαγμρ). 

2δε αυἱοίεπὲ «υαἱεν.}) ὙΦ δίΟΙΤΩΥ 8ε8 δηά 
τυβῃϊηρ 5ἰ ΓΔ Π15. 

δε ἰξσδὲ: φ δεαυεη.) Αδβοῖγυβ (Αραμ. 6) 
ς8}15 [Πεπὶ 

λαμπροὺς δυνάστας ἐμπρέποντας αἰθέρι. 

(““ Βεῖρδξ ρο(εηϊδίαβ 56ῖ ὑργουάϊγ ἰῃ ἴῃς 5Κγ.᾽ 

ΤΒΟ ψοσγάβ φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ, ἠρηπίπαγία 
εοεΐέ, ας ἰὴ υΧΧ. Οδη, ἱ. τ4 (οορ. ῬΆΒ]], 
1. 15, ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ). 

το δὲ δὲ σοάς «υδέεδ σουέγη δε «υογ 4.1 ΤῊ 
ννοτ πρυτάνεις κόσμου ταῖρι ὃς [Δ Κοη 4͵50 ἴῃ 
[6 86η86 οὗ ὅδ. ἱ. τό, 186 δύῃ 10 γμίς ἴῃ 6 
δύ, ἀπά ἴπῸ ᾿ἰθββοσ ᾿ἰσῃξ 20 χγμίο ἴῃ ηἰρμι" 
(ΧΧ. εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας κ. τ. λ.), Ὀυϊ {ΒΥ 
ἃτο ΤΡ ΒΕ τοξασγάθα μετα 88 Ὀεΐῃρ, ἴῃ Δρροϑβὶ- 
Κἴοῃ ἴο θεούς. ὍὙῃε Οτεεῖκβ ὑνουβῃρρεά ἴα 
δυη δηὰ πηοοῇ ὑηὰογ ἴΠ6 ὨΔπι68 οὗ ΑροΪο δηὰ 
Ατίοπιϊβ: [6 ϑῃοπ 65 ὑπο [Π6 Ὡδληι65 οὗ 
Β48] δηὰ Αβϑίοσείῃ; ἴῃς Εἰ γρίίδπβ 858 [515 
δηὰ Οϑίγίβ. 

8. ἢ εὐδοσο δεαιγ.}1 ΤῊ 8 τείεγοηςς ἴο 
{η6 ὈεδυΥ οὗ ἴδ οχίεγηδὶ νου] ἀ 5ποννβ, ἃ8 
Οἴἶδτοσ 88γ5 (ΡΒ ϊο, 11. 212), ἴῃς ἴγᾶος οὗ 
ΗἩο]ϊοηϊϑιῖς ἱπβιιοῆςοβ. ὙΠῸ τοσζγὰ καλλονὴ 
οσσυγβ ἢ [6 1ΧΧ. (Ρ5, χΙνὶ. 4; Ιχχυἱ]. 7}, δυϊ 
ἢοῖ ἴῃ (}18 586η86 οὐ ςοηποχίοη. Νεῖϊ θοῦ κάλλος 
ὯΟΣ καλλονὴ ΟοσοὺΓΒ ἰη ἴς Ν. Τ. ΜΝ δῖ ἰπ|- 
Ῥγοββεὰ [ς Ηοῦτενν πιϊη νγὰβ ποῖ 50 της ἢ 
[Π6 ὈΘΑΙΥ 48 86 ουομάεν δῃὰ [6 ρῥοαυεῦ οὗ 
ἌἽτεαϊίΐοη (οὔ χχχυὶ.--χ].). [8 ΟἿ δῇογ 
Ἑσοπίαςϊ ψΗὩ (ἢ6 ΗΠ ]οηῖς τη παῖ ννὸ βηὰ 
ἴη [οὐνν 88} τ οΣΒ ϑύςο ἢ! ῥᾶββαροβ 8ἃ5 Ε΄ Ο]μ8. 
ΧΙ. 9-|ῖ1: ΚΎΒΕ Ὀεδυῖ οὗ πεάυςῃ, ἴ(ἢ6 βΊΟΥΥ 
οὗ ἴπ6 5ἴδγβ, 8Δῃ ογῃδηπιθηῖ δἰ νην Ν γνῷ 
ΤΙ οοἷς ὑροὴ ἴδε ΤαϊΠΌΟΥ . .. ΥΟΣΥ͂ ὈεΔΙ ΓῺ] 
ἴ ἰ5 ἰῃ τς τυ ρίηε89 [Βοσθοῦ ἢ 

Ογτὶ! (Αἀν. [υ]ϊ2η.᾽) φυοίε58 ΡΊΔῖοΟ 85 Αγ] 

2 Καὶ 
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ΜΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΗ͂Ι. [ν. 4--, 498 
Ἐοια, ̓. 1Ππεπὶ Κπονν πον πιυςἢ δεῖίεγ τῆς 

1 ογά οἵ τπεπὶ 18: ἔογ ἴπε ἢἤγβε διυῖδθογ 
οἵ θεδυτν μιῇ ογεῖεά {ἢ 6π]. 

4 Βυῖ 1 τῆν σγεγε δβιοηβῃβα δί 
1Πεῖγ ρόνεῦ δηᾶ νίγῖις, ἰεῖ τδεπὶ 
Ὀπαειρίαπα ὉΥῪ ἴδμεπι, πον πιιοὴ 
ταὶ οΓ ἢς ἰ5 [δὲ πιδάς [Π6π]. 

τδί νὰ οὐγῆϊ “ἤοτὴ (ἢς Ὀδδιγ οὗἉὨ {πη ρ85 
866 ῃ ἴο ποι ὉΡ ἴο (ἢς Ὀεδυῖγ οὗ Οοά -᾽ δηὰ 
Ρ]υΐαγοι (’ Ρίδς. ῬΒΙ]οβ.᾽ 1) τ6}}5 5 [δῖ ἔγοπι 
(Π6 θοδιγ οὗ (ἢς στεδίυσγε ἴῃς ϑἴοϊοβ ἱπίθστοα 
(Π6 πΊΟΓΑ] ὈοδΙῪ οὗ ἴῃς Ὠϊνηθ σπαγαςῖογ. 
ἔνθ διποὴρ ἴδε Οτεοῖβ, ποννόυοῦ, ἴΠ6 86 η56 
οὗ θεδυΥ ἴῃ παίυγε 5 σαγὸ δηά ἰδῖθ. 1ἴ ἀρρϑαγβ 
ΓΑΔ ΚΟΟΪΥ ἴῃ ἴΠ6 ἀεβογιριίοη οἵ (οϊοποβ ὉΥ͂ 
ϑορῆος! οβ, θυῖ Ρ]αῖο 828 ἴο δροϊορίϑε ἔοσγ 1ῃ 6 
Ροείίοδὶ ἀεβοσιρίίοη ἴῃ "Ῥῃδεάγυβ᾽ 88 ἄυς ἴο 
{Π|| Θοςδηςτῖς ἸΙΟΒΥΠΟΓΔΘΥ οὗ δοςζαῖθβ Οἡ 
18}8 ννῇοϊε ϑυδ᾽οςῖ, 8εὲ6ὲ τῆς δάπυσγαθὶς ςδαρ- 
ἴοτ5 ἴῃὼ Ηιυμδο τ᾽ 5 “ (οκπιοβ.᾽ ἴῃ τηοάστῃ 
τἰπ165 ἔενηγ ἢᾶνς ἀδνοϊοροαά τῆς ἀγρυπιοηΐ ΠΟΤῈ 
ἰουσποὰ ὑὕροη, δυῖϊ ἴἃ Πα5 Ὀδεὴ ἤπεῖὶν 9εῖ 
ἕο ὈΥ 186 ἰαῖε ὕδηοη ΜΟοΣΙοΥ͂ ἴῃ ιἰ5 ϑειτηοῃ 
οὐ Ναῖιιγε ('  πὶν. ϑεστηοηβ, Ρ. 128. Ηδ 
54 γ5: “ Ναΐυγο ἢδ5 ἵἴννο στοδῖ γενεϊδοἢ5,---ἰμοῖ 
οὗ υϑὸ δὰ [μδἱ οἵ Ὀεδιγ . .. ΤῊς φΊΟΣΥ 
οἵ ῃαΐυτο ἰῃ ΤΟΔῚ ΕΥ̓͂ ταδί 65 ἴῃ ἴῃς τηϊηὰ οὗ 
ΙΔ... ἴἴ 15 οὗνίουβ ἰδαΐ τΠ6 ὈεδΥ οὗ 
Πδίυγε 18 ΠΕΟΟΟΒΘΑΣΥ͂ (ὉΓ [πε ρεγίθοςοη οὗ 
Ρτγαῖϑε ; δηὰ τπδὲ ἴῆ6 ῥγαῖϑθε οὗ [πε Οσεδῖοσ 
ταυϑῖ Ὀδ6 Ε5ΘΟΠΓΔΙΥ τνελκοηοὰ τβουΐϊ 1. 
“ἘΒι1," ἂς δἀάϑς, “ὯΟ ΤΙηδη δῆ ρεῖ ἃ σεϊϊρίοη 
ουῖ οὗ ἴδε Ὀεδυ ιν οὗ παῖυγο. ΤῊ οὐοῦ του], 
δ οη ἰΔο 56, 5ροϊ]δαὰ τθη ἔοσ [6 ἰηννασά, 
δῃὰ ἴῃ ΔηρῸΓ {ΠΟῪ [611 δ. κ ὕροὴ ἃ Μδηϊοπεδῃ 
Οοά ψ8ο ννγᾶδ Ἰἰονεὶν ἰῇ πδίυγε δηὰ υπη]υϑῖ ἴῃ 
τιδη." 

ἐδερι. ταῦτα, “1656 ΓΒ] η 5 ;" ποῖ ψπουΐ 
τπδῖ 5ιδάς οὗ ςοηϊετηρί οὗ ἀερτγεςίϊδιίοη οἥδῃ 
ἰηγοϊνοὰ ἰῇ [86 86 οὗ [815 ἀσπηοηδβίγαζίνο. 
ΎΤΒο ντιῖεσ ψνουϊὰ ἴοδον ἴθ Πελίβοη “ἴο 
οἰπὴ ΟΥ̓ ἴΠ686 δυῃθεδπι5 ἴο ἴς Εδίμον οὗ 
115. 

ἐδε γγ1 αμῖδο».} γενεσιάρχης (υΐϊ;. ρέπε- 
γαίονρ). ΤὮδ ψοσά ἀοο8 ποῖ οὁσοὺσ οἰϑοννβοο 
ἰῃ Ὡς ΓΧΧ.΄., 106 Αροςσγρδα, οὐ ἴῆς Ν. Τ. 
Εγσεη ἴῃ ἰδῖς Οτοεκ, [86 νογὰ υβοὰ ἴο Ἔχργοββ 
1} 15 τηοδηΐῃρ 15 γενάρχης, ῬὮΙΟΝ ἰ5 υϑοὰ ὉΥ͂ 
ῬΒΙο δπὰ Ὀγ Ρ]υΐλσο. 

ἐδε ἤγπ αδοῦ 7 δεαιῖν δαϊδ᾽ ἐγεαϊεά {δενι. 
“ΤΉς ΟΥ̓́ΡΒΕΓΣ (οὗ ὈεΔΌΓΥ ἴῃ ἴΒῈ Ὀπίνογϑο),᾿ 52 Υ8 
Οδηου ΜοΖΙοΥ, “15 ποῖ υηϊη 6 }} 1 10 ]ς ; ἰτ Ἰοῖς 
ουΐ ϑοπποεϊ ίην. Ὑδς Οτοδὶ ϑρίγιζ, βρεακίηρσ 
ὈΥ ἀυπιῦ τεργεϑεηϊδιοη ἴο οἵθπεσ δβρίγίβ, ἱπιϊ- 
τηδλῖοβ δηὰ βιρηϊβοβ ἴο {ποῖ βοηθοί ηρ δδουῖ 
Η ἰπιβο]ῦ; ἴον ἴξ πδίυγε 8. γι] ςδ), τυρδῖ 
5 Ξγτηθο ολὶ ἀθουῖΐ πιυδὶ Ὀς 115 αὐ δοτ. 

4. Βυὶ ἐξ ήδεν «ὐεγε αἰοπὶεδεά. 1.1,“ θείης 
διηδλζεὰ " (υπάογδίδηἀ “8ῈΥ τδουρῆξ ΤΠοτὰ 
ἴο ὕες κοὰς᾽. 

ς “Ἐογ ὃγ τε ρτεδίηεβϑβ δῃα Ὀεδυγ 
οὗἩἨ τῆς ογεδἴιιγαβ ΡγΟΡΟΓΟΠΑΔΟΙΥ τὰς ἦὉ 
τ κοΓ οὗ [Π6π 18 βεεῇ. 

6 Βυῖ γεῖ ἰογ τ} 18 {πε} ἅτε τῆς [688 
ἴο Ὀς δαπιεὰ : ἔογ ἔμεν ρεγδάνεπζυγε 
εγῖ, 8ςεἰκίηρ (σοά, δηὰ ἀεϑβίγουβϑ ἴο ππάὰ 
ἢϊπι. 

αὐ ἐδεὶν βοιυεν ἀπά υἱγίμε Ἡρστε ἴδ 
ΔΌΪΠΟΥ Τονογῖς ἴο ἴπ6 ποϊίοη δδουΐ ἴδε υηΐϊ- 
ϑΈΓβα, Πςἢ 15 πηαῖη]ν ἀνγεὶς προη πὶ [πο ΟΟ Τ 
ΤΒε πογὰ τεπάογοα ““νἱγίυο᾽ 15 ἐνέργειαν, 
“{Ποῖγ δοῦνοε εἰοϊ ηοΥ.Ἶ 

ἐξέ ἐδερε ερ:Δεγηαη4.} ΤΉ σετῦ (νοεῖν) 18 
οἴσῃ υϑοὰ οἵ ἴῃς ΡΕΓΟ ΡΌΈΟΩ ΟΥ̓ ΔΡΡγεδεηβίοη 
οὗ σοά: Ἀοκ, ἱ. 20, τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὺ 
κτίσεως κόσμον νοούμενα καθορᾶται. ΟΟΠΡ. 
ΗΘοῦ. χί. 5. 

ῥοαυ »τημοῦ τιὴρδεῖον. 1, δεϊληϊυ5 (" Ἰηδίϊ 
ἱ, 1, ὃ 5) δηάἀ8 ἃ βίπ ἶἷλσ ἀγρζυσηεηΐῖ στ [δὲ 
ϑνογάβ “ αυδηῖο τηδῖοῦ αυδηΐοαις τα γαὈΪΠῸΓ 
αυὶ 114 ἔεεϊξ οχ Ὠ1}11ο.ἢ 

δ. ὁγ 1δε γεαῖηε:. ἀπά δεαιν 971δὲ πρωρίνίι 
ΤὨΙβ μ τἢς ἔιπάλιηεηϊδὶ ἀγρυπιεηξ ἀονοὶο 
ἴῃ [οὔ χχχνυῖ!.--χ]}!, 

ογίἰοπαδ».Ἴ ἀναλόγως; υϊξ., οορποτεῖ- 
οἶος ΤΕΗς ἀν εὐτλα Ὡοῖ Οὐ 1η [ἂς 
ΒΙδΙς ((δουγὰ νὰ βανὲ ἀναλογία, Ἀοπι. χίϊ, 6. 
ἴτ πηθδῃβ “ςοηξοιτηδοὶν," “ τεϊδιίνε γ," “80 
οογάϊηρ ἴο ἃ ἀυς ταῖο᾽ (ἀνὰ λόγον). 

δὲ ν»ιαῖεγ 97 ἐδενι.Ἶ ὁ γενεσιουργός. ΤΈΣ 
τνογὰ ἰ5 ουηα οηςε ΟΥ̓ ἔνῖος ἰῃ Οτεοῖ, 
δυΐϊ ποῖ ἰῃ ἴἰς χα Χ, οσς Ν. Τ. 

ἐ: μα Τῆς νογῦ θεωρέω 5 υϑοὰ ο5ροο Δ }}Ὁ 
οὗ πιοηϊδὶ, Ξρίγιτυδὶ, δηὰ δάοσίην υἱβίοη (Ά πὶ. 
ἰ. 20). - ΟΣ Ὦΐρ οὗ μεᾶγε " 
(Ἀυρκὶ 

6. Βιυὲ γεὶ 7ῶὸν ἐδἰε ἐδὲῦ ἀγὲ ἐδε Ἶε:: 10 δὲ 
δἰ α»ιεά.) ΑἸΈΙΒου ἢ ἔβοΥ οὐρῇ ἴο Βανε Ἰοοκεά 
ἔτοπι ογεαϊοά [μίηρβ ἴο ἴῃς Οτοδίοσ, γεῖ (ὅμως) 
ΜῈ} τοΐογεηος ἴο [656 ἀρογγδίηβ (86 νοῦ 
5ῃϊΡ οὔ ([δς χτεᾶῖ ἔογοθϑ οὗ πδίυγε) ἴδε ὈΪ2πιε 
15 51:28}. ΟΥ̓ ἃ1] ἔοστης οὗ ἰάοἰδίτγ {μδῖ οἵ ἴῃς 
Ῥεγϑίδῃϑ---5}} - οσϑ]Ρ δηὰ ἢγθ- ΤΌΓΒΕΙΡ -- 
τῆς Ἰοαϑὲ σοργοιθηϑι  ]6. 
νυ δ... ὙΠῸ νοσγάβ (ἐπὶ τούτοις) τηϊξπϊ 

αἶδο ὃς τεηάδετεὰ “ἴῃ ς836 οὗ ἴπεβε ΜοἹ 
ϑὨΐρροῦβ." 

2 σά υεπέμγο ΕἼ7.} ΑὮ οχουϑὲ ΥΤΩΔΥ, 
πάρε οὐδε α, Ἀοπι. ν᾿ 7; Ῥμίεπι. 15), δὲ 
τηαδὰς ἔοσ {δεὶγ εἰτοσ. ὍΘ “ Ῥεγβδρβ" [π|- 
Ῥ Ϊ65 ἃ σμδυίίδθῖο ἀουδί : 171 6 δἀπιϊποῖδὶε ἴο 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ [Πδὲ ΔΩΥ͂ ο2Π 50 Δ5[ΓᾺῪ ΜἯΏΟ ἅτε 
δ --.... {πε ΣΎ 0-ν " 1ῺΠοη ἃ οδδγδθιὶς δον 
ΔΏΟΘΘ ΤΊΔΥ Ὁδ τπηλάδ ογ τβεϑε. 

σεελίηρ Οοά. ἴῃ τπεὶς ϑεαγοὺ ἔογ Οοά, ἐνε 
ἴη (πεῖν νυ ἱϊϑῃ τὸ πὰ Ἡΐπι, ἀκόρ ἃ {8 γ ἴδεη,» 
δεἶνεβ ἔο]Ϊονν ϑόσης τηϊβίδκθη ραϊῃ. [1115 ρο5» 
δἰδ]6 ἴο ἰγαπαὶδῖς [Ὡς ᾿ψβοὶς οεἶδυϑε 12 8 ΨΕΙ͂Υ 



ΨΊΙΊΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΗ]. 

7 ἕοι Ὀεΐπρ “4 σοηνοζβαηξς ἰῃ ΐβ8 
ψΟγ 8 ΠΟΥ ᾿ἰβεάγοι ἦέπι ἀρ ΠΕγ, 
ΔΠ4Δ δεῖῖενε {ΠῸῈῚῚ βρῆς : Ὀδοδιιβα 
τὲ τὨΐηρβ δῖα Ὀαδιι! (μδξ Δγ6 

ν. 7--το. 409. 

ΟΠ. Σ. 80 πηὰς ἢ. [δῖ ἘΠΕ σου]ά αἰπὶ δὲ (ῃς 
ννοῦ]ά ; ονν ἀϊά [ΠΥ ποῖ βϑοοηεσ βπά 
ουξ δε Τ,ογά τμογεοῦ 

Ιο Βυΐῖ πιίδεγα θα δὲ {πεγ. δῃά ἴῃ 

ὕ, 4φεζ. 

866. “ ἀελά {μίηρ8 ἰ5 ἔμεῖγ Βορε, ψγῆο «δ εὰ Ἅ σεν. τᾶ. 
8 Ηον δεῖς πείεμογ ἀγα τΠῈγ ἴο ὃς τμεπὶ ροάβ, “ΥΙοἢ ἀγα τῆς σγοῦκβ Οὗ σ ρὲ τες 

Ραγάοηεὰ. 68 Ὠδηά5, ροϊἀ δηὰ 81]νεῖν ἴο 88ιενν 4: ἃ 135. 
9 ἕογ 1ξ {ῆεγ ψεῦε δ0]6 το Κπον 

ἀϊθεγεοηΐ βεηβο, ΕΥ̓͂ τηδκίηνς ὀλίγη μέμψις τοῖον 
“το ἴῃς ολ56 οὗ ἴΠ6 παίυτγο- νΟΥΒΠΙΡΡΟΥΒ,᾽" δηά 
αὐτοὶ ἴο ἴΠ6 566ἴκοῖβ οἵ ίσυς ψἱϑάοῃ. ὍΤῃα 
τοπογίηρ ψουἹὰ (πεη ὃς, “ Βυΐϊ γεῖ ἴογ [ἢ18 
(οΥ, ἴῃ {ΠΕ ο456) πόα 8. {|| Ὀ]Δπὶς ἴο 
(Βοη, ἔοσ ὄσθὴ [86 Υ ρεγοβδηῆςς ΕΓ 80 (Γ641]γ) 
βϑοῖκ Οοάὐ, δηὰ σὶϑῃ ἴο δηὰ Ἡΐϊπι." [6 τ} ]5 
μαὰ Ὀοοη τῆς δυΐμοῦβ πηρδηΐϊηρ, Ὡς οου]ὰ 
μαγάὰϊγ πᾶνς ἔδιἸεὰ ἴο σσιῖα οἱ ζητοῦντες. Α]- 
τηοβῖ ΘΥΟΤΥ͂ σοτηπηδηΐδῖοῦ (ἐχοορὶ Οτηπὶ δηὰ 
Ὡς νεῖίε) [45 ἕο ]ονγεὰ τΒ6 Ψιϊς. δπὰ (ἢ 6 
Α. Υ. 'π υηδεγϑίδηδίης ἴῃς Ῥαϑϑᾶρε 45 ἴ διᾶνα 
ἐαρ δηθὰ 1, [ἴ ΠΙΔΥ͂ ψΜ0}] Ὀ6 ἀουδίοα τβεῖδοῦ 
(6 τοῦ πουϊὰ παν δά οὰ [δ4ὲ [Β6 
Ἰονεῖβ οὗ ὔς τυϊϑάοῃι νογα 1120]6 ἴο ΕἸΤΟΥ͂ ἴῃ 
τολῖζουϑβϑ 80 ἜΠΡΟΠΝΙΕ: ΟὨ ἴδε οἴδοῦ μδηά, [ὃς 
ϑΕΆΓῸΒ οὔ [Β6 Ποδίμοη δῆον Οοά ννὰβ ἃ ὑ]ϊπὰ 
δηὰ στορίῃης βϑϑάσοῖς νος οἴδη [δ] (Αςἰ8 
ΧΥΪ,, 27, ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφη- 
σειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν). 

7. δεὶμρ ἐομυεγαη ἐπὶ δὲς «ὐογῖ!.}] ΤΟΥ 
εοπῆης τἰὮΟΙΓ δι Οἢ 200 »ημε ἴο [86 (Ὠ]58 
δοοη; Ὀυῖϊ 16 πον ἀγὸ Ἰποσουρἢ (διερευ- 
νῶσι) ἴῃ (πεῖν ΡΕγβὶς Δ] γοϑοάσγοῃθ8, [ΒΕΥ σοη- 
ἴεηῖ {ποτηβϑοῖνεβ ψἹϊ ΟΧίογΏΔὶ Ε επρλνείν νη 
ἰηςιοδὰ οἵ Ἰοοκίηρ Ὀεγοπά (δειὶ (Ηεοῦ. χὶ. 3). 

8. Ἡοευδεὶξ πεῖδὲῦ ἀγὸ ἐδενὺ ο δὲ ραγδομεά.] 
1,.111.,Ὑεἴ αραϊη" (0 βρις οὔ δε ἐχουϑ865 ψῃῖο 
ΤΩΔΥ ὃε πιδάς ἴοσ ἴδετ) “ ποῖ δυὐδὴ {μεϑ886 ἢ 
(ταυςἢ 1688 ἴδ λφημ τρειαβὰι ἐπ γος: Ὡς 
Ῥτοςθϑᾶϑβ ἴο 5ρ6δῖ.) “δῖα οἠδῦϊο. Ενεη 
ἴμε86. τοῦ οβδηοῦβ ἃγὰ 851}}}, 45 81. Ρδυὶ 
58γ8, ἀναπολόγητοι (Ἀ οτλ. ἱ, 20) Εογ πάλιν» 
δέ, δες ΧΥΪ. 22:1 ΟΟΥ. ΧΙΪ, 21. 

9. ἐδαὶ δέν εομά αἷρε αὐ ἐδε «υογ ἰδ. ΤῊΪ8 
τοηάογίης ΒΑΓΑΪΥ ἐχρ δίηβ 1156}. ΤῊ “ {παι ἢ 
(ἕνα) 15 ἤετε ποῖ ἰεὶὶς (“ἴῃ οσάοσς [Πα ), δυξ 
ςοπδεουενα ("80 88 ἴο 7). Τα νοσγὺ ““ἴο αἷτη 
αἱ " (στοχάζεσθαι), ἩὨϊΟΝ ἴῃ οἰλϑϑῖςαὶ Οσθεκ 
Αἰ ΤΑΥ͂Θ [Δ (65 ἃ ξεηϊἶνε, 15 Βογὰ Ὁ] ονγεὰ ὉΥ δὴ 
δοσιυκδῦνο, Δηἀ τγ688 “ ἴο οΧρίδίη,᾽ “ 5ι.0(685- 
ΕΟ ἴο φυε85 αἵ." Αἰῶνα ταξδῃ8 ἴῃς οτεαϊοὰ 
φοιὰ τεραγάθὰ ἴῃ [ἴ8 τετηροσαὶ ἀυγαίιοη 
(Ψψυϊκ.) “αεεμΐμηι). ὍΤ8Πα ταθδηϊηρ [ἤδη 15 [δὲ 
ἐς ξξ ΠΟΥ Ροβϑεβϑϑά ϑυῆςϊεηῖ ᾿ηςεἸ]οσξυδ] ΡΟνΤΕΣ 
ἴο ΦΏΔΌΪΕ ἔβοτ ἴο ἰηξον [8 τηρδηΐηρ οὗ ρΠδ- 
Ὠοπηδηᾶ, πονν Μγᾶ5 ἰξ [δὶ {πον ἐ411εα γεῖ ΤΏΟΣΕ 
ΒρΡΟΘΟΣΥ ἴο ἀγᾶνν ([Βς ἤηδ] 1 ςεὶ 

“οομογ.] Τῆς ἀεάυςτίοη οὗ ἴδε βη] ἱπέεγ- 
δποε---ἰυλὶ Οοάὐ ͵5 στεοδλίοσ [ἤδη 411 ΗΪ5 σου 
--τεαυϊγοὰ ὯοῸ δυο Ἰεηρίπεηοα (οἷ ἃ5 ἴδε 

δῖ ἴῃ, 8ΔΠ4 γεβεπ)]ληςε8 οἵ δελϑίβ, οὔ ἢ 

βίυαγ οἵ ὁδείεηςθ. Ηδς ἱπιρ]ϊο5, ἐπογείοσε, τπδῖ 
{ΠΕ 1γ8 νν88 ἃ γπογαὶ Αγ α οΥ ἀθἤςίοπογ. 

10. Βωὲ »νισεγαδἧε αγὸ ἐδ. Ἠς Ὠον ἴυὐγῃ5 
ἔτοπι ἴδε [ΟἹΪγ οὗ ἡδίζυγε- ΤΟΥ ἢ ρ ἴο ἴδ6 ἄθορεῦ 
θά56η658 δηά ᾿ττεϊομοάη658 Οὗ ᾿ΠΔρΡ6- ΟΓΒΠΙΡ. 
ΤΒςο Ἰἰης οὗ τποιιρῃὶ ἐο]]οννοά ἴῃ [158 ραββϑαζε 
(χῖ, το-χῖν. 8) 15 ἔουῃὰ ἴῃ ΤΏΔΗΥ͂ ρᾶββθαροϑ οὗ 
δογίρίυτε (Ὠ ουξ, ἵν. 28 ; 5. οχυύ. 4:-8, Οχχχν. 
15-18 ; [6Γ. 11, 26-28). [{ 15 [18 ἴοστῃ οὗ 
ἸΔοΙΔΥ τὶς ἢ 15 ουεγνν οὶ πε τ] 50 ἤσγος 
ἃ 5ἴογῃ οὗ βαγοδβϑίῃ δηὰ ἱπαϊσηδίίοη ἴῃ [πα 
ἰαῖοεσ σμαρίετβ οἱ [8δδῃ (Χ].--Χ]ν!.). ὅ8ες, ἴοο, 
ΘΓ. 11. Χ, ; 8. οχνυ. οχχχυ., ζε. ὍῆῈ υτίζεγ, 

ἴῃ 5ριῖς οἐ τδς ἸΠΟΣΆΓΥ οἰδϑογδίίη οἵ ἢἰ5 εὐ 
18 ἸΠΟΟΙΏΡΑΓΔΟΪΥ 1655 ΟΙοαυοηΐ δπά ἔογοδ]ς 
[86 οἱάοσγ Ῥιόρῃεῖ, ἍΜ θη ἴΠπ6 88π)Ὲ [Βοπλα 
νγὰ8 Βαηϊεά ὈγΥ της ΟἸ γί ϑιίδη Αροϊορίβίβ, 48 
ΌΥ Ατηορίυ5 (΄ Αἀν. Οεηΐε5᾽), 1 ννᾶ8 Ὠθοδ8- 
ΒΑΤΥ ἴο ἀ68] ψ | [ἢς ἀσἔδησε οὗ ἱπηδροε8, Ἡν ΒΊΟΣ 
ςοῃηβίϑιοὰ ἴῃ σορασγάϊηρσ {πθπὶ 838 ΣΟΙ Ὑἱ᾽ 5: 016 
ΒΥ 005 οὗ ἀει(ίεβ, δηὰ ἢοΐ 85 δείῃς ἢ 6πι- 
8εῖνεβ ἀνία, 

ἐπ ἐεαά ἐδίηρ:. ΟοΙΏΡ. χν. 17. Το [ον 
δὰ ΤΩΔΗΥ͂ ἰογ8 οὗ Τοηῃϊειηρί ἴοσ μολίμοη 
ἰάο]5. ΤΠ ον (οὶ Κ 418 ἢ ΟἩγωραλιν 
4“ φῇδιῃς ᾽ (ὀοδεῖ δ), ““ὨΟΙΤΟΙΒ᾽ (γε ρδεϊ-ε:6), 
υῖ ΘϑρΘοΟΪ Δ} }} “ ποίην "ἢ (συδη) δηὰ “65 
(εἰ 1ἴη1). 

ἐδε «ὐογῖ: 97 »ηιορἰ: δαμά:.) ἸΟΣΧ, Ῥα. οχίϊ. 
12) ΟΧΧΧΥ͂. 15. 

10 όεαυ αγὲ ͵π.} 1(ἵϊ., “ δὴ εἰδδογδίίοη οὗ 
ατὖἴνἢ Τὲς νογὰά ἐμμελέτημα 'ἴ5 ΟἿΪ ἴουηά 
οποο, ἴῃ [6 ΑΠΙΒΟΪΟΣΥ. Αςῖϑ ΧΥϊ!. 29, “' σγδυθῶ 
ὉΥ ἃτῖ (χαράγματι τέχνης) δῃὰ πηδηδ ἀε- 
νἱοο." 

γετενιδίαποε.. Ὅς ποσὰ (ἀπεικάσματα) 
οσουχϑβ ἰη Ρ]δῖο, ’ Οσαδῖ.᾽ 402 ἢ, ὑυῖ ῃοἵ ἴῃ [86 
ΒΙΌΪΕ. 

9 δεα:4..1 ζώων, “ οὗ δηϊπηα 15 οὐ “᾿ἰνίης 
ογοδΐυγος." ΤὨΐθ 'ττᾶϑ ἴδε οτρίπαὶ πηρδηΐησ 
οὔ [6 ννογὰ “" μεδϑβί," 88 ἰῃ σονεσ-- 

“Τῆδι κε Ὅδτα ἸΠἸΚΏΘ 556 
Οὐ ζωδῃ δηῃὰ οἵ ὥοζἊ οἵμοσ ὀξεῖ. ἢ 

Ορρ72::. “4»π"αρ. ἱ, 

Βολϑῖ-ΟΥΒὨΪΡ ῬμΔΒ ϑΡΘΟΙ ΔΙ ρῥγεναδίεηϊς ἰῃ 
Ἐξγρῖ. 
.“« ΤΉς Ὀχο 5ἢ ροὰς οὗ ΝΪς 45 ἴχει--- 

1εἷ5, δὰ Οπι5, δῃὰ ἴπὸ ἄορ Απυ]19---Παβίο ἢ 
ΜΙΣΤΟΝ, Οὐδέ ο Ολγήτς λιαζίυεγ. 

2 Κ 2 



ἃ βίοῃε ροοά ἕογ ποιβίηρ, ἴἰς νγοσκ οἵ 
8 δῃςίϊεηΐ Πδηά. 

11 ΦΝον Δ ' ολγρεηΐῖογ ἴπδὲ [Ὸ]Ἂτ ἢ 
ἤκιτ. , τηλοῦ, δῆοσγ ἢς ἤδίῆ βάψῃ ἀονῃ ἃ 
'ος ἴδε πηεεῖ [ο0Γ ἴδε ρυγροβα, δηὰ ἰδίκεη 
δἰνεδεν. ΟἹ 411 τς Ὀθατγὶκς 5Κ| 1 }}Υ τουπά δροι, 
ὙΡ ληὰ Βαῖῃ ττουρμε ἰς μαπἀβοπλεῖγ, δηά 

πιλάς ἃ νε8856] (πεγεοῖῦ ἢϊ ἔογ ἴδε βούνίος 
ΤΟΝ οὗ πρδη 8 ̓ ξ ; 
εἀέρε 12 Απά δῆτεσ βρεηάϊηρ τῆς Ἶ τεῖιϑε 

Δ τἰοη6 σοοα 70. ποέῥδίηρ. ϑΈΎΟΤΆὶ ϑδυςῇ 
“6 0,56}688 δἰὁοῃ 68," κὸ [86 διοπετὲς ἄγ οὗ 
Ερδοϑυ (Αςἰ5 χίχ. 35), ἴπ6 ἔδ]εὰ Απῃοῖϊο οὗ 
Νυμα, ἴῃς Ττοΐδῃ Ῥαϊδάϊιπι, [ἢς Τδυτὶς 
Ασίδωμβ, [6 Ῥεβϑιηυ ἴλη Ογδεῖε, ὅζο., ΜΜΟΓΟ 
ὙΠ ]ΟΙΥ Ὑγογϑμιρροὰ ΌΥ πὸ δηςοϊθηῖβ. ΤΠΘ 
ϑβίοης ἰῃ ἴπε Καδρα δ Μεῦοᾶ, ργοῦδΟὶΥ δῃ 
δηςίοηξς δὅγοϊιδ, 8285 Ὀθο δῇ :ππλοιηοτία] 
οδή]εςϊ οὗ νψογβὶρ ἴῃ Ατσδῦϊδ. 

ἐδε «υογὰ 9 απ πείση! ῥαηά.} Ιἴ 8 ποῖ ἱπι- 
Ροϑβδβὶ]ς τῃαῖ (6 “ παηὰ " οὗ δηςϊθηΐ 5δευ]ρίοτβ 
ΤΩΔΥ πᾶν Ὀδοη υϑοά ἴο ρῖνα δύθη ἴο δὅγο "ο5 
ΒΟΠΊΘ ΠΟΑΙῸΓ βοιηδίδηςς οὗἩ [6 ᾿υπηδῃ ἔΌΤΙΤΩ. 
Το ποσὰ πίἰάθουβ δηᾶ δηθσιε δῃ ᾿τηᾶρο ννᾶ8, 
[86 πόσο ΠΙΡΏΪΥ ψγ);ὲ5 ἰξ νοπογαίοα, ᾿υ5ῖ 45 ἰῃ 
(ὃς Οδυγοῦ οὗ Ἀοπιε τῆς τηίγδοϊθ- ΟΣ ΚΙ 
Μαδάοῃμπδβ νοῦς σάγοῖὶγ, [ἢ ονοσ, ἤπὸ οσκβ οὗ 
αι, δυῖ τι80}4}}}7 Ὀγονγῇ δηά υνϑὶγ ΒγΖαπίπα 
Ρἰεῖυτεβ, Βυῖ ενεὴ ἴο “ἴδε ννοῦκ οὗ δῃ 
δηςσίοηϊ πδηά," ϑιιοῇ 45 ἃ βίδίυς οὗ ΡἢΪ45 ΟΥ 
Ῥυαχίτεϊεβ, ἃ [πθοσσγδαῖς [εν ψουὰ ἤᾶνα ρίνεῃ 
(δε πδηὶς οὗ “ἃ υ.56658 ςοῃθ." θη Ρορὲα 
Αὐἀείδῃ ΝΊ. νγᾶβ 5βῃενῃ ἴπ6 ρ]οσίουϑβ βου ρἴΣ65 
ἴῃ ἴα Νδιίίςδη, δα 5ίοΓΗΙΥ τοπλδγκοά, δωπέ ἑδοία 
ΘΜ  ΜΟΡ ΚΝ. ᾿ 

11. Νοευ α εαγρεμέογ ἐδαξ γεἰἰειὁ εἰνιδετ.] 
1χἰς., “ Βυϊ ὄνθῇ 1 δοῦλε ννοοά-οὐξίης τί βϑδῃ. 
ΤΌρ τις 18 ΞΟΟΓΠΙΙ] ---Δ ΠΥ σοτηπιοη ΟΣ πΊΔῃ. 
80 Αγ οίδ8 πλαῖζος Ῥσίδρι 540 ἴμαῖ 6 νγᾶ8 

οἷόν κεν ἐρημαίῃσιν ἐπ᾽ ἀκταῖς 
ξέσσειαν μογερῶν νἱέες ἰχθυβόλων. 

Τῆδ πολίποη ἤοΐ ΟἹἹΥ Ὑγουβηϊρροα 14οΪ8 οὗ 
οἱ ἃ, 5 νοσ, ἀηὰ βίοῃε, Ὀυϊ Ἔυθη ρδιΥ ννοοάδθῃ 

Ἰτλλρο8 τηδάς οὗ οὐὰ ρμίεςεβ οὗ {ἰπιῦοῦ. [Ιῃ 
τηἰ5 δηὰ τὴς ξοϊ ον τὑοῦβοβ (11--16) ἴπ6 
ΤΙΣ ἔο]]ον5 βδίδῃ (χὶῖν. 9--210), 5ΚΠ|}}} 
ἱπάοοά, δαΐ ἴῃ ὙΕΙῪ ἰὨΓΈΓΙΟΣ 8γ16, δπὰ στῇ 
ποηα οὗ (δὲ ργορδμεῖδβ νϊῖε Βοδί οὗ ραβϑϊοηδίθ 
ΒΟΌΓΩ. ' 

43εν δὲ ῥαΐδιααυη ἀοάυη. ἐκπρίσας, "' αἴϊεῦγ 
βίην ἀονγῃ οὔς ἴγεα οιἍ οὗ πυθεῖ." 

ἃ ἵγες γκηοεῖ 70. 186 ῥωγο.6.1 1Δῖ,, ἃ συ ΙΕ ]γ- 
τηονοὰ ἢ (Υἱῖί, 22), ἀξ. ἃ .ΔηΔΥ, ϑογνυϊοθδῦὶς 
ἴγϑο, 

 υεπμεὶ. .. ἢὲ 3ῶ2ν ἐδὲ “εγουΐεε Ὁ πιαπ᾿: 
{4.1 1ἴ., 84 υ86}} ν6556] ἕοσ [6 βοσγυῖςς οὗ. 
1. ὙΒΕε᾿ εἰρβδῖῖς ροβιξίοη οἵ χρήσιμον 
5ῆεν8 τῃδῖ Π6 15 σοηϊΓαβίίηρ τὰς ἐὐεγμΐ ἀτίιοὶα 

ΨΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΠΠ]. 

οὗ ἢἰ58 ψοῦκ ἴο ἀγαβ8 15 ποδί, δαῖῃ 
Δ]]εα ΠΙπ56]Γ: 

11 Αηά ιτλίωηρ τῆς ΨΕΓΥ͂ τείαθε 
διοηρ, ἴποβ6 ὑνῃ] ἢ 5εγνεά ἴο ΠΟ υδε, 
Ὀείηρ ἃ ογοοκβὰ ρίβος οἵ ποοῦ, δηὰ 
Π.}] οἵ ἱκηοῖβ, μδίὴ σαγνεὰ 1ζ αἰ] Ραμ, 
ψ οη Β6 Βδά ποιπίηρ εἶδε ἴο ἀο, δηά 
[οστιεὰ ἱξ ὈγῪ τΠδ 5Κ1}} οὐ δῖ8. υῃάδι- 
βίδηάϊηρ, Δηὰ 35 ηϊοηϑά [τ το ἴδε ἱπιδρε 
οὔδ πηδῃ ; 

[ν. 11-.. 

οὗ διγηϊζυτε νὰ [6 σσοσθὲ (Ὠδὴ πϑείδὲ 
14ο]. 

12. 166 γεῆμε. ἀποβλήματα, “ἴδε οὐϊῥε 
δηὰ ϑῃδνιηκβ.᾽" 

ῥαΐ 3114 διν»αοἰ 7] 866 οδδρ. Υ. 7. ΤΈΣ 
Ροηΐεσ ἰεἰϊσυγεὶν ἐαἰ5 ἢ18 ἀΙΏΠΕΤ Ὀείογο ϑείτης 
δϑουξ πιρκίηρ ἢἷ8 ἰάοἶ8. ΤῈ Ὑ8οἱς ρους 
ἰ5 θοστονγοά ἔγομι 15. χῆν. 124-17, ἴο παι 
Ὡοϊπηρ 15 δΔἀἀεα Ὀμὰϊ ΘΟΠΟΓΟΙ ἰΔΠξΊΔρΕ. 

18. ἐδε εν γολμεαχποης ἐδοιε. Νοῖ οσυἰσὲ 
ψ ἢ ἙΒοοπὶηρ 45 ἴῃς πηδίθσί δὶ ἔοσ ἢΐβ οὶ ἴδ: 
τοῆιβα οὗ ἢἰ5 ἔπεϊ, μα ρὶς κα οαξ [ἢ πιοβὶ γοῖυϑε 
Ρίδθοθ οὗ [δῖ τεῖιδβο. 

«υδίοῦ “εγυεά 1. πὸ 447 Τῆς “νἰβ" 
δστεεβ ἢ “ τεξυδ6. ὍΤΠδ ἰΓΟΩΥ ἰ5 μαὲ 
Ἵχδσβεζαῖϊοα, δηὰ ννεδκεηθά ΕΥ̓͂ Ἵχαρογαῦοι 

ΑΩΔ οῪ ἀπο. ΝΙΝ ἴδε Κηοῖβ στοοσα 
“δ, ἰδ. ἃὶ ψῃδυϊθα Ἰυπιρ. Νίο ροβϑβῖθ]ε τεᾶϑοῃ 
οδη ὃς δϑϑίρηθαὰ ἩὩΥ ἴΠ6 δι βδη βου ά δ; 

56] σβοοδβε [ἢ πηοϑὲ τεΐῃϑε διηὰ ἀπιογρῦοιξ 
ϑτηεπίβ ἴο τδῖο ἰηίο Ἰάοἶδ. ὙΠΕῚ πρὶ 

ἀο ἴος ἴῃς Ἵοοᾶγβε βαγάθρῃ ϑοδγεοζονθ-- 
ΔΡ0.8, ἅζς.---δυς ποῖ ἔοσ αἰνί 165 Ἡ  οἢ πα 
ἰτελῖοὰ π|ῖ|ῖλὶ ΔὴΥῪ νοπεγαζίίοῃ. 
ΤΑΔΥ͂, Ὠονσαυογ, ὃς δη 411 υϑοι ἴο 5υςὶ οὐκας 
οὗ ψνουβῃὶρ 48 ἴῃς ἕδτηουβ ἱπιᾶρε (Ας χίς. 15) 
οὗ Ατίεῃιβ δ Ερμοβυβ, ψῃϊςῆ, δοοογάϊη [0 
Ῥδυπαηίαβ δηὰ ἰαΐοσ δυϊδβουϊος, τυᾶϑ οἵἁ οἶτε: 
νοοΐ ραϊηϊοα νοσι ἕο. 

«υδὲπ δὲ δαά ποὐῥίης εἶδ ἐο 407 11,“ Ὁ 
ἴδε ἀΠρεηςς οὗἉ ἢ]5 1416} 655 :᾽ ἃ Ἑςοηίοπιρίυοιδ 
ΟΧΥΠΊΟΓΟΗ. 

᾿ (Αἷςα ἀοϊοίας." 
ῬΈΚΟΡΕΕΤ. ἰν. 2. 89. 

ὃν 486 «ἀἰ}] οὗ δὲς ἐσεδεγεαπάξης.} ἘΟτΓ σνν- 
σεὼς βοῖης Μ83. τεδά ἀνέσεως, “ ὉΥ τὰς 511} 
οἵ μα τεϊδχαιίίοη." Ηδ Οπὶῦ εἶνεβ [ἐ5 ᾿᾿ὲ 
Τλοπηθηΐ8 ἴο 850 {{γ]4] ἃ ἰδϑῖκ ἃ5 18:6 Ἵἅττιηξ 
ἃ βοὰ. Οὐοπιρατε ἴῃ νρε]]-Κπουπὶ ἵἷπες αἱ 
Ηογδοε-- 

“4 ΟἸ᾽τὰ ἰσαηςιβ ὄγατὰ ἤςυΐπας, ἱπας]ς εὐμοβ, 
Ουὰὶ ἰδῦεσ ἱποοσίιι ϑ9.δπι πὶ 

Ῥηαρυτι 
Μαϊυὶϊ εβο6 θυ : Το. ἱμάς ἘρῸ." 

ΗΟΒ. (5.44 ἱ. 8. 1. 

14. δε τονηό “αυὐΐε ὀεα::.2 80 ϑεπεοᾶῶ 5278, 
“ Νυπάπα γοςᾶπί, 4086 5ὶ ϑρίτιυ δοσερῖὺ 

4“. ῖρε5 ΔΟΘΓΩΏΣ ΟΓΆΙΩ 



8]. 44. 
10. 

δ τ. :ο. 

"ρ, ἐλαέ 
πέρα 

γ. 15-1.] 

14 Οτο πιδάδ ἴξ [ἶκε βοπηδ νἱ]ς δεδϑβέ, 
ἰαγίπρ ἴδ οὐδε ψ ἢ νογηλ]Ἕοη, δηὰ 
σ ἢ ραϊηῖ ςοϊουπηρ ἰτ τος δη σονογ- 
ἵπρ᾽ ΘΥΘΙῪ βροῖ τῇογοίῃ ; 

15 Απὰ ἔνε δὰ πδλά τηδάβ ἃ 
σοηνδηΐεηῖ ΤΟοπὶ ἔῸΓ ἴἴ) 8εῖ ἴξ ἴῃ ἃ 
γν8}1. δηά τηδάς ἴἰ ἔμϑε στ ἴσο : 

16 ον ἢς ριον ἀθά ἔοσ ἴξ τῇδέ 1 
τρθς ποῖ 881], πον ίηρ τὲ ἴτ νγᾶϑ 
πᾶ ]ς το Πεὶρ [ἴδε]; ἔογ ἰξ 8 δὴ 
ἱπγᾶρε. δηά ἤδίῃ πεεά οὗ Βεὶρ : 

17 ΓΤ Βοη τρλκεῖ δ ὈΓΔΥΟΙ ἴογ 
ἰδ ροοάϑ, ἔογ 8 τγῖδ δηἀ Ἵμι]άγεη, 
Δηἀ 15 ποῖ ϑῃαιηβὰ ἴο βρελῖίς ἴο (δὶ 
τ] ἢ Πδῖῃ ἢο 116. 

18 Εογ μεδίἢ ἢς οΔ]]1εςἢ ἀροη τπδὲ 
ἢ ἢ 18 νελῖκ : ἔογ 1 ργάυεῖὶ ἴο 
ἴπδὲ ἐν ἢ ϊς ἢ ἰ8 ἀεδὰ : ἔογ δἱά ἢυπθ ]}ῦ 

ψαΣ αἱ!, ΒΕϑΘοομβεῖ ἢδαὶ τ πῖοι μδι ἰεαϑῖ 

ΨΊΙΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΗ. ΧΙν. 

ΤΛΘΔΠ8 ἴο Βεΐρ : δηά ἴὉσ ἃ ροοά Ἰουγηεῦ 
ἢ δϑίοι ἢ οὗ τῆλὲ σῇ ο ἢ οδηηοΐ 8εῖ ἃ 
ἴοοϊς ἰογνναγά : 

19 Απὰ ίοσ ραϊηίηρ δηὰ ρεζπρ, 
δηὰ ἔοσγ ροοά ἡ τῷ διέ ρθδη ἐι 
ΔΒ Καῖ 40} }7 ἴοὸ ἀο οὗ πϊπι, τμδῖ ἰδ 
Τηοϑὲ ὉΠΑ0]6 το ἀο Δηγ τῆϊηρ. 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΙΝ. 
1 7λομρὰ νεϑρ αο μοί 9γα} ἐο ἰλεῖν τλίῤε, 6 γεΐ 

αγε λῶν «ασαί γαζλεν ὃν ἐλερε λα" » Ὑδν 
ἑάώοζ, 8 σὰς αγ7γὲ ἀεομριεεά, ἀραὶ 90 αγε ἐδέ 
δέν: 97 ἔδενε. 14. 784 δερτρερεΐ»ρ οΥ ἑσοἦα- 
Φ»Τ, 23 ανά {λ6 ἐἤέεῖς ἐλόγεο. 40 Οοὧ εὐ 
2 μνδτλ ἑλόνε ἐλαΐ των ,αἰεῖν ὃν ἐλεν ἑάοίε. 

Λ ΟΑΙΝ, οπε ργερατγίηρ; μἰπλβοὶ τὸ 
8811, δῃὰ δοιξ ἴο ρᾶ88 τὨσοιρῇῃ 

τῆς τΑρίηρ; νγᾶνεβ, οδ]6τἢ ὑροη ἃ ρίεσε 
οὗ νγοοά πιο σοϊζθῃ τἤδηῃ τὶ ᾿ νοβ856] ᾿ Οὐ, οἱ. 
τῆῇαϊ σλγγθι ἢἰηι. 

δυο οσουγτεγεηῖ, πηοηϑίγα Βαθογθηῖον ἢ (8. 
Αὐυκυδί." Οἷν. Ὠ εἰ, νἱ. τολ Ἐὐτελεῖ, “ ΠΒδΆρ ἢ 
(. 4, Σἰ. 15). 

ἰαγίηρ ἐξ ουεν. 11, σπιοδγίηρ ἱτἢ 
«υἱὲ στεγνιδοη.}) ΒΑσσδυδ, Ηττηεβ, δηὰ 

Ῥδῃ ψεγὰ βοιηδίτηθβ ραϊηϊοὰ τὰ. 80 γε 
ἀεβογῖθεβ Ῥδῆ 85 

44 ϑδησιίποῖβ ἜΘ] συτἷξ τοϊηίοαας τυρεηίοτι.᾽" 
Ἐω, χ. 26. 

“Αἱ γμδερ Ὠοτίοσυσω ἄδουβ εἰ ἴυϊε]Δ Ῥσίαρυς,᾽" 
Ον:, 2... ἱ, 415. 

Οορ. 811, [12]. χί, 222. 8ὅε6 ποῖς οἱ 
αὖ. τ3. 

16. ὦ εοπυεμίοηῇ ΓΟΟΩΣ 70" “1 Ἀδίδον, “ἃ 
δυΐ πΟΓΙΠΥ οὗἉ [1561 δα οἴκημα νγἃ8 δΔῃ 
αεάομία, οὐ 1116 δι γίης. εἶ 

“ ϑιαναὶ ἐπ ἐχέρμά Ἰίρτιοὰς σεας Ῥευς."" 
ΤΙΒΌΙ, ᾧ τὸ. το. . 

16. δαὶ ἐξ νιῤᾳδὲ ποῖ ΜΠ} Ἐσθη {δε 
τγοιθ] ης οὗἉἨ ̓ πιαζοβ ννὰ8 ἀδοιηδά οζηΐηουβ. [ξ 
748 Γοραγάρα 25 ρογίεηΐϊουβ ΒΕ η ἘΠΟΥ 86]], 45 
Ῥλᾶξοὴ ἀϊά, ““Δηα 5βῃδηγοὰ [18 Ὑτουβῃ ρρο β.᾽ 
Τδε ἕδιηουβ Ατίοτβ οὗ Ερδβϑυ8 ῃδὰ δγι ῆς δὶ 
δῖτη8 δ ἀδὰ ἴο ἰΐ ἱῃ δῖον {ἰπ|68, νυ ἱὶο ἢ ἡσοσα 
δυρροτίεοα ΟΥ̓ ροϊάδη τοάβ. 

δαὶδ πεεά Γ᾽ δε. ΤΏς ἰάοα οὗ [δε γεγδς 
ἷ6 Ὀοιτονγοὰ ἔτοπὶ ἴδε τηθητίοη οὗὨ “5:16 γ 
ομδΙη5 ἰῃ 18. χ]. το, δῃὰ [6 Ὄχργϑϑϑίοῃ “ ἢθ 
ἘΕΙΕΡΕΙΣ ΠΥ Τ5Ι 5 ΒΟ ΤΑΙ 581} οἵ ὃς 
ταονθὰ " (15. Χ]!. 7)», Ὀυτίην [ἢ δῖορε οὗ Τγτε 
ΌΥ ΑἸοχδηάοσ, ἴῃς ἀδλέλερει βουβά (ΠΟΙ͂Γ ἱπιᾶσο 
οὗ Μεϊοδλγί ἴο ἴδ δἰΐασγ Ὀγ οἰ δὶπβ οὗ χοϊ]ά. 

18. ον δεαΐῥ. ΤΙ δηά [ἢ ἡοχῖ γεγβα 416 
ἃ σοηθηυουβ οοηϊΓαβῖ οὗ ορροβῖζε ἐχργεββίοῃϑβ. 
ΤΒΟΥ ἃ ἔπε δρϑοϊήθη οὗ τῇἤοίοσϊοδὶ 
ΟΧγτοτοη. 866 Ηοοκτοσ, " Εἷς]. ΡοΪ.ἢ 1. Υἱ}}. 11. 

ἐδαὶ «υδίοϑ εαπποῖ “εἰ α ὕοοΣ Τόγαυαγά.] 
Ὁ Ἐφοῖ παν ἴπογ, δυΐ ΠΟΥ γα] ῖς ποῖ᾽" (58. 
Ὁχν. 7), Τα νοσγὰά βάσει βΒ υϑεὰ σοηίοηρ- 
ἴυοι5]γ----“ [δὶ ΒΟ σαπηοῖ αὐδῇ υ86 ἰ(5 
φεοάοβίδὶ "ἢ Οοπιρᾶσζε [86 ΒοοΌσῇ ὀχργοβϑο ὉΥ͂ 
ἘΠ] ἀραϊηβὶ ΒΔ], “" ΟΥὙ αἰουά, ἔογ ἢ ἰ5 ἃ 
ξοὰ; ΕἸἴΠΟΥ. .. Β6 18 ρυΣΘυ Ωρ, ΟΥ 6 18 ου 
ἃ ἸουτΏον " (ι Κ'. χυ! δ]. 47). 

10. αδὲ᾿ίγ ἰο 4ο.}1ὺ ὍὌΒε δάϊεςξίνε εὐδρανὴς 
ἴτοῖῃ δραίνω) 18 ΟὨΪΥ͂ ουπὰ ἴῃ ΤΟΔΙΪΔΏΔ. 
6 πδιιϊπίδηϊϊνε εὐδράνεια, “ἴΣ Πογδηςο, 

ΟΟΟΌΪΒ ΠΟ ΠΕΓΟ οἶϑ6. 
ΎΤΠο Ϊονν5 ΠΟ 5 ἶνοβ 611 τογο οὐ 1685 ἴπῖο 

4}1 (6 “κἰηά5 οὗ ἰἀοἸδίΓΥ τηοπιὶοποὰ ἴῃ [15 
ςδμαρίει---ὨΔΙ ΕἾΥ, παίυγθτγουβηὶρ (ΒδδΙϊπι, 
ΛϑΒοσγδῖ, Αϑῃίογοιδ) ; ἐαθαν ΤΣ αν ἢ (δε 
Ἡρ ϑ: ἄχς.); δηὰ ἱπιαρο- οσβρ (2 Κι. χυῆ!. 
4) ἅχε.). 

ΠσΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΨΝ. 

Ῥχοοῦ οὗ [δς [ῸὉ]]}7 οὗ τουβδιρρίηρ ἰάο]5 
ςοηημυοά, δηὰ 1]υϑιγαϊο ἃ ὈΥ ἴἢ6 ἸΔΟΪΔΕΥ οὗἁ 
βοδίδσοιβ (1, 2). ργοϑβϑίοῃ οὐ Οοὐάβ ὕγο- 
νἱάδηςο 48 ϑπενῃ ἰῃ ἴΠ6 οῶσα οὗ σῃΐθουβ 
νΟγαροῖβ (3-7). [οἷς δηὰ ἰάοϊαίοσβ δὲ 
ευτϑοί, δηά 5}4}} 6 ρυηϊξῃοά (8-10). Τα 
τηϊβονιοῦ οὗ ἰάοϊδυ (142-14), ψν]οἢ οσῖςὶ- 
πδῖθά (1.) ἴῃ ετίεξ ἔογ {πε ἀεδὰ (16); (ἴ1.) ἴῃ 
βαίζευ ἰοννασὰβ συ ϊοτβ (16, 17); δπὰ (}}.) ἴῃ 
[Π6 Τομρ δίβϑδηςς οὗ τι θα (18-21). Αηὰ 
1π|9 ΙἀοἰδΥ ἰοὰ ἴο τυΐϊπουβ ἱπηπλογα ΠΥ 
(21-31.. 

1. ΓΡΡΣ ΠΡΕΝ 80 ]Ιυάς 132, κύματα 
ἄγρια θαλάσσης. 6 ΡΓΙΌΡΕΣΙ πηοδηΐηρς οὗ 
ἄγριος ἷἴβ “τυβῦς,᾽ “ ν]ὰ,᾽ δηὰ 50 “ βέγοε. 

Δ ίδες 9 «υοοά} Αἡ ἰάοὶ εἰπε αὐ τῆς 
Ῥεονν οἵ δ ἴδε βίεσῃ οὗ νεβϑ8ε]5, Τὶς παράση- 
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2 σογ νεγ]γ ἀεπίγε οὗ ρλίῃ ἀενίΞεἀ 
ΤΟΣ ἐ8λῖ, λπὰ τὰς τνογκπιδλη δ ἴτ Ὁγ 
πάις ᾿ Β5 5Κ1]}, 

3 Βυῖζ τῇγ ρῥγονίάεηςςε, Ο λίβες, 
πο ρονετπεῖβ ἰξ : ἰογ τβοιι “ μλβῖ πιδάς ἃ 

ὙΓΑΥ͂ ἰῃ τῆς 5.2, Δπὰ ἃ 8δίε ρατῇ ἴῃ ἴῃς 
νγᾶναϑ ; 

4 ϑδενγίηρ ἴδε τοὺ ολπϑὲ βᾶνε 

εἢ γεργεβεπίο ἴΒς Ὠἱοβουσι, (δδίοσ ἀπά 
βοικα Κατα ΧΧΥΙ. 11). Ὑδυ5 ἴῃς Ῥδοεηι- 
αὔἴδῃς ρίδλοεά οὐ ἴδε ρεοννβ οὗ {μεῖγ [γγεῖηεβ ἴἢε 
ὁδὸν ΞΤΩΥ ἰπηδρε8 οὗ ἴδε Ραϊδεςεὶ (Ηετοά, 1. 37). 

οἶνεν ἐπὰν ἐδ τ βηῦβΣ πορσοῦμν ἐμὴ ὡς βΙΝΟ με ὐδρρα 
᾿πιλζεβ οὗ {πεῖν χοάς ἰῃ ἃ δβίογηι 5 τποη!οποὰ 
θοΙδ ἴῃ ἴδε ΒΙΌ]ςε (]οη.ἱ. 5, “ὙΒΕη [86 πιδ2- 
ΤΊΠΕτ Ἡγέτὲ δίγαϊά, δηα στε ἜυεγΥ πλβη ὕηῖο 
πὶς χοὰ Ἶ δηὰ ἴῃ οἰδβεςδὶ πυτίεσβ.0 Οοειραᾶσε 
ϑδλΚρεοάγοξ 

“.Α11 Ἰοεῖ 1 ἴο ῥσδγοσς, ἴο εἰ 'ὶ ΑἹ]οεῖ 1" 
ῬΥ͂Χε Τισιῤεῖ, ἱ. 5. 

"πογε γοΐξεν.} σαθρότερον. ΤὮς νοεὰ :5 
5οὰ ἰη (ἢς 8656 οὗ “τηογὸ ψΟΤΒ- 
ἰε56," 25 ἰ5 εἶελγ ΠῸπιὶ ἴῃς ἐχρδληδλίίοη ἰῃ [86 
Ὠοχῖ νοΓ56. 

Δ. ἀευμεά "ΠῚ 12. ἴδε νεβϑοὶ. [{ οδη 
δὲ ἰελδὶ Ὀε 52:4 οἵ [6 5170 (1.) 1δὲ ἰξ νᾶ 
ἱηνεηϊεαά ἰπ ἴα ἱπίεγοσίβ οἵ σοϊησπποσοο: (ἰ.) 
τδὲ πὶ ἰ5 ἃ ψογκ οὗ “ νυἱδάοσῃ ;᾽" δηά (11.) 
ἴδε δεῖ οὗ [15 5αἴε υ8βοὸ 1Πυδίγαίε5. [6 ῥσγουὶ- 

οὗ Οοά. δὶ {νῷ ἸΔοὶ, δα ὧς οεἶεὶ 
μδηά, ποῖ ἃ νοσζά σδη ὃε 5214. 

ὁν δὲλλ «23 1, “ΌΥ δὶς νι ϑάοι)," 
νινίοπι 15 ἢεῖα υδοὰ ἰπ [5 Ἰοννεβῖ 5686 οὗ 
Βυπιδη Δγῖ δηά ̓ πίεἰ]σεποε. ον “ Ὑγιβάοτ" 
ἴῃ [5 διρίοϑὶ δεῆδα 5 ἰάἀοπιϊβοὰ ψ} ἰδς 
ϑρίπι οὗ Οοά; δηά διιἰ5ἰβ. ἰκὸ Βοζαὶοοὶ ὅγε 
τδϊὰ ἴῃ ϑοτίρευτε ἴο δὲ ἱπερίγὰ (ΕΧ, Χχχχί, 

᾿ ὙΒΕ ἀιδιὶ Ηταπὶ 5 ἀς- 

ἐμ εχρεστίςηςς,; “ ργδοῖίοα,᾽ οὗ 
““ φῃρίτὶς (χει, 1) 

8. Βμωὶ 16) ῥγουξάεποε, Ο Ἑαΐδεν, φουεγπεῖδ 
1.1 ὙΠα δέ Ἰηγοῖνεβ ἃ οοπίσγαδί. ὍΤῊς βδὶρ 
5 ἃ σου οἵ σοπδβιπηπιᾶῖς Ὠυπιδῃ 5Κ1]}}, γεῖ 1ἴ 
που! θὲ υιδεῖε855 ψπουϊ [6 στὰ οὗ σού 

νεηςο. ΤΟ ϑνογὰ πρόνοια, ἴῃ [ἢ}}5 5:Ώ96, 
15 Ὀοττονγεὰ ἔγοπι ἴμε δος Ῥῃ]Π]βόρμετβ, δηὰ 
1818 νεῦϑε ἰ5 ἰηζετεβθηρ 845 τρλυκίηρ (3 ἤγαὶ 

Ρεᾶγαπος ἰῃ [εὐνίϑῃ ᾿πεγαΐυσγα (5εε ΧΥΪ!. 
δ, Δ. ἴῃ ἴδε Νενν Ταβιδπιεηΐ [ζ 15. ΟἹ] υϑεὰ 
ἴῃ [86 5εηϑε οὗ ἐογεϊπουρμῖ, ρυγροβο, ἰηΐθη- 
ἄοη (Αςΐβ χχῖν. 2; Ἀοπι. Χμ, 14). Ρ]αῖο 
πγϑῖ υϑοὰ [6 ψνοτὰ ἴο ὄχργοββ τῆδὲ (Πὸ 

ΨΊΘΟΟΜ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΝ. ἰν. 2---5. 

ἴτοαι 111] ἀδηρεῖς : γεᾶ, τϑουρῇ 4 πιδῃ 
Ὑεηῖϊ ἴο 5:2 ψτβουΐ Δτγῖ. 

ς Νενεγβεῖεβα του που άεκς ποῖ 
τῆλε τς νγοῖκς οὗ ΤΌΥ τυἱδάοαιχ 5δου 
θὲ (]ς, ἀπά ἐβεγείογε ἀο πιεῃ Ἴοπιπις 

ἀοίαβ ([Π. το8). με Βπά κ' 

Πᾶδης, “ΑἸεχ. Ἀεὶ. Ρ.ν᾽ ἢ. 385). ]οδερῆυς 
4:5ο οἴξη υϑε5 ἴδε ποεὰ (: Β. ,᾿ 1..8,8 7, 
Βαξ τδουξὰ με «ρογέ ἰ5 δθοττονοὰ δῸσι 

ἴῃ 506" (Ρ5. ον! 23-.11}. Ετοασι ἴδε εχ- 
Ρτεβδίοω μεγε υϑοά Τοῦε5 ἴδε Ὀεσίμηίηρ οἱ 

ἐπ δὲ “εα.}] ἈἘἈλΊδοΣ, “Ὄυθη ἴῃ ἰἢθ 5368." 
ϑίπος Οοὐ “(υὑγτποὰ {86 568 ἰπῖο Οἰγ ἰδιη, ἴο 
τΏΔΚο ἃ ΜΨΑΥ͂ ἴον ἴτε οὐ] ἄγεη οὗ [5γδε] ἴο μὰ 
ονοσ " (5. ᾿Ιχχυϊ, 2ο, ὅζς.), Ηθ Ἵοου)ά οἰοδηγ 
δλνὸ ἴῃοϑε ψ8|0 5411 ἴῃ ὦδορ "ναΐεγβ. 

4. γεα, ἐδουσὸ ὦ 55. ἴΤδο ποσὰ ἕνα 5880" } 
Ὀς δκυρρίϊεὰ ποι [6 δε5ὲ Μϑ5.: “ἐπ αγάεγ 
δαὶ, εἐὐε Ἡϊβουϊ 5κηΠ|οὰ Κπον εάξε, οηὲ 
ΤΆΔΥ οτηδατῖς,; ὙΤΠε τείεγεηος ἰ5 ἴο Νοδλῇ. 
ὙῈῸ νγὰβ βαυοὰ υπϊμουξ δὴν Κπονήθάξε οἵ 

δια τέο Ὁ τς ΚΟΥ Ρο κα ΝΟΣ 

Χχί, 2. 
γαίε, ἀήϊμουξ 8 δδΐρ 
ΟὟ ἐμοιξὶ, ἃ πὴ νίκα το εὐ πε πήτρουι 
βῃΐρρε." Βυῖ “ξἰηθς γαε᾽ 5665 ἴ0 ὑὲ ἃ 
ΤΆΘΤΟ οἰογίς] οαὐτοῦ ἴοσ “ βίπο αγίε," τδουρὰ ἰΐ 
τοϊραις ϑϑέτὶ ἴο ὃς βαποίίοηοά δοίῃ ὃγ ἴδε 
ΔΙΙυϑίου ἴο με ραβϑᾶσε οὗ ἴδε Ἀαοὰ 5862 ἴῃ 
υ. 1 πὰ ΕΥ̓͂ στ. ς. ΟΒΕΙΡΙΥ τὰς τγαπϑίδίουβ 
ἴοοϊκ τέχνη 845 ἃ ἴον οοοςτεῖες, ἴ0 πιελῃ 
“ᾷ νχοτῖς οἵ ατί,᾽" 2.2. ἃ ψ65386]. 

δ. ἐδαὶ ἐδὲ «αυογὰ: Ὁ ἐδ «υἱρέριι “δομίά δὲ 
μρὴ ὙΠ ΟΧΥπιοτοη ἀργὰ . - - ἔργα ἰ5 φυϊε 
ἴῃ ἀοοσγάαποα τΐτὰ ἐδε ἑδσῖο οὐ (ὼς νπϊμες. 
ΤῊ τεΐδιεηςο τηυσξῖ δε ἴο ἴδε ἀεβιγδ Π ΠΠγ οὗ 
ΤφΟΙΛΠΊΕΙΟΟ 48 αἰ πΞίηρ (ἢ ψτογκϑ οὗ Οοά. 

ἐδεῖν υε.. ψυχάς. Οὐ. χίϊ. 6. 

[19 ἃ «πια]! βίδεε ον «υοοὐ.] ΟΒΑρ. Χ. 4. 
Τϊοροποβ 1,δογίϊυ8 τεοοτάβ ἴδε στο ]!-Κηονσι 
ΤΕΠΊΔΓΚ ΣΕ Ἀπδοβπατεῖς, μα: τῆὸη ὁπ Ῥαστά 
δῃϊΐρ τεσα ΟἹΪΥ ἔουγ ἄηροτϑ᾽ Ὀγεδα τι τεπιονεὰ 
ἔτοταῃ ἀθαῖ. ὕοσιρ. Ηον. "Οὐ. ὶ 2,9: 



᾿ δὲ 7. 18, 

ΡΞ. στς. 

ν. 6---το.] 

6 ὁ Βὸγ 'ἰπ τῆς οἷά τἰπιὲ ἷϑο9 ἤθη 
τς ργοιά ρίδηῖβ ρεγϑῃεά, (πδ΄ πΠορε 
οἔ τῆς νοϊὰ σονετηθὰ ὈΥ (ὮΥ δπαηά 
ἐβοδρεὰ ἰπ ἃ νγεὰκ νεβϑεὶ, δπὰ ἰβῆ ἴο 
411 λρεβ ἃ βεεὰ οἵ ρεπεγδίοῃ. 

7 Ἑαχ δ]εββεά 15 ἴῃς ννοοά να ΡΥ 
ΠΡΒτδουβηε688 σοπλεῖῃ. 

8 Βυὲ “τηδὲ νι ἢ ἰ8 τηδάς ἢ 
ἰατ. 6.4. ἢδηάβ 18 ςυγθεα, 245 τνῈ]] ἴξ, 48 ἢς τῇδί 

“4 1111 τοῦυτγ οἱ 865 {τὶ ρ]Ὲχ 
Οἴγοα ρεοῖυϑ εσαῖ, αυἱ ἡγ»αγίλενε ἐγμεὶ 
(οπιηχιϑὶϊ ρεΐαρο ταΐθπλ.᾽ 

Τῆς Ρῥγάγοῦ οὗἉὨ [Π6 Βτεΐοη τρδυποῖβ ͵5, “' 586 
ι5, Ὁ αοὐ! Τΐηα οσθδη 18 80 ἰδγρε, δπὰ 
οὐ {16 Ὀοδὶβ 50 5114}}.᾽ 

ἐπ ὦ «υεαξ υε::ε1 Σχεδία ῬΓΟΡΟΤῚΥ͂ Πη68Π5 
“4 ταῦ. 

αγὲ “αὐυεΆ.} 1.1ἴ., Κ ννεῖὸ αν." Α ρηοπιὶς 
Δογὶϑῖ, Ἴχργεβϑῖνα οὗ ἃ ΠοσΙΔ] σοϑυϊζ, θυ 1 ἤοΓα 
ΔΡΡγοΟρσίδία 45 σγείοσσίηρ ἴο {86 τϑῖ αἶβοο- 
ΥΟΓΟΙΒ οὗ πανϊρδίοη. 

6. ἐπ δὲ οἷά ἐἔνιε αἰσο.}ὺ 1.1ϊ., ““ἔτοιι " (οΥ 
“1η) “186 δερίπηίηρ." ὙὍ{ὍΠὲ τεἰηροσαὶ 
ξει. ἀρχῆς. 15 υϑοά ΔΟΞο] ΟἿ Υ, ἃ8 ἴῃ νυκτός, 
ἡμέρας, ὅζε. Μυΐϊξ., αὐ ἱπλῖο. 

«υδέη ἐδε ῥχγομά σιαπίς ῥεγδεά.)ὴ Οεῃ. Υἱ]. 
4, 17. Οοσρ. 2 Μᾷδος. 11. 4, “Ἴδοιυ ἀϊάκι 
ἀοϑ ΟΥ̓ ἴῃ ἴοιτηον Ἐπὴεὲ8 ἴἤοθα ψο ἀϊά 
Ἰη]4υ Υ, ἀηοπρ νβοπὶ ΕΓ 4150 σίδηΐβ, ννῆ0 
τυβίεά ἴη {πεῖ Ὁ βἰσεηρίῃ δηὰ δοϊάποβϑ, Ὀγηρ- 
ἱπρ ὕροῃ 1Πδπὶ ἃ πλθαβυγο 658 Ποοά." Α5 [ῃς 
ΒΕΠΟΑΪΟΡῪ οὗ Ὡδίίοηβ ἴἢῇ Οδθη. χ, χίνεβϑ ἢ0 
δεσςουηΐῖ οὗ [με οτἱρίη οὗ ἴς ἈΘΡΠαδὶπὶ δπά 
οἴβονῦ ῥγτηον] σάοο5 οὗ Ῥαϊεβῦης, ἴα ἈΔΌΡΙ5 
ἰηνεηϊεα [Ππ 5ἴοΥΎ ἴδαῖ Οκ δὰ ϑβανθά δ᾽ πιβοὶῇ 
ἔοπι [86 ᾿οϊυρο ΕΥ̓ ννδάϊηρ Ὀο5:ἀ6 [Π6 ΔΓΚ. 

δὲ δοβέ 9. 1δὲ «υογἱά}] Νοδῖὲῇς δηὰ ἢ18 
ἐΑΓΑΪΥ ; 186 αὐρϑίταςϊ ἴον ἰἢς ᾿σοηογεῖε, 85 ἴῃ 
νίγρ. “ Αθη. χίϊὶ, 1:68, “" Αβοδῃϊι8, λᾶρΏδΔο “}ὲ: 
αἰεγα Ἐσοτηδο.» 

ξουεγπεά.) 1, 1ξ., “ Ξιεεγεά." ΟἿ “ ξονεσῃ᾽ 
τ τ θμός ἔτοτα ἴδε 1,Αἱη χωδεγηο (κυβερνάω), 
“1 5ίθοσ, 

20 αἱ αρε9.ὺ αἰῶνι; Μυϊ;., “αεομΐο. Το 
16 νου] οὔ τοδηκιηά. 

7. δὲ «υοοά «υδεγεὖγ γὶρ ῥίδοισηδις κογιοῖ δ. 
ἴτ ννᾶ8 τοδί παῖιισαὶ [πὶ (86 Εδίμογβ 5ῃοιυ]ὰ 
ΔΡΡΙΥ 1818 τεῦβὲ αἰ σο Υ ΟΥ ΤΑΥΘΈΟΔΙΥ ἴο ἴδε 
ογοβϑ, ὙΒῖοΝ 6 οἴσηῃ ςοδ]] 6 ξύλον ἱπ τΠῸ 
Ν. Τ. (Λοῖβ ν. 30; Δ]. 11. χ2; 1 Ῥεῖ. 
24, ἄο, Οοπιρ. 3, Ἐβίμεγ νυν. 14). Ὅβε 

τοίοσοηςθ νγᾶϑ ἴΏΟΓΟ ΠΚΟΙΥ ἴο βίσκα ἵπεῖὰ ἔσοσῃ 
[6 δεῖ (Παΐ ΒΥ τολὰ ἐβασίλευσεν ἀπὸ τοῦ 
ξύλον ἴῃ 5. χον!. το, δΔηὰ ᾳυοϊεά ([Β6 ψοτὰβ 
8ἃ8 ἃ ΡῬΓΟΡΠΕΟΥ͂ οὗ ἴῃς Οτγοβ8 (7υδ[ϊη Ματί. 
“Ὁ ϊ8]. ς. ΤΥΥΡ.᾽ Ρ. 298: Αὐε. ᾿Επατταῖ. Ἰη]ος.; 
Τετῖ, ἐς. Μασο. 1. 19). ΟΖ (΄ Οαβςο ἢ. ἀ. 

ΨΊΘΏΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧιΙν. 

τηδάς 1 : ἢδ, Ὀεσδιδα ἢ6 πηχδάς ἴἴ; 
δηὰ ἴἴ, δεσδιιϑα, δείηρ σογγαρί ]6, 
γνγ28 (8]]6ἀ ροά. 

9 “4 ἔογ τπ6 υῃροα]γ δηἀ ἢἰβ ὑπροά- 4 Ρε. 5. 5: 
ἸΙῆε88 δῖο ὕδοῖἢῇ αἰἰκε παῖε! υπίο 
Οοά. 

10 Εογ τδδῖ ψ πο ἢ 5 πχδάθ 5}2]] 
6 Ρυπίϑῃθα τορεῖθοσ τι Πἰπὶ ταδί 
τ λάο [ἴ. 

]υάοη; 11]... 495), ἰΟ]Πονίης 1815 νἱονν, ΙοοΚ58 Οἢ 
ἴῃς νεῦβε 25 8 (δγβιίδη ἰηϊοσροϊδϊίίἼοη. ὙΒοσς 
8, Ὠοννόνοσ, πὸ φσγοοῦ ἴδπαϊῖ [δ6 τοῦ νγὰ8 
τὨ]Κίηρ, βρεο πολ} οὗ δηγίδίηρ διιξ [ἢ 6 ἀγκ, 
ἴθ ΨΠΟδ ννᾶ5 βανεὰ “Νοδ, ἃ ργόδοῃοσ οἵ 
τ θοιιϑη6 58" (2 Ῥεῖ, ἱ1. 4). 

8. ἐδαὲὶ «υδίοῦ ἐξ νιαάῖε «υἱὴδ δαπάς ἐς επιγεεά.] 
ὙΠΕ ΕἘχργεββίοῃ ἰ8 ποῖ ὙΘΤΥ͂ δοουγαῖθ, 0 ἃ 
810 18 45 ὕπο ἢ “τηλάε ἢ απ 5 48 δὴ 
Ἰάοἱ. Ὑῆδ νυ οΓ ΠΟΤῈ υ565 ἰζ ἜΧΟΙ ΒΕ Ὺ οὗ 
δη 140] (Νυϊξ., 2ε »ιαπμς σμοῦ, 
ἑάδοϊμρι), Ὀδοδυδα ἰῇ ἐδὸ ΓΧΧ. ἴδ6 νογτά 
χειροποιητὰ 5 υϑοά ἴογ ΟεηΈϊς ροάβ (ΕἸο- 
Ὠΐπη, 18. Χχὶ. ο; δηὰ ΕΠ] ἴπὶ, 15. 11. 18). Οοιῃρ. 
Τά ἢ νὴ, 17, οἱ προσκυνοῦσι θεοῖς χειρο- 
ποιητοῖς. ΤΕ ουποιβ ἀἰ5||Κὸ ἴο ΔΠΥ Ιηδηΐ- 
τδῖε {πίη Ὀεσδιι86 ἴἃ π45 Ὀδθη Βοιηθίϊ 168 
δυυδεά ἴἰο θα ρῥυγροβεβ, 15 σοηηοῃ ἴῃ 8]] 
ἃ5ε8. Οπο οουτί οὗ ἴδε ΕΡδεῖδα αἱ Δίμεπβ 
(τὸ ἐπὶ Πρυτανείφ), “ΟΥ̓ ἃ δίγδηρε ουπίοτῃ, 
βοιηον αὶ δηδίορουϑ ἴο ἴῃ6 ἱπιροβιτἰοη οὗ ἃ 
ἀεοοάδηά,᾽" βοηΐεποα ΟἹ ἴῃ6 ἐρεγω- 
γπεπΐ: ΟΥ̓Δ τηυγάοῦ ἤδη [86 ρογρεί Γαΐου νγᾶ8 
Ὀπαἰβϑοονεσεά. ἰομη Κηοχ, ἤθη 4 ἰδνα ἴῃ 
(Π6 γι] 6 γ8, οοηϊετηριποι 8} 7 βαηρ δη ἱπηᾶρὸ 
οὗ πὸ νιγρίη ἰηῖο [6 568, δῃὰ οδιϑὰ ἴἴ ἃ 
“ ρεηϊεά ὑτεαά. Τῆαε ἔδεϊηνς οὗ ἴδ δποίϊθηϊ 
Οτοοκα δηὰ οὗ εηἱϊριθηθὰ ΟΠ γ βίης ἀοα8 
ποῖ ἀρργονε οὗ «υαηίοη ἰη5}15 ἴο Ιάοἷς 50 
Ἰοπξ 85 ἔπ οΥ ἃτὸ οὐ͵οςοῖβ οὗ δίησογα γονεγεηςε ; 
δυῖ [Π6 ἔδεϊηρ οὗ [6 εν οὐ 16 58υδ]εςῖ 
ἴον 1Π6 Εχίϊα θεοᾶπια αἰπιοσὲὶ ἔδηδ ΟΠ 
ἰηΐθηθθ, δηὰ {ΠΕ που ϑολγ ΕἾ εὐοῦ δ 
4 Ἰοδίμοη ἀθΥ πουῖ ϑοπλα Ἐ{]6 οὗἉ 5οοσΏ. 

δείπρ᾽ σογγμῤἐϊδίε, ἐξ «υας οαἰοά σοά.1 (ΟοΙαρ. 
Υἱ. 19, 2ο. Οὐοά [5 ἄφθαρτος : Ἀοπι. 1. 23; 
τ Τίπι. ἰ. 17. ' 

9. δὶς τοιφσοάἠπει..ἢ ὍὌΒαΕ 140] 5 (Πογεΐογε 
Παίς} ἴο Οοὐ 45 ἴδ6 σοηςτοῖθ σοϑι τ οὗ 
ΤΩΔῺ Β ἱΠΊΡΙΕἴγ, 848 Μ6}} 45 ἴπ6 ἸάοἸαῖον (Ὠ ουϊ. 
ΧΧΥΪΣ, 15). 

10. σφα]}] δὲ ριεπι δε. ὙὍΤῃῈ ττῖῖοσ, ἰπ 
τοραγάϊηρ [6 »"αέεγία! Ἰ401]5 88 σαρδὺϊς οὗ 
“ἐ Ῥυηιϑμηεηῖ,᾽ ΟἿΪΥ ἔοϊ!οννβ ἴῃ νἱεννβ οὗ [6 
Ῥᾶρϑῃβ, ΜὙΏΟ ϑοιῃθῖπιε8 ϑοουγρεοὰ {ΠΕΙΓ ἰ40]8 
οΥ Ὀουηὰ {με τ οἰαῖη8. ὙΠῸ ἰτλδροβ οὗ 
ἴῃς 5αἰηΐ8 αν οἴδῃ Ὀθθη 5:0} ]|14Υ]} ἰγεδίοὰ 
ΒΥ οδεηπάσαά ψγ υβὨ ρροῦβ ἰῃ Ἀοιηδη (δίμοϊὶς 
οουπηῖτε5. Μ. Κδηδη ἰῃ ἢ5 " ϑουνθη  γϑ᾽ [6}}5 
08 ΜΙ νυ δῖ Ὁποεγοπιοηϊουβ γυάδσησϑϑ, δηὰ 

593 
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κ 800 ει. [1 Πογείογε ἐἼνεη "προ πὸ 14οΪ5 
ἐτ. γ6.8ς. Οὗ τῆς (Οεη 1165 5.8} τῃογα δα 4 νἱβίτδ- 
ἸΟΥΣ τίοη : δεζᾶυβε ἱπ ἴῃς σγεδῖυτε οὗ (σοά 
οἱ, ὅν, ἴΠῈ7 δῖε ὈῬεσοπια δὴ δροπηϊμδιίοη, δηὰ 
776τ. το. 71 ΒιαΠ ὈΠ ΩΡ ΌΪΟΟ ΚΒ τὸ τῆς 8ουΪ8 οἵ 
Ηαν....8. 6, δληὰ 4 ᾿ἰβϑῆλγε ἴο τῆς ἔδεϊ οὗ τῇς 
1 ΟΥ. “-απ- ἈΠ 186. 

12: ον τς ἀενίϑίηρ, οὗ ᾿άἀοΪ5 νγᾶϑ 
τῆς Ῥερίπηίηρ; οὗ “ῥέγίἑμαί ἰοτηϊςδτίοη, 
δηὰ τΠε ἱηνεποη οὗ ἴδεπι (ἂς σςογγυρ- 
τίοη οὗ [Πξ6. 

13 Ἐογ πεῖ μοῦ ψεγα ΤΠΟΥ ἔτοπι τῆς 

ὃ Ο:, ἥφυ. 

ἢ νοῖ. 57. 

ὄύεη (γοαῖβ, [π6 Βτγοϊοηϑ ἰγολῖ {ΠΟΙ δαϊηῖβ ἴῃ 
Τειηοῖο σΟὈΠΙΓΥ αἰ πι τὶς (8. 

11. ουοη μροη ἐδε ἑάδοἰς.} οτ. χ. 15, “ ΤΠΟΥ 
ἃτα νδηϊγ, δηὰ ἴπ6 νοσίς οὗ οἸτΟσβ; ἴῃ (ῃ6 
[πὸ οὗ τμοῖγ νἱβίϊδί!οη ΠΟΥ͂ 514}} ρει 5} : 
ΧΙν!. 25, “ Βεμοϊά, 1 Ὑὑ!] ρυηίβῃ (ἢ6 Απιοῦ 
οἵ Νο [ΤΒεῦε5], δηὰ ῬΒάγδοι, δηὰ Ἐφγρῖ, 
αὐἱ!ὸ ἐδεὶν 5οά:. [68. ΧΧΧχ, 12: ΧΧΧΙ, 7; ΧΙΝ,. 
1,3. ἘΧ. ΧΙ! 12, “ Αμαϊηβὶ 411} τῃ6 ροάδβ οὗ 
Εργρὶ νι} 1 οχοουΐϊο ἠυάρτηεοηϊ." Τὸ ἃ 
οοσίδίη Ἵχίοηϊς [86 ἰάο] 18 ἰάἀθηςΠοὰ τυ ἴῃς 
ἀδτιοη ἡνῃοπὶ ἰὶ νγὰ5 δε] ἴο στερσγεϑεπὶ (ΡΒ. 
ΧΟΥ͂;. 5; 1 ΟοΥ. Χ. 20). 

ὦ υἱἱαἱοπ. 866 ηοῖδ οἡ ἱΐ. 20. 

ἐπ δὲ ἐγεαίμγε 97 Οο ὙΠΕΙΓ ουβῃρ ἰῃ- 
γοϊνεά {ΠῸ ρεγνογίθα δὲ οὗ ςτεδλῖδὰ (Πίηρε. 

απ οὐ με ὑθμα ΟομΡ. χὶ!. 22. Α8 (δ6 
διγοηρεβὶ νψογὰ οἵ ἀϊϑρυδὶ ΜΠ ἢ [Β6Υ οου]ὰ 
ἢπάὰ ἴῃ Οτεοκ, τς 1ΧΧ. υ8ὲ ἴῃς νογὰ 
βδέλυγμα ἴο τεηάεγ [86 ᾿π5υ] ηρ [Γπ|5 ΠΟ 

{16 [εἐνν5 ἀρρ δὰ ἴο ἰά0]5, 8ι1οἷ 85 ὈΡ2, δὲ 
4: ΓΕ ΟΓΩεεί. 

σἐμριδίηιρ-δίοο, ̓  . . . ἃ “παγε}] Οομρ. 
]ο8}.. χχὶ!. στ; 1 Τίπι. {1}, 7, ἄζο. 

12, οὶ «οἰγμαὶ ζογπίεαιοπ] ὙὨΪδ πγεῖδ- 
ῬῇοΓ ἴοσ ἰάοἸ ΔΕ ΓΥ 5 υπὶν ἴῃ ϑοετίρίυγε: 
Ὅκευϊ. χχχὶ. τό; Ηοϑβ. ἰΐ. 1-ς5, ν. 3. ϑυϊάλδ, 
πορνεία, ἡ εἰδωλολατρεία. 

δὲ εογγωρέϊον Ὁ ἰ4.1] ϑδρι τι υ8}}γ δηὰ ὄνθη 
ῬΒΥϑίΟΔΙΥ: 2 Ῥεῖ. ἰ. 4; 1, 19. 866 [8. ἰ. χ8; 
[6ἐγ.]. 2. 

18. «ὐεγε δον. Τἢς ἠοπιϊηδίνε ἴο ἦν ἰ5 
τὰ χειροποίητα υῃηάετϑϊοοά. 

14. ὁν δὲ αἱπ-ρ ον) οὗ νιεπῇὶ Ἠδς 1Π08- 
τΓδῖἴο5 {Π|58 γεῦβα ἰῃ ἴῃς ζΟ ον Ῥα55ᾶρὸ (15-- 
21), δη( βίον [παῖ (818 ΒυπΔη ναὶ η-ΒΊΟΣῪ 
Ἔχ ἰδιτοὰ 56} ἴῃ οχίγαναραπηί οδιϊπδοη οὗ 
πὸ ἀεδά (15); ἰπ ἴδε διῃθπίοη οὗ Κἰηρβ δηὰ 
186 ΒαςοΓΥ οὗ βιι)εςῖ5β (16, 17); δηὰ ἴῃ {δ6 
ἱπίογεβίςα 51|}} οὗἉ ἀσι1815 (18--21)}.. ὍΤδο νοσγὰ 
κενοδοξία οὐοὺγ5 ἴῃ ἴδε Αροσγρῆᾶ (4 Μδος. 
11. 15) ἀπά Ν. Τ. (ΡἘ]]. 1... 3), θυῖ ηοΐ ἴῃ (δα 
1,ΧΧ. “ Ψαϊη-ε]οτίοιβ ᾽ {(κενόδοξοι) ἰ5 ἑουηὰ 
ἴῃ ΟΔ]. ν. λό. 

θερίπηΐῃρ) ΠΟΙ ΠΟΥ 5}.4}} {πὰ ν Ὀς ἔογ 
δνςΓ. 

14 ἔογ ὉΥ τὰς ναίηῃ ΕἰοΙγ οὗ πῆεῃ 
{Π6Υ επτογεὰ ἰηἴο τῃς νψοτά, δῃἀ τῃογο- 
ἔογε 3}2}} {ΠΕῪ σοπλα 5ΠΟΓΕΥ ἴο Δη δπά. 

Ις ἔογ ἃ [Δῖπογ δῇιςτεὰ τ υπ- 
Εἰπλοῖγ πιουγηΐηρ, ἤδη 6 ἢδῖῃ τηδάς 
ΔΠῃ ἱπιᾶρα οὗ ἢ5 Ἑἢ]ὰ βοοὴ ἴάκϑη 
ΑΥΥΆΥ.) ΠΟΥ Ποπουγεά ἢϊπὶ 48 ἃ ροά, 
ΠΟΙ ψγὰ8 τε ἃ ἀελά πηδη. δηὰ 
ἀεἰϊνεγεά το ἴποϑς ἴπδῖ σγεῦα ὑπάεγ 
Ἀϊπὶ σεγεπιοη ςβ8 δηὰ 5Δοσ ῆςε8. 

ἐδο εηπίεγεδ.} ΤὮδ ποπιϊπαῦνο “Ἰἀο]5" 15 
υηάογϑίοοά, ΑἸεχ. Μϑ8. ὉΥ ἃ σηϊϑῖδκε 
ΤΟΔα5 θάνατος εἰσῆλθεν, ἩΨΕΪοΝ 15 ἃ ΓΕ η19» 
σθῆςς οὗ 11. 24) ἀηὰ ἀοόβ ποῖ ἀρτεὲ νὰ (δα 
ἔο] νης αὐτῶν. 

“Δδα1] δὲν εοριο σδογιν 19 απ ἐεπά.}] 1.1, Κ 8 
ΒΝ πὰ νγὰ8 ἀονϊϑοὰ ἔοσ ἴπεπὶ "ἢ (ὉΥ Οοὰλ. 
ΤΙ ψοσγὰ ἐπενοήθη 15 ἃ τεΐεγεηος ἴο Οοὐ 8 
ἀεν βίης ἴῃ οοηΐγαϑι ἴο ἴΠ6 νδίῃ ἐπίνοια οὗ τδῃ 
(υ. 12). ΤΕ οχδοῖ τηοδηϊηρ οὗ σύντομον 15 
ῃοῖ οἰεαγ. [{ τπιῖσης ἢ ρῚγ ἴῃς 5μογίησββ οὗ 41} 
Βυπηδηῃ Ὠἰϑίογυ Ἴοομηραγοά σὰ (6 Ὠ᾿νῖπα 
ΕΓΟΓΩΣΥ ; οὐ [6 νΥ τεῦ ΤΑῚ δᾶνὸ τπουραΐ 
ἴα (6 Μερββίδηϊὶς κιηράομη νγᾶβ οἷοϑε δὲ 
μδηά, δηὰ (πὶ τπθὴ 411 ἰάοϊβ ψουὰ ὕες 
Δ 0 586 ά, 

16. «αυὐἱό ρπϑονιεῖν τπουγπῖα.] Μὰ.) ἀεεγὅο 
ἱμείμ. ΤῈ γί ΤΑΔῪ ΟΥ̓ ἈγΡρΑΙΪ2 σα ὃς 
“ὁ ὨΠΕΓΊΘΙΥ ἤν ίνος (86 εὐῥία᾽, ἀφίῃ 15 ὑσθ- 
τηλῖυγο ; ΟΥ Ὀδοδυδα (Π6 ρ»τίοῦ 5 υῃϑοδϑοῦ» 
ΔΌΪΥ ὑγοϊοηροά. 

«υδέη δὲ δαΐδ »ιαάς απ ὕπαρε Γ᾽ δὲς διά. 
Το Ραρῃβ {πεοιηϑεῖνοβ δάπρθα ἴο ἃ οογίδίῃ 
οχίοης ἴπδὲ ἴμε νυἱεῖσβ οὗ Ευδβοιηογυθ--- 80 
ἰγρὰ ἴο δον (δὲ πο χοὰβ γεγε ἀεἰβοὰ Κίῃρβ 
δηά δογοοῦϑ--ἰνοσε ἴσα. ὝΟΕἰςεῖο (Ὡς Ναῖ. 
Ἰ)εοτ.᾽ ἱ. 42), ]υϑξῃ Μασίγτσ, 1,δοϊδπίϊδ, δηά 
οἴμοσ Ἐδίμογβ ἀδνεῖορ [86 ᾶπς ἐδβουρῆῖ. 
ΎΠΒΟΓο οδη δ6 διιϊῖ π||6 ἀουδὲ τπδὲ ἴῃς Τοτα- 
Ρμΐπὶ οὗ 1 ἀῦδη ἡψεῦε ἱπλᾶχεβ οὗ ἀδοοαϑεοὰ δῃ- 
ςοβίοσβ  δηὰ ἃ αραῖΐ ρατί οὗ (Οοηδιοϊδηϊξτῃ 
ςΟΠῃΚ 515 ἴῃ γανούθηςα ογ ἀεδὰ ἴσο μοσα. 

ῥοπομγεά δὲρι ἃς ὦ σοἀ}) Αοοογάϊηρ ἴο 
7ον 5} ὐδαϊίοη, ϑεγὰρ (Οεῇ. χί. 20) νγὰβ ἴδ 8 
Πγϑῖ οὗἁὨ 8 {πὸ ψΒὸ ἔε]} ἱπίο [δὶ5 κίπὰ οὗ 
ἰἀοἸαῖτγ. ὙΤὨς 1Ἃγτε8 οὗ (Βς Ἀογμδὴβ 50 
ΜΈΓ ἀοραιίοα δηςοβίοσβ. ΤῊ Οσϑδρ οὗ 
ερῥάγοπ ντ858 τάτοσ, Ὀυῖϊ ᾿ξ 15 τεοοσάδὰ οὗ ἃ 
οογίδίη 5 ἢ ῃδιποὰ ΠὨορμδηΐιβ ; δηὰ ον 
Αἴςοσο ρἰδηηθὰ δἵἴογρὶε ἴο 8 ἀδυσηῖον ΤΌ]}]1Δ. 
Νοῖο οεἰαϊπηοαὰ ἀϊνίπο Ποποῦγα ἔὸσ ἴδὸ οἸ]ἃ 
ν 80 Βαδὰ δδεὴ Ὀοτῃ ἴο Πίπῃ ὈΥ ΡΟ 
ἘπΥρίὶ αἵ ἃ ἰδῖοσ. ἐροςῦ σγενν ἔβιΠδγ ἢ [ἢ ς 
γν ΓΒ Ρ οὗἨἩ ἴδ γουῖῃ Αηξίμουβ, ψνμ]ο τὰς 
ἱηοάυςεα ὈΥ Ηδαάτίδη. 

εεγεριοτιΐο.} 11, “' τὴγβίοτῖο 8." 
“αογίβοες.) τελετάς, ἃ5 ἴῃ ΧΙ,, 4. 



ν. 16---21.} 

16 ΤὮυβ ἔἰη ῥργοσαβθ8 οὗ τἰπ|Ὲ Δλῃ 
ὈΠΡΌΟΔΙΥ ουβϑίοηι ῥτόνγῃ ϑ[ΓΟΠΡ ὑ748 
Κεριὶ 25 ἃ ἰδνῦ, δηὰ ργδνϑη ἱπ|ΔρῈ8 ἡγεῖ 
ὑγοΒρροά Ὀγ τῃ6 σςοπιπηδηἀπηεδηῖβ οὗ 
᾿ Κίηρβ. 
ἐμὰ ἌΝΒοῖα πιεη ςουϊά ποῖ Βοπουγ 

ΠῚ Ργάβεηςα, θεσδυβϑε ΠΟΥ ἀννεὶς ἔν 
οἵΥ, τῆεγ τοοῖς τῆς Τσουπίογέεϊις οὗὨ ἢ 5 
ν]ϑαρῈ ᾿Κὰ ἴλι, πὰ πηδάβ Δη δχργεϑϑ 
ἱπγχᾶρε οὗ ἃ Κίπρ ποσὰ ΤΠ6Υ ποηουγαά, 
ἴο (ἢε επὰ τἢδϑ ὉΥ τ 8 {Π 61 ἰοστναγά- 
Π685 {ΠῈῪ πιίρῃς Ἠδείογ ᾿ἶπὶ τἢδὶ νγᾶβ 
αὐδοηῖ, 48 1 Πα σσεῖα ργαβθηῖ. 

16. ΤΖῥι..1] ἘΒαΐδον, Τδεη. 
ϑτανεη ἐριαφε..) τὰ γλυπτά. 866 χν. 13. 

{15 ἃ ἔτεαυδηΐ σϑηδοσίης οὗ Ηοῦσγενν ποσὰ 5 
ἴογ “"Ἰά4ο18᾽ ἴῃ τῆς ΧΧ.: Ὠευῖ. νἱῖ. ας; 58. 
ον. 34, 36; 15. χὶν!. 1, ἄζε. 

αὐέγε «υογιδίῥῥεά.] 1 Χϊ., ““ψεγὰ σοπίίηυ- 
Οὐ ᾿νουβῃϊρρεὰ "--- δὴ ἱπηροτγίοςϊ, ἴῃ σοη- 
{τ2Ὧοὲ ἢ ἰδ ρεηογαὶ οϑιδὈ] βῃπηθηΐ οὗ ἃ 
ουπῖοπι τοΐοσγοὰ ἴο ὈΥ͂ ἴ86 ὑγουϊοιβ δοτίϑί. 

ἐδὲ εορυπαμόριοπ!: 9 ἀΐιρ..}] Βδυοῖ- 
τηοιϑῖοσ δηδ οἴβογβ σείοσ 1}}58 οἰδυβε ἴο ἴΠ6 
Ὠσχὶ γεῦϑα. Βυῖ (Π)6 ποχὶ γϑῦϑα σοΐουϑ ἴο 
τοἱμηίαγ Παϊζεῦγ, ποῖ ἴο ἱπιᾶζοονγοῦβ!Ρ Θ- 
Ἰοϊπεοα 49 ἃ ἰγγάπηουβ οοπηηδηά. ὍΤὮΘ τηθῃ- 
τίου οὗἁ “ τγγδηίβ᾽" ϑεσνθβϑ, ΒΟΕΥΘΥ, 45 8 5.|}ἢ}] 
Ἰηἰτοἀυςτίοη ἴο ἴδε 5υδ᾽]εςεϊ οὗ ἴῃς ΤΟ] ον 
Ῥαγδζταρῃ. Τθο δροίϊποοϑβίβ οὗ Ἀοπιδη Επη- 
ῬΟΓΟΣΒ ἐτιίς αἰπιοϑῖ ἃ σηδίϊογ οὗ οοιγϑο, δηὰ 
Αὐυρυπίυβ ννᾶ5 ϑΘΟδσγοοὶῦ δὖϊα ἴο ργενθηῖ τὴ 6 
ὙΨΟΥΒΕΪΡ οὗ Ὠίτηδεῖ 116 νὴ. Ης ςου]ὰ 
ΟἿΪΥ ἰηοῖϑεὲ (π2ῖ τετηρ]65 ἴο δι πιβο  δβου]ά 
ΑΙΝΑΥ͂Σ Ὅς δϑϑοςίδιε αἰϑδο ψἱ 8} ἴορὶθ8 ἴο 
ἴῆς χοάάεβθ5 Κομπια. Εὸγ [.}}] ἱπέογπιδίοῃ οὐ 
118 βυυϊεςῖ δε6 Βοίϑβϑδίεσ, “84 Ἀοϊρίου κο- 
ταδίηοθ,᾿ '. 122-2ορ. ὙΤ[6 ΘΟΧΔΙΏΡΪΟ οὗ ἸΤΟΓΒὮΙ 
Εἰρξ Κιηργβ ννὰ8 δεῖ ἰῇ Εεγρῖ ἴῃ [6 ἀδγ8 οὗ ἴῃς 
παγδοῖβ, δῃηὰ νγὰ8 ἰδυρεὶγ δάορίοὰ ὃν 1δς 

Ῥιοϊεπηῖεβ. Α 5βἰκεῖςῃ οἵ ἴδε οτγίρίῃ οὗ δβεγο- 
ὙΡΟΥΒἷΡ δηᾶὰ εἰ ρεγοῦ -ΟΥΒΒΙΡ 15 σίνεη ὉΥ 
Οδηοη ὟΝ ἐβῖςοξξ ἴῃ 8 οὐϊίοη οὗἉ ἴῃς ἘΕΡΙ51165 
οὗ ϑ8ῖ, Ϊοβη, Ρρ. 255-267. 

17. ἐπὶ ῥγέδοποε.) δῖίηςθ τηθη ψ8ο ᾿ἰνθά δ 8 
ἀϊδίληος οουἹἱὰ ποῖ δεοΐυ δι! Υ “ες 1ῃεῖς Κίηςβ, 
ΠΕ ψεῦα ἰηδυςεά ὈΥ ΠαδίίοΥΥ ἴο τηδῖκο ἱπιδρα5 
οὗ ἴπεπι. ὙΒοΓΕ 5 ἃ ΟΙΔΥ οὗ νογὰβ ὑδείννεεη 
ἐν ὄψει, “ ΥἹΒΙΟΙΥ,᾽" δηά ὄψιν, “ νἱδαξο.ἢ 

18. “ισιιίαν ἀβφεποο.) Μυΐϊς.) οαίνιία 4}- 
Ξεἐμπέΐα. φιλοτιμία ΤΩΘΔΏ8 ΓΑΙΠΟΥ “6 ΘΑΡΟΓ 
Δι ὈΠΙΟΙ.᾿ 

ἐδε ἱσπογα"!. ἘἈδίπον, “ ουεη ἴῃ ἱσπογδηῖ," 
ἐν... ἐνδὴ ἰἤοβο ψΒο ἀϊὰ ηοΐ Κῆονν ψῃοπὶ [Π6 
βἰδῖυθ68 στοργεϑεηϊοαᾶ, οὐ ον ΠΟΥ ΟΥ̓ΖΙΏΔΙΥ 
ςϑηδ ἴο Ὁ6 ψνογβῃρρεά. Ης 18 δεγε ραβϑϑὶης 
ἔγομη Πδίζοσυ ἴο χανἰγαζίοι 477 ἀγέσεὶς “4111 88 
ΔΏΟΓΠΟΓ δουγοῦ οὗ ἸΔοἸδίσυ. 

ΨΙΒΘΌΏΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ, ΣΧΙΝ. 

18 ΑἾΙβο τῆς βἰηρυΐίαγ ἀϊίρεπος οὗ 
τὰς αγιίῆςεγ ἀϊά μεῖρ ἴο βεῖ ἰοιπναγά 
τε ἱρῃπογδηΐῖ ἴο πΊογα βι ρογβ ΙΟη. 

19 ὸγ ἢς, ρεγδάνεηζυγς σι] ]Ππρ το 
ΡΪοδ86 οῃς ἰῃ δι ουγ, ἐογοβὰ }} Ηϊς 

Ἴ ; ᾿ Οτ. ἡ 81} ἴο πλδίο ἴΠ6 σοβοιηδίδηςς 3 οὗ τῆς εθτσ 

θεβῖ [ϑϑῃίοη. 
20 Απά 80 {δε πιυϊάτυάε, αἰϊυτεὰ 

Ὁγ τῆς ρτᾶςβ οὐ ἴῃς τνογίκ. ἴοοϊ ἢϊπὶ 
ΠΟΥ ἔογ ἃ ροά, νης ἢ 4 {π||6 Ὀεΐογε 
ννᾶβ8 Ὀυΐ Ποῃοιυγεα 48 ἃ πΊδη. 

21 Απὰά {185 νψγὰβ δὴ οσοδϑίοῃ ἴο 
ἀεςεῖνε [6 ψου]ά : ἔογ πιθη. β8εγνίηρ 

ἴο Ἶ50Γ6 σωβεγ λον. Ἐδίμοσ, “ ἴο ᾿ἰηἴθηϑ51:- 
Βεὰ 5οινίςς" οὗ ἴπε ἱπιᾶρθ. Θρησκεία τη68Δῃ8 
“ουϊνναγὰ 5ουνῖοα .᾽) “ το] ρίοη ἢ ἴῃ (Μ6 οἱὰ 
86η56 οὗ ἴδε ψοσά, 85 ἴω (οἱ. 11, τ8, [45. 1. 27, 
δηά ἴῃ ΜΙΙΠοη᾿ 

“4 Ἃ(δὺ γεϊρέορϑ, []}} οὗ Ροϊὰρ δηά ροϊὰ.᾽ 

19. δεγαδυεπίωγε) ὙὍὙμὲ νογὰ (τάχα) 15 
οπἰεὰ ὉγΥ (ἢ6 Νυϊξ. ΟΥππὶ ῥγεΐογβ ἴο 
τοηάον ἰδ “ αυΐϊοκ)γ," Ὀυῖ ἴἴ ϑεεβ ἴο τῆθδῃ 
(ῃδὲ (ἢς αγεϊϑε ἰοΙ]θὰ ο5 ἐδε οῥραπες οὗ ρ]θδϑίπε 
ἴῃς γγδηΐ, ΟΥὁ δἴ ΔΩΥῪ σαῖς [πὶ {Π18 ΙΏΔΥ ἤδνα 
Ὀδοῃ οἠό οὗ 8 πηοῖίνε8. 
γοά αἱ] δὶς «4... ἢ 1," ΒΥ 815 8.}}} 

ἔοσοθά ἴμὸ σεβοιίδηςθ ἴο ϑοπιθί μην ΠΊΟΓΘ 
ὈεδυΌ ] ;" ἐπ. ἀϊά Πῖ8 υἱπποδῖ δ. }}}Ὺ ἴο 
Βαῖϊοῦ δηὰ ἰάθ411586 {86 ᾿ἰκεῆθββ. ΤὨς 1άο]ς 
ἴο ΟΣ ἴἢ6 τοῦ 15 πον Δ] υὐηρ ἀ’Ὸ ποῖ 
οὔθαρ ψνοοάθδφη 1:ΔοΪ5 ςαγνοὰ ουἕ οὗ τεΐυϑε 
οἴυμρβ, θυϊὨ τρδτῦϊο ΟΥὁΎ ἙσὨΓΥϑοϊρῃδηςηθ 8[8- 
ἴυε5, |κὸ ἰἣς Ζεοιβ δηᾶδ Αἰποηδ οἵ Ῥμιάϊδς, 
δηὰ (6 ἢυρο βδίδζυοβ οὗ ἀεἰϊβοὰ Ἐ ομλδη εἴη- 
Ῥέγοῖβ. ΡΟ αἷδο (ας Μοραζοβ. 1. 3) 
ἀ6}}15 οἡ ἴ86 δῦυβε οὗ ἀτί ἴο δισῃ 8} δὴ δα ϊ- 
οὨΔ] ἱποεηῖῖνα ἴο ἸἀοἰδῖσΥ. 

4Ο. Ζοοῖ δύηι ποαυ ζγ α 3οά. Σέβασμα ταδᾶπϑ8 
ἐΔῃ οὐϊεοῖ οὗ νοΥΒΏΡ᾽ (Αςῖβ χνΐ!. ὃς; 
2 ΤΠ658. ἱἰ, 4). ΙΣ τς Ὑτίζοσ 15 ΓΙ ηκίης οὗ 
ΔΏΥ οὗ [ἢ οοἶοϑ58] δἰδίιιεβ οὗ Ἐπιρογουῦβ, ᾿Κὸ 
τιδῖ οὗ Αὐυξυδἴυϑ δἴ Απογτᾷ, ἴπ6 νγοσὰ σέβασμα 
νου ὰ ΤΟΟ8}} [πῸ ἡδπηο “ Αὐυριυδῖι8,"---ἃ Ὠδληης 
οὗ τεϊρίουβ νεηογδοη (ὄνομα βλασφημίας, 
Ἐσδν. ΧΙ, 1), σοὶ ννᾶ5 ρΡεου Δ ν ἀἰπροαβίης 
ἴο [εὐ ϊϑὴ οᾶτθ. [ νν»ῶβ ἴο νοσγί ἴπε ὙῈΕῚΥ͂ 
ἀδῆσοσ ἤογὰ δυάδα ἴο---ἰἣς ἀδῆσοῦ οὗ 2685- 
(δεῖς δαάγη γαῖ ραϑϑίηρς ἰηΐο ἸάοἸδίσυ--- δὲ 
411 βδευϊρίυγε (ὀχοερὶ ἴπδὶ οὗ πὸ ἑουγίοϊὰ 
Ἄοδογιδὶς σγαιθοὶ, ΠΟ νγᾶ8 Δ 01] ἐχοερίθ) 
ννὰβ ἰοσυἀάδη ἴο {Π6 [5γδο ἴ68. 

41. “54 1δὲ..}] [Ι͂ῃ οἰαϑϑῖς Οτεοὶς τοῦτο 
ΓΕΔ Π5 “1η6 ,2οἠοαυέης ἴλςῖ;" ἐκεῖνο, “1 κεῖ 
ἦυϑῖ πηοπιϊοηοά." [ἡ Ἰδαῖον σσεεκ ἰδς ἀϊκῖῖηο- 
[ἴοη 18 οἴδξηῃ πορεςίεα. [{ 8 1πογοΐοσο υἢ- 
ςουδη ψνΒοῖΠοΥ [Π6 ΤΟΥ Τηθδη8 ἰἢ6 τοῦτο 
ἴο Ὀς ἀεβηεά ὉΥ ἴδ ΓΟ] ον ης οἴδιιδε --- ΤῊΪΣ, 
ὩΔΙΏΘΙΪΥ : ἴμ6 δςῖ [δὲ τηθῃ, ἄζς. ἢ ΟΥ̓ ΒΟΟΣ 
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Εἰ ΠΟΥ σΑἰ ΠΑ ΕΥ͂ ΟΥ̓ ΥΓΔΏΩΥ, αἰ Δ5οτὶθς 
πΠπΠίο ϑβἴοῃμεβ δηά βίοςκΚβ ἴῃς ἱηςοπι- 
τα] Δ ]6 ' δπΊς. 

22 Μοχζξεονεσ {18 νγᾶ8 ποῖ Ἵπουρῇ 
ἴογ τποπὶ. παῖ {ΠῸγ ογεὰ ἴῃ ἄς 
Κπονίεάρε οὗ Οσοά; διις ψεγθᾶβ 
ΤΠΕΥ ᾿ἱνεά ἱπ τῆς ρτεδῖ ννᾶγ οὗ ἱρπο- 
ΓΆΠςΘ, ἴποδϑε 80 ργεαῖ ρίδριιαβ διὰ 
[ΠΟΥ Ρδᾶςα. 

ἢδ πιοΔῃ5 τοῦτο ἴο τηδδη “ [ἢ }5 [Ὠϊηρ,᾽ ἐξ. τῆς 
ἰάἀοἸδίσΥ οὗ νος ἢ6 Πᾶ8 Ὀδοη βρεακίῃρ. ἴη 
[παξ σᾶδα ἴδ [Ο]]ον πα ὅτε τηθΔΠη5 “ Ὀδοδυ8ο ἢ 
οΥ “ἴοσ," 28 ἰῃ ἴδε Α. . 

φυα: 24 οεεαυίοπ 10 ἀεοεῖυε {δὲ αυὐον Δ. 11. 
“ Βροδηῖο ἴο ἴπΠς νοῦ] (τῷ βίῳ, ας. νωσπάο; 
π|͵| “τὸ 1,» σομρ. χ. 8) [ὉΓ δὴ διῃρθι5}.ἢ 
ΤρΒδῖ Βεδιμθηίβαι ἰη 1[5 ροριυιΐαγ οττη5 ἐχεγοβεα 
ἃ ἀρδαΪΥ δηά ροϊ]υϊΐηρς ᾿πβυξηος ςδηποῖ ὃς 
αυοσϑιϊοηρά, 5βἰησο 1 15 δῇ ἱῃου Ὁ ]6 ἱπέογεπος 
ἔγοπι ἴδ 6 δοῖυδὶ οοπάϊοη οὗ Πεδίμθη ϑος!εἴῦ 
ἃ5 Ὀγόβεγυοα δηὰ ρογίγαγεα ἴοσ ὕ8 ἴῃ [16- 
ταῖυτο δηὰᾶ ἴῃ τειηδίηβ οἵ ἀατί. ὅ66 Νοδηάσυ, 
ΟΠυγοῖὶ Η! 5ἴοτΥ, [πἰτοὰ.]. ΡΡ. 6--4γ; Οἰαϑείοσ, 
“Ομυγοῦ Ηἰϑίοσγ, [ηἰγοά. 1. δὲ 9ο-τ4; δηὰ 
δῦονςε 411} Ὠ 6] πρεν, Τς [ενν δηά ἴδο Οεη- 
ΕἸε, τοῖο 8εῖτοβ 845 δὴ Οοὐδυν ΠΛΙΠΡῚῪ 
Ῥοννοσῆι ἀειηοηβίγαίοη ἴΠαΐ ΠΕΤῸ 15 ποι μίης 
οχασξογαϊοα ἴῃ ἴπ6 αὐνίιϊ ἰηά!εϊπιοηῖ Ὀτγουρῖ 
ΕΥ ϑ8ῖ, Ραὺ] (Άοπι. 1. 21-2) δρδίηδὶ τΠ6 
Βορίβοηάοπι οἵ [15 οὐ ἀδγ. ΤῈ Αροϑβίὶθ 
Ῥαϊηΐβ [ἢ 6ν}}5 μογὸ δ υδθὰ ἴο 1 γοῖ πλοσς 
τογτῖθ]ς γἱνάποϑα. Ενοπ ἴῃ Ποδίδοη, ἔγοπὶ 
ΡΙαῖο ἀονγννατάβ, ἀερίοσγεά ἴπῸ Τσοττυρίης 
ἱηβυσηοσς οὗ [86 ρορυΐδγ τι γι οϊορῖεβ. ΜϑΩΥ 
οὔτε Εδίμεῖβ (Γεσγίυ] ] λη, 1, δοϊαπίυ8β, Ατηος 
δίυδ, 8.ς.) ἀϊΠαῖο οἡ [8158 ἴορὶς  στυβῃίην 
ἴοσςε. 

“εγυίπς, εἶδέν εαἰαρη οΥ ἐγγαηπγ) Τῆς 
ἰςῖρίς δουλεύοντες 8 Ἰοϊηο ΟΥ̓ 5}]16 0515 

(ἢ ἴο συμφορᾷ δῃὰ τυραννίδι----“. δεῖηρ “ἰαυες 
εἰἴδετ οὗἨ δοοίάεηξ οσσ οὗ ἔγγᾶπηγ." Τῆς 
“ λοςἰἀεηΐ ἢ ΤἸΩδΔἢ5 δὴ ΘΑΓΙΥ ὈοΓελνολθηῖ, ᾿ἰΚο 
(πὶ τιοηϊ᾿οηοὰ ἴῃ Ὁ. 15; ἴδε ““ ΕΥΓΑΠΏΥ ἢ 
Δ|]ἀς68 ἴο «. τό. 

ἐῤε ἱποοριγερμοαδἷίς παριθ.}] ΤΏ πᾶπιὸ 
“ Ϊεπονδῖ," ΠΟ πιοϑῖ [ενν8 ἀἰὰ ποῖ ὄνδη 
Κηον ον ἴο υξΐογ, Εἴ ΠοΓ βυ ϑ υπηρ ἴοσ 6 
Ὠδῖηο “ ΕἸΟ  πλ,᾽ ΟΥ ρΡγοποιυηοίηρ ἴὲ “[ἐπονδῖ "ἢ 
ψἢ (ἢ νον ο]-ροιϊηῖ5 οὗ ““ἀομαὶ οὐ Εἰοῤί»». 
Ηδεῆος ἴπ6 σὰς ῥγοηυποίδιίοη οὗ Ϊθβουδὴ 
(ρεγπᾶρϑ Ὑδῆνθἢ) 8 ἴο [18 ἀΔΥ υποοτίδίη. 
[1 ἰ5 ἴῃς πδῆης οἱ ϊεὰ 8δορι Ἡαριριοβῥογαςῤ, 
Φἢ6 [ποβαῦ]ς Τειγαρτγαιηιτηδίοη." Ευθη [ἢ 6 
ον 5 ΟἿΪΥ Βεαγὰ ἱξ ργοπουηοεά ΕΥ̓͂ [6 ΗἸρἢ 
τίοϑί οὔσα ἰῃ {Π6 γοᾶγ, ἰῃ ἢ 15 βηδὶ Ὀθηθαϊο- 

(ἰοη οἡ ἴθ ἀδΔΥ οὗ Αἰοποιηεηῖ. Τὸ βίη οὗ 
{86 Πεολί!Θἢ Τσοηπίϑιοα ἴῃ εἰνίηρ τἴὴ6 πᾶπιὸ οὗ 
(1ἢς ΟΝ Οοά ἴο πιδῆγ φοάβ. “1 πὶ ἰῃ6 
[ογὰς; τὲ 18 ΤῊΥ πιο; δηὰ ΤΥ βίου Μ}}} 

ΜΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΓΟΜΟΝ. ΧιΙν. ν. 22--25. 

22 ογ ψ ἢ ||5ὲ ἘΠῈγ ὁ εν (βείγ' 
οἰ] άγεμ ἴῃ βδογςεβ, οὐ υϑοὰ βθοτε ἰς 
ΠΟΓΕΠΊΟΠΪ68,), ΟΥ π|λάδ τανο]]ηρβ οἱ τὶ 
ϑίγδηρα Γα5 ; ι 

24. ΤΠΕΥ Κερὶ πεῖῖβεγ Ἰίνες πα 
ΓΛΔΥΓΪΔΡῈΒ ΔΠΥ͂ ἰΟΠρΡῈΓ υπάεῇ]εά : ὑκῖ 
εἰ Γ ομα 8]ενν δποῖδεγ {γι τογοιβὶῃ, 
οὗ ρτίενοά Πΐπιὶ ὈΥ͂ λάυ]ιειγ. ' 

25 80 τῇῆδλι {πεῖς τεϊρῃεά ἰῃ δ] ς, 

Ι΄ποῖ εἶν ἴο δηοίΐίδεγ, πεῖ ΠΕΥ ΤᾺΥ μγαῖδὲ 0 
δτάνθῃ ἰπηλρ68 " ([5. ΧἸΙ. 8). 

ΔΩ. «υὐᾶν' οΓ ἱσπογαπεε.) ΑἹ] [δὲ πιϑετδε 
βίγυ  ρ]65 δηὰ Τοῃῇιςϊβ, αὐ  ϑηρ ΠΌτὴ ἱρποῖζιίε 
οὗ Οοά, νοῦ ὅζὸ ἀεβοσί θα ἴῃ ἰδὲ παὶ 
ΥΟΓ568. 

}ίασικ. ἢ Το, “ ονὶ]ς. 

εαἰδεά ἐδεγ ῥεαοε.} ὝΏΘΥ ϑαϊά, “Ρεδα, 
Ῥεδος, ΜὮεη ἴστε νγᾶβ Ὧο ρϑᾶςς" (κε. πὶ 
14. Οοπιρᾶγε ἴδε οεἰενδγαίεά τεπιδ α 
Ταοϊζι5, “ Αρτίς.᾽ χχχ., “" δο ἐμάζπενι ἰδαυῖ, 
}άαεενε Δρρε δηϊ." 

48. «ἦκαυ ἐδεὶν εὐϊἰάγεν ἐπ ἐαετίβοε.) ΤῸ 
ΔΡρ θὰ το Βαδὶ)-υνογϑῖρ δηά Μοίος- ποτ 
866 ΧΙϊ. 5. Τεκνοφόνος 15. |1κ6 γηπιοετόνι, ὶ 
νογὰ ἔουπά ἴῃ (Πὶ5 ὈοοΪκ 4] οὔθ. 

“εεγεῖ ξογοπομὶσ. ὙΠ6Ξο, Πκὸ ἴθ Βεον» 
ῃ8]1Δ δπὰ Ὑποβπιορμογία, δηά ἴδε ογγίσθι 
οὐ]15 οὗ [6 ῥχίεϑίβ. οὗ γδεῖο, [ς|5, ἄο. παῖ 
οἴδῃ σηγϑίοτιοϑ οὗ ἰςκοάμηοβϑ, δεϊοηξίηρ ἢ 
“86 ΟΥΥΡΙδΒ οὗὨ 8ῃδπι6.᾽" 

οἵ" γιαάϊε γουεί ἰδ ΟΥ εἰγαπρε γίέτ.] Ἀπιει, 
ἐ γαηπίς γουοὶβ οἱ δίθη ἱπηϑεἰ τοῦς." Ῥεπμ 
“ γησάο" ἴῃ ἴῃς Α. Ν. 15 ἃ τηϊβργπὶ ἴοσ " πιδὶ." 
85 (1 566) μα 8150 οζουττοά ἰο Απιβ, 
᾿Ἐξάλλων 15 δεβῖ ἰΔΚεη 48 ος ποσὰ. "Ἐξελλε 
Οὐσυγβ ἰη ἴδ6 1,ΧΧ. 2 88π|. νἱ. 14: Εδλ. α 
8. ὙὍδο υἱἹὰ πιδηΐξὶς οἰλγαοῖεσ οὐ πιδῃῦ οἷ 
(ς Αϑίἰαϊίς δηὰ αΑἰίοδη ουϊϊ5 ἑοππιοὶ {κε 
ταοϑὲ ρονγάσῆι εἰοταεης οἵ αἰϊγδοίίου. ὃ. 
Ῥαυὶ (Ά οπι. χἰϊϊ. 13) δηὰ 8ι. Ρεῖεγ (1 Βεὶ δ. 
3) οἴῃ κώμοι (1[μ4ἴ. εο»ιευ τ αἰῖοπε:) ᾿Πτὰ οἷν 
Δδοπηϊπαϊίοηβ; δῃά ἱπ 2 Μδος. τἱ. 4," τισὶ τοὶ 
τανε Πἰην  ἀτε δοοοιηραηϊοὰ υἹ Βοιτίδιε δῦ 
οὗ δδούῖίορε. 

44. εἴραυ ΄ποίδεν ἐγαϊογοιαγ} Τῆς κα 
ΠΟΙ ΕΠΙΔΣΥ οὐ ἴδ6 γῆ 0]6 γετϑα 18 ἴδε δοσοσπί 
οὔ ἴῃς Βασομιδηδιίδη τηγϑίογίεβ ἱπιγοάυσε ἰοῦ 
οπιε ([ἰν. χχχίχ. 8). ΤὟὍῇε ργείεπος 
τηγϑιϊς στἹῖοβ νναβ τηϊχοά ὰρ σἱ ἢ τῆς ἱπίπιοιβ 
ἀεβῖρτιβ οὗ βεογεῖ ϑοοίεῖϊεβ, ἰπ τυ δὶ ςὶ ποῖ αἷὐ 
Φωῤγα," Ὀαϊ 4150 “ σεέπέηα ἐπίετε ἑπαεφμε εαρῶν 
ΡΙαγεὰ 4 ἰδυρε ραγί, σὰ ῖ]ς δηνὰ ἴδε τοῦ αἱ 
ἐἰγιιπὶ5 δηὰ Εἰπλῦγεϊς ἀσίοςϊοη νγὰ8 
ἀἰδῆου!ι. 

45, 26. ΤὮδ «δἰδίοριιε οὗ οτίπιοβ δε 2" 
Ἰυάοὰ ἴο ἰ8 αἰΞο ἔουπά ἴῃ Ἀσαι. ἱ. 211-21: Οἱ 
ΥΟ 19-21: Σ Τίπι ἷ. 9, ὅζο. [ἴ πεεάϑ πὸ 5ρξῶξ 
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, 86.Ζ, 

ν. 26--21.1] Ψ ΙΘΌΏΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. Χν. 

ἕδη ᾿ χπουε ἐχοθρίοη δ᾽οοά, πιδη- 
βἰδυρῆτε, {πεῖς δηὰ ἀϊβϑδί πιυϊδτίοη, 
οογγυρτίοη, ἘΠΕ ΙΪΠ6580 τυται 5, 

ῬΕΏΤΥΣ 
46 ἰβαυϊεῖίπρ, οὗ ροοά πηεη, ἔογ- 

σειῖβι]ηε88 οὗ ροοά τυγη5,) ἀεπ]ηρ οὗ 
8011159 σῃληρίπρ οὗἉ ' Κἰηά, ἀϊϑογάδγ ἴῃ 
ΤΑΔΙΤΙΑρε89) Δα τε. δηὰ β8ἢδιη 6 688 
ὉΠΟΪεΔηΠ 688. ͵ 

27 ἘΒοΓγ τπὰ ννουϑ!ρρίπρ, οὗἉ ἰ4οἱβ 
ἑηοῖ ἴο δὲ παπιαά ἰ8 ἴΠ6 Ῥερὶπηΐηρ, 

. ἴδια σᾶιι86. Δηἀ πε εηά, οἔἉ 81] εν!]. 
28 Εογ εἰ Ποῦ ἘΠΕῚ ἀγα πιδὰ ψ ἤθη 

{ΠΕΥ͂ 6 ΠΊΕΙΓΥ͂, ΟΥ̓ ΡΓΟΡ ΒΥ [168, οὗ 
᾿ἶνε ὑῃ] υ51]γ,, οὐ εἶβα 1ἰρ ΠΕΪῪ ἔογϑνγθαγ 
Ἐησαλέοϊ τν 

29 ον ἰπϑογλις ἢ 45 τΠεὶγ τγυϑὲ ἰ8 
ἴῃ ἰ4ο]5, ἢ ς ἢ ἢάνε πο 8 ; Ἐποιρὴ 

Τοτϊητσηοηῖ, Ὀδολυβο ἴῃ ἔλεϊ5 ἀγὰ ποῖοσίουβ ἴο 
411 τοδύοσβ οὗ οἰ αϑϑὶςδὶ 1: τοσαΐιγα. 

“Νοἕ ταριοπΐδτη αἱ ἴοσ, τὴ συατάδ Ἢ ρβ358.᾽" 

46. ἐπ αἰ »ηεπ. ὙὨΐϑ νοι] ποῖ πᾶν θθθῇ ἃ 
{τς σδάγρο, δηὰ ἴπ6 θεϑὲ γεδαάϊηνς 15 ποῖ πάντας 
δυΐϊ πάντα (ὕ υἱρ., ο»ππία). ΒἰΙοοά δηὰ χηυγάετ, 
(δεῖ δηὰ ἰτεδοδοῦυ, ὅζο., σοη Ι86 ] 7 Ῥγενα θὰ 
ἴῃ 411 (Πἰηρβ. 

ὀίοοά, »παησἰαωρδίγ ] 1ἴς, “ ὈΙοοά δηὰ 
τουγύεν." ΕΠἸΒΟΣ (ἢς Ἰἰδίζοσ Ἀν 5 ὑοῆτα 
ΘΏΘΓΔΙΙΥ ἴο τηθδῇ Δῃγ Κίηἀ οὗ πηυγάογ, οΥ ἴδ6 
ἴννο τύται ΆΓῈ Δῃ Δ ΤΡῈΝ ἴον " τλυγάογουβ 
Ὀ]οοάδῃεά.᾽; 

26. Διφιλείίπᾳ ς᾽ κοοά τι.) ὙῊΪ8 ἰ8 ἀε- 
ϑοσι υεὰ ἴῃ 11, 1ο--2ο. 

ἐἰδεογ εν" ἐπ υπαγτίασε. Ὅ86 ῥγευδίθηος οὗ 
ἀΐνογοθ νυ88 Ξρεοΐδ!!  5μαπιεῖυϊ ἴῃ ἴδε [τηροτίδὶ 
δροςδ, 50 ἴ8αΐϊ ψοπιθῃ, 8478 ϑ6ΏθοΔ, τοοκοηδάὰ 
{πεῖγ γοᾶγβ Ὁγ {πεῖν ἀϊδολγά δα Πυϑθδηκϑ. 

47. ὁΓ ἰδοὶς ποὲ το δὲ παριε.)}]ὺ Ματγξ., 
“ἐς ΠΔΙΉ6655." Μυϊρ.,᾿ ἐηγαπάογιισ. ΜΔῊΥ ὁ 
(ἢ [εἐνν8, ἰαἰκίης Ἐχ. χχιϊ. 13, ϑδυῖ, ΧΙ. 3, 
Ἡ ΟΥΑΙ, Βο] ἃ 11 ἴο θ6 ἃ οὐπηθ ευφβ 0 »ιεπέοα 
[δὲ δῆλα οἵἉ ἰΔ0]5 ἐν χυΐ, 4), δηά {πετεΐοσε 
δροκο οἵ ἔποῖλ ὉΥ 4]Ϊ ϑογίβ οἵ 1ηϑυ  ηρ ρᾶγοσ 
Ὠοπηδϑῖδο δηὰ οἴπεσ [εστῃβ οὗ ἀογβίοη (Β66]ΖΕ- 
δυῦ, ᾶἄς.). ὙΔῖϑ 5βθεπηβ ἴο δ6 ἃ δεῖζοῦ νὰ ῦ οὗ ἢ 
υηἀογοίδηάίης ἴδ νογάὰ τπΔη Οτ πη “ ὡπ- 
γεαὶ ξοὰ5." Ὅ86 ρΡῆγαϑθεβ δδοιι 14.015 νΒ] ἢ ἀγα 
“ ποῖ ΐηρ ἰπ (6 το] "ἢ (1 ον. Υἱϊϊ. 4), δηὰ 
“4 γῆς ΌΥ πδίυγε ἅσε πο ροάϑ᾽ (Ὁ Δ. ἵν. 8) 
δηὰ ““τηδρη οὗ Ὡ0 παπιθ᾿᾽ (οὐ χχχ. 8), γε αἱ 
ἴεγεηῖ. 

428. ἔὸν εἰἰδὲγ.ἢ ὍΘ ξο]]ονσίης οἶΔι1565 ΔΓῈ 
δῇ δἰζοτηρί ἴο ῥγους ἴδ βοπηεινῃαῖ ἴοο ϑύνεερ- 
ἰην ἀϑϑοσίίοη οὔ ἴῃς ἰαϑσῖ γυεῦβθ. Ηδς 8805 ἴδαϊ 
ἔταπες σενοῖσγυ, 151, ᾿π)υϑῦςο, δηὰ ῬοΥ)ΌῪ 
δρτίης αἰγοςιγ ἔγοπι Ἰἀοϊδγ. [ἴ νου] Ὀς 
ΙΏΟΣΕ σὰς ἴο 54Υ ἰδαΐ {ΠῈῪ βργίηρ ἔγοπι ἴδε 

ἩΕΝΟΥΣ ΤΥ ΣΎ 0 ὍὐΠΠΠ τ ἔδυ ΡΞ μϑὲ π΄ ἐΨ- νἀ 

1ΠΕΥ͂ ϑυγεᾶγ ( 5εἶγ, γεῖ ἘΠΟΥ ἸΙοοκ ποῖ 
ἴο δέ δυτί. 

20 Ηοννθεῖξ ἔογ θοῖ ἢ οϑυ8ε8 5}]} 
ΠΟΥ δ6 7051}7 ρυπίθῃεά : δοῖῖ Ρε- 
σδιι86 {παν τῃουρῆξ ποῖ ψε]] οἵ (σού, 
᾿ ρίν!η 
ὉΠ| ΒΟΥ δγοῖα ἴῃ ἀεςεῖῖ, ἀεβρίβίηρ 
Ἰὰ με 

21 Ἐὸσογ ἴἴ [8 ποῖ τῆς ρονγεγ οὗ {πεπὶ 
Ὁγ ψοπὶ ΠΟΥ ϑνγεαῦ: δὺϊ 1 8 [Πε 
Ἶυβὲ νεηρεᾶπος οὗ δβίηπεῖβ, παΐ ρυῃ- 
ἸΒῃθι ἢ αἰνγαγβ ἴπ6 οἴξηςε οὗ τς υη- 
Βοαϊγ. 

ΟΗΠΑΡΤῈΚ ΧΥ. 

: ἮΡΣΖ οἷ αεξκοτοίαζρε ἐλείγως Οοά, 7 712 γον 
Ὁ ἰάαοίπαξεγς, 14 απά ο7 ἐλέ ἐριρεῖές Ο7 σου: 
ΧΟΡ; τῷ δεζχαισε, δέει ες ἐὰδ ἑάοίς οὗ 146 Ορε- 
ἐἧες, 18 ἐλξν τυογελέῤῥεά σὲΐε ὀεαείς. : 

ἀδρεποΓΔΟΥ οὗ Βυμηδη παΐυγο, Ὡς νγὰ5 ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ὑποδιοοκεοαά ὈΥ ἰάἀο]αίγ, Ὀυϊ πιουϊάεά ἰἰ 
ἰηῖο βυδβεσνίθηςς ἢ} ἀοργανθὰ ᾿ηβ ποίβ. 

ἐδεν ἀγὸ νι «υδὲπ {δὲν δὲ 7] Οοπιρ. 
Εςς]65. 11. 2: ]οὉ 1. 5. Ὑ6 δι]υβίοη 18 ἴο 6 
νὰ, ἀϊδοοϊυῖϊε δϑαπάοησηθηϊ οὐὗὁἩἨ ἄπ 56]- 
ςοπίτοὶ ἴῃ [Π6 τοὶ ίουβ Ὀδηαυεῖβ ΟΥ ΟΥΟΪΠΔΙΎ 
σΔΙΌ .88]5 οὗ [τς Ποδίμοῃ. 

2γορῥεγ ἴσ. Αἡ δἰ υϑΐοη ἴο {πΠ6 ογδοΐββ. 

4.“ ΤΏ οἴδο1685 ὅτὸ ἀπ : 
Νο νοΐϊςς οσ Ὠἰάδοιις πὴ 

Ἀυὴ8 [γουρ (Π6 δτορεὰ σοοῦ “ηε τυσγαῖς 
εἰφεεῖυΐ»ρ."-- ΜΊῸΤΟΝ. 

« Οτπειω; ραγεῖνι γα α" (Εἷς, “δε Ὀϊν. ἃ. 
6). 

49. Σον.] ἩἨξς οἴἶειβ δὴ Ἐχρδηδίίοη οὗ ἢ ἰβ 
τειηαγῖς [δὲ ἰἀΟΙΔΙΓΥ ἔοβίετβ ρεσΐυσγ. [40]5 
ἰηβρίγοὰ πὸ ἔξασ. Μαγίαῖ δ᾽ υὰδ5 ἴο ἴῃς πο- 
[ἴοη παῖ [εἰν8 εῦα οᾶγοΐθϑβ οὗ ρευ)υτίηρ 
{πεπηβϑοῖνοβ 1 ΠΟΥ͂ ΟἿΪΥ δόσε ὉΥ δὴ ἰάοὶ. 
ΤΕς [ἐνν8 τοξαγάδα ἴῃ6 ρυῃϑηπηεπί οὗ Ρεῖ- 
ΤΥ 85 δθείῃρ ἱπενι δῦ] ἰξ ΠΟΥ δύνοσε [56 ῚῪ 
ὮὉγ ἴδε Ὠδπιο οὗ Οοἀἁ (ΕΖεοκ. χυιῖ. 18, 19). 

ο δε δι. 1ἷϊ., “ἴο Βεἰη)υγοά. ἤ Ὀυΐ ἀδικέω 
ἴῃ Ἰαῖεγ σεῖς δοαυῖΐγοβ ἴῃς 8εῆβε οὗ βλάπτω 
(Κ. χ. 19). Ὑδα δηοίεηϊ5 τορασαάθὰ δὴ υῃ- 
ὉΙ5Πῃ 6 ῬΟΙΪΌΣΥ 45 4 γοβεςοη ἃραϊησὶ (ἢ6 

7υβῖῖςς οἔἴδε αὶ (566 Ασϊβίορῃ. " ΝῸ.᾽ 399, 
εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους πῶς οὐχὶ Σίμων᾽ 
ἐνέπρησεν ;) 

80. ῥα} ἐδὸγ δε ἡμεν ρισι δε) 11. 
“7υϑὲ {Πϊῃ75 5141} οοσὴθ ὕροῦ {Π6πλ. ὙΠΟΙΣ 
ἰάἀοϊαίτΥ ᾿οδάβ ποῖ ἴο ὄὀχρθοῖ ἱπηρυη τ ἴῃ 
Ροιζυσγ, Ὀυῖ [ΠΟῪ 5}}8}} θῈ Ρυιπίϑῃδα ἔου ἴῃς 
ἸΔΟἸαΙΤΥ 4. «υεἰ] 4: ἴοτ τῆς [2156 οἵ !8. [η- 
ϑἰοδλά οἵ ᾿ΡΟΠΠΥ ΠΟΥ 54} δᾶνε ἀομόϊε 
γϑηρ ΔΏςΘ6. 

81. 2δὲ ἡ“ἱ σέη “ΠΕ (οὐδ ͵υπξϊςε 3Π4]} 
Ῥυηί5ἢ, ποὶ [δεῖν ἀεδὰ ἰάο]8, δυΐ ἐῥεμισείυε:. 

597 

Παβά υπῖο ἰάοἶβ, δηά ἷ53ο " 0: δὲ 
τοιφί. 
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᾿ δι υν βοι, Ο Οοά, δγὶ ρτδείου: 
Δηἀ4 τὰς, Ἰοηρϑυβεγιηρ, ἀπά ἴω 

ἘΠΕ ογάεγηρ, 411 τϊηρ8. 
οὐ 1 ψῖς δίῃ, τὲ ἂς τἢϊης, 

Κπονίηρ; ΤΥ ρμονγεσ : δυῖ γε ν7}}} ποῖ 
δίῃ, Κκπονίηρ τ νὰ ἅτε Ἴουηϊοὰ 

,. (λιης. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΝ. 

Οοά᾿ 5 ξοοάπεββ ἴο ἴδε Ηεῦτενγβ θεσδιιϑε οὗ 
ἐβεῖγ εχειηρίίοη ἔτοπι ἰαοἰδίτΥ (1-ὅ). ὙὍΒε 
ΟΠ} δῃηὰ νυυιοκεάηρβα οὗ ἜΕΤΟΣ 6). Αἰ Ἰβηνα 
ἀεηυηοϊδοη οὗ ἴποϑε 80 
(717-18), δῃὰ οἵ ἴδε οοἰεςξς πε βῆναι οἵ ὩΣ 
δησπι65 οὗ [δγλε6] ννμο ἰοϊεγαῖοαὰ [6 τ ογβὨΡ 
οὗ ἀεδά {πΐηγ5 (14-17). Το σοηδυπιηιδῖο 
δἰιληγείι ] 686 οὗ Ὀοαϑι-νογδρ (18, 19). 

1. Βιί ἰδομ, Ο Οοἀ.} ἘἈαίβετ, “ Βυϊ (δου, 
ον Οοὐ;" Τῆς Α. Υ. οπιδ ἴ6 ἡἥμων οὔ 
τ οἢ ἀεροηάβ (Π6 πηδίῃ ̓ επλρ ιδϑῖς οὔ Βε γοτϑα. 
Οοὐ δ νεηροδῆςε οὐ μοδίῃεη β ΠΏ 6.5 (Χῖν. 10, 
41) 15 οοηῃίγταϑίοα ψΠῈ Ηἰ5 ἴον ἔον [5Γδεὶ. 

εΓαεἰοι..1] ὍΤΒδ δηλ δάϊεςξνο, 
αὐηά;» 5 δρριιεὰ ἴῃ ἴδε Ν. Τ. ἴο ὌΝ ακ: 
ΤΊ. 15 ; οι. ἰϊ. 4) ἀπά ἴο ΟἾγίδὶ (χρηστότης, 

. ἢ. 7). [ἢ οι. χί. 22, [πε χρηστότης 
οὗ Οοά ἴοναγάβ δε τ ρῃΐδουβ 15 οοηϊταϑοὰ 
πῖῖ Ηἰ5 βϑευετ (ἀποτομία, σομΡ. ν. 11) ἴο- 
ὙΓΑΤΑΒ 5'ἤπεῖβ. Τῆς 5άπ|ε ΜΟτΤά 18 υξεὰ οὗ 
Οοά᾽Β ξοοάπεββ Ὁγ ἴδε ΧΧ. ἴῃ Ῥδ. χχίν. 9, 
Χχχῖϊ, 8, ἄο. 866 Εχ. χχχίν. ό. 

ἐγωξ.Ἷ ἀληθὴς, ἃ Ὅεγ Οοά ; τοδὶ ; ἢοῖ τ ΓΕ 
σεγακ, Ὀυϊ νεγῆαι. (δυϊξ., νεσι.) 

ογάεγίης.) διοικῶν. 866 ΥἹΐ. 1, 14: ΧΙΪ, 18. 
ΤΒε Ψογά 15 ἠοῖ φοπιπίοη ἴῃ {με ὑχχ. ((,μ5’. 
ἵν. 4), δηὰ ἀοε5 ποῖ οοοὺγ ἴῃ ἴδ! Ν. Τ. 

. Ἐογ ὑ «υε “π.} Ἀλίβεσ, “ Εογ ευξῃ ἴξ 
νὰ 5ἰη." Εογ [86 οὐφῆῖ, 8εὲὲ ΧΙΪ, 21, τ 

ΤΙς “ΙΒ Ιπεββ" οἵ Οοὰ ἢ 

«ὐε ἀγὲ ἐδίπθ.) σοί ἰσμον. Α αἰγαῖαν ἀό- 
Ρεηάεπος ου Οοὰ ἰδ εχργεββεά ΟΥ̓ ἕν σοι. 
Οοιρ. Αςῖϑ χυῖϊ. 28. 

ἀποφυίπᾳ 1867 βοαυεγ. ὙΠῖ5 18. ἃ βοπιενδῖ 
Οτδηϊδ] ΨΑΥ οὗ οχργοβϑϑίης [6 γϑάβοη ῸΓ 
οδεάϊεηςα ἴο Οοά. ΤάκδἪῃ δίοης, ᾿ξ πιρῃϊ 
τῇς ἴο ἼΔΟΙΣ ΤΑ ταϊρῃῖ ἰ8 τίσι, δηά {παῖ 
ἴδαν 18 ἴΠ6 οὗ οὐδοάϊεηςε. [τ 15 οἶθαγ, 
Βοννονοσ, ἔσομι ἰἢς ζΟ] ονσίης σεσϑὸ ἴΠδὶ 186 
υτίϊον ἀἰά ποῖ πιθδῃ δἰ ψογάβ ἴο δε υμάοτ- 
δἰοοά ἰπ [ἢ 15 ϑ6η956, Ὀυΐ τ[Πδὲ δ 8δᾶνν 'η Οοὐΐβ 
οπχηἰἱροΐεηςςε ἃ ρἰεάζε οὗ Ηἰς δοϑοϊυΐο τρῃϊ- 
δουῃ638. 

ἐδαὶ αὐ γε εομπέεα ἐδίπο.} 1ἴἴ ὟΝ ε Βανς 

ΨΊΙΒΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χν. ίν. 1:--4. 

2 οι ἴο Κποὺῦν δες '5 ρεγίεςϊ 
τὶ βέδουδπηςεββ: γεῶ, ἴο Κποὺ τΕΥ 
ΡοννοΓ ἰ5 τις γοοῖ οἵ ̓πι|πὶ 

4 Ἐογ πείτηεγ ἀϊά τἢς τῖϑς δἰενους 
ἱπνεπύοη οὗ πιεη ἀδοεῖνε ι.5, Ποῦ 2Π 
ἱπηᾶρε βροιτεὰ σι} ἀΐνεῖα οοἰουζβ, 
τἢς ρμαϊηϊετ᾿ 8 ἔγσυ ῖ]ε55 ἰδθουγ ; 

δεεῶ τεςκοποὰ ἰο ἐβες. 
ἀονῇ 45 ΤΥ Ῥοϑβϑεβϑι Ώ 3. 

8. Εὸγ 1ο ἄποαυ ἐόκε ἐε βεγῆεὶ γὴς δέοοιεπεεε.} 
Οοιρ. ἰοδη χν!. 3, “ ΤΉὨΪ5 ;5 [τς σίοΣ δ], (Πδὲ 
μιν κι ν εϊ Κπονν Τμες, [πε ΟἿΪΥ 

οὔ οουγϑδο, ἀ5ϑιπηοα [πδι [ἢ ἐποευεάσε οὗ Οοά 
ολττίοβ τ τ ἢ τὰς ἀεεῖγε ἴον δὰ οἴοτί δῆεῦ 
ΒΟ μεθα. Ὅς τεσ δἵ [8 υεγῪ οὔζϑεῖ [κδ5 
διαϊεὰ (1. 1-11) ἴμδξ νηϑάοπι [5 Ἰποοτα 
μεν ἀπε μά ἰεταῖμα Τῆς νογὰ ἴοε “"ρετίεςς ἢ 

: γυΐζ., εοσιαία. ΟΡ. [45. 
ἀλάνη 1 Βα. ν. 1λ. 
«ἢ γοοΐ ΟΣ ̓ αν Ἐν τασετεικίος τὰ 

δἰη (ἷ. 112-16): ἃ ἢΟ τεϑίγαϊπίης Ὠ8 
βἷη, πηδῖκεβ υ8 σδραδὶε οὗ υυϊϑάστ (1. 4; 

5); δηά νϑάοσῃ 15 ἱπιιπογίδ ΠΥ (1. 15: ἢϊ, 4: 
ἷν. 1; Υἱῖ!. 18). ΝεΠΟΣ ἀθάνατος ποῦ ὦθανα- 
σία οοοὺς ἴῃ ἴδε ΧΧ,, (δουσὰ [με Ξυὐδδίδη- 
ἔνε ἰ6 υϑοῦ δῪ Αυϊ ἰῃ ΡΒ. χὶνἢ. 1 ς (868 
δ.  ουϑηοῦ, .. τ.). [ἴῃ ἴθ Αροογρῆδ ἴδε 
στ 5 ΟὨΪΥ Τσοὺγ ἴῃ (πἰς ὈΟΟΙ δηὰ ἴῃ Εο]05. 
ΧΥΪ. 24: ΧΙ͂Χ. 17. ἴη τς Ν. Τ. ἀθάνατος 
ἀοοδβ ποῖ οςουγ, Ὀυῖ 88. Ῥαὺ] υδεβ ἀθανασία ἴῃ 
Ι: ΟοΣ. χν. 53, 54: 1 Τίπι. νἱ, 16: δῃὰ ἀφθαρ- 
σία ἐΧργεβϑε8 {πε δϑπιε ζοῃςερῖϊο 

Ὗνεο ἤλτὸ ὕδδῃ βεῖ 

Ὦ ἴδ 1 Οοσ. 
χνυ. ; ΕΡὮ, νἱ. 24;  Τίπι. ἱ, το, ἄς. ἔοσς (Ὡς 
τηεΐϊδρδοσ, “ γοοξ 9 ἱτατλ γί γ," 5εῈ 1 Τίω. 
ψἱ, το; Ἑκεῖυς, ἱ, 20, “Ἴδε σοοῖ οὔ υυϊϑάοαι ἰ5 
το ἔξαν (πο 1οτά;" 

᾿ ἐφαμώμθεννο, κακότεχνος. 866 ῖ. 4 
ἘΠ ΟΜΙ ΗΟΕ ἘῸΝ ΜΗΤΕΥ Πρ 

Ἐτς Δ5ΘΟΓΌΟΩ ἷ5 Τοῦ ἴο [δε 
{3111 ἡ άθεει οὗ ΟἹ Τεβί. Βίδίοσυ, δαξ ὑσο- 
ΒΑΌΪΥ ἴῃς ττιῖοῦ 15. ΟἿΪΥ οὗ [ὃς εἴ 
αῇἴοσγ ἴι6 σοϊυγῃ ἔσοπι ἴδ6 Εχιο, οὐ οὗ ἴδοϑἊ 
ἐλ} δ] δηὰ ἰάοα] [5γδοῖο5 τὸ πετοσ δονεὰ 
(6 Κποὸ ἰο Βδδ. Ὀυτγίηρ ἴδε ΒΑΡΎ ΟΏ ΚΝ 
(αρῦνν τδς [ἐγ σετὸ εὐγοὰ οὗἉ τηλίοσιδὶ 
ἰάοἰφίσγ, Ὀυῖϊ ῥαθὶ ΤΑΡΙΑΙΪΥ [6]1 ἱπίο ἴῃς ᾿ἸάοἰδίτΥ 
οὗ 5πὶ 88 ἸΕΕ[Ἐ: ΚΌΓΘΣΡ: 

ποτ.) Ἀδίβευ, “ΠΟ Ὄνθῃ " (οὐδέλ ὙὍΤΒΕ 
Ἡτὶτεσ ἱπηρ 65 (πὶ ἴποτε νγὰβ ἃ βρεοΐδὶ δθὰ 
δυῦι16 εἰάττη ἴῃ ἀλλο νῳ αρὸς ΜΝ 

ὧπ ὑμπαρε. Νοῖ εἰκὼν, Ὀυϊ εἶδος ([μδϊ. 
ἐβεεῖδ), Ῥεγμᾶρ5 ἱπιρίγίηρ ἴμε δεδυῖν 

4. Μυϊς., σεμβια. Τῃθ νοεὰ σπι- 
ἐν Ἑςδηηοῖ ῬΓΟΡΟΣΥ ὕΘᾶΣ οΒεσ οὗ ἴπ69ὲ 

πατήρ [ἀο]5 τόσα ποὶ “δροιεὐ," ουϊ 
“ ρδϊηϊοα," Τῆς ποσὰ σείει ἴο ἴδε τιαγίοως 
οοἰουΐβ επηρἰογεὰ. Το νοτὺβ μολύνω, μιαίνω, 



: 

ν. 5-7.} 

ς ΤΏῺς 8'ρῃς ψδαγοοῦ ᾿θη σε ἢ 

ΨΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥ͂. 
ΒΡ τ 6πὶ, ἅτε ἰονεῖβ οὗ ον]]} 

ἐῤδε ἐμεόροιμν “ηιίω: ἰαδοιγ. Τῆς ἘΠΊΡΠΠΕ 
οὗ ἰάοἷ5 ννᾶϑ δὴ τί ποῦς δίρῃὶγ ἀενεϊοροά ἴῃ 
ἘγρίτὨδη ἴἢ ΔΩΥ ΟἴΒΟΣ Θου ΠΥ. Σκιαγράφος, 
ΕΓ υϑοὰ σΘΟΏΘΓΑΙΥ, ΡΓΟΡΟΓΙΥ το δῃ5 “ἃ ΡῬΕΓ- 
βρεςζίνο ραϊηϊοσ, “οὴς ψγῆ0 ραϊηῖβ ᾿ἰρἢ8 δηά 
βῃδάοννβ "---δὴ τὶ ἢγϑί ργαςιἰβεὰ ὃγν {πε ραϊπίεγ 
ΑΡροϊϊοάοτιβ. ΤΏδ ῥαϊηΐοῦβ «κὶὴ ῖ5. “ἤτυϊ- 
1655,᾿ Ὀδοδυϑ6 1ἴ ἰ8, ἰη ἴῃς τυτιτε 5 υἱονν, ουγοοὰ 
δηὰ ἀοοιηοὰ ἴο ἀσϑίτυςοη. Ηΐ8 ἔδο ηρ5 
τονναγὰβ ἴῃ6 τηοϑὲ ἱποοιηρασγαῦϊε βἰδίυς οὗ 
Ῥαραη ὑουβρ νουϊὰ Βανα Ὀδοη ᾿ἰΚο [Πο86 οὗ 
Ῥορε Αὐἀγίδη Ί. ΗἨδ τσεχαγάβα 1ῃθπὶ 50]Ε]γ 
85 ἰδοΐα. Δὲ ἢἤηά τγουρδουΐ ἴπ6 ράᾶβϑαρε 
[16 [οὐνίϑι Ὠαίγεδ οὗ δΒεδλίβοη σεβάσματα 
(Λοεῖς χυὶ!. 13) ἰγδηβίοισε ἴο [ες αγίβ οὗ 
ραϊηϊπρ δηά βουϊρίαυγε, νυν οἢ νγόγο ΟΠ ΘΗ͂Υ 
ἀενοϊεαὰ ἴο {πεῖν ὑγοδυςἄοῃ,. [{ 8 ἴῃ [ἢ 5 
πηϑίῖζον τπδὲ νὰ 8366 [86 πηοϑῖ τηδγκοὰ Ἴοηίγασί 
δεΐνοου Η οὐγαΐίϑτη δηὰ Ηο]]θηΐβιη. ΤῊ δηῖ!- 
[Π6515. 15 ΒΏΔΓΟΪΥ 5θεη ἴῃ Μ. Ἀδηδη᾿ 5 σοιηλυῖϑ8 
οὔ ἴδε ργεδοδιης οὗ 88, Ραὺυ] δ Αἴδοηβ. 

δ. ευὐδεγε, ) 112.,) οὗ ἴλ686 Ραϊηϊοα ἱπηλβο68. 

ἐμπεϊοεῖρ 7οοῖΣ ἰο μὲ αϑὸγρ 7 Μαγρ., 
“ἰ ζυγποῖῃ ἃ γεργοδοῦ (γεδάϊηρ ὄνειδος) ἴο ἴῃς 
ἴοο 5." ΨΜυΐϊκ., ἡπεεησαϊο ἀκα εοπεμῤῥρεοπέϊαηι. 
μι.“ οοσηθ8 ἴο Ἰοηρίης ἴο 8 ἔοο!,᾽" 1.5. ψῇεηῃ 
δῃ ἰηΐατυδίοα νου ΕΒ ΡΡΕΥ 54265 οἡ ἃ Ὀεδυ  ] 
βίδῖιο, 15 δα τηϊγδίίοῃ οη5 ἰπ (ςοπλ65 ἴο, οεαϊ 
ἐπ) ἃ ἀεείγε αἴον ἴἴ. ὙὍΒα πιοδηΐηρ 15 ἀεβησὰ 
ἴῃ {π6᾿ πεχί οεἶδυϑἪ, “ δηὰ ἢς γὙθάσγῃβ ἴογ [6 
ἀηδγοαι πίη θοδι ΕΥ̓͂ οὗ 4 ἀεδά ἱπιᾶρσο." Ορε- 
ξις τηθδῃβ “Δρρεΐθῃογ " οΥ ὁ“ νομοιηθηῖ ἀ6- 
δίγε᾿ (χῖν. 2; ἔςοϊυϑ. χίχ, 29). ἴπ ἴῃς Ν.Τ. 
ἰξ οσοΌ 5 ΟὨΪΥ (4Π ἜΧΔΟΙΪΥ ἴῃ {118 9656) ἴῃ 
Ἀοχι. ἱἰ. 22. Ἴδε ντιῖοσ 15 δ υάϊηρ ἴο τῃς 
ἰμβθηβαΐθ ραβϑίοῃ οὗ ϑυςῖ ἄφρονες 845 ΡΥΡ- 
τιδίϊοη, ννῆο [6]] ἴῃ Ιονε στ (ἢ οἴδίιο οὗ [6 
Ογρσγίδῃ ϑηιυβ, δηά {86 γουῖῃ τηρηίϊοποα ὉΥ 
Ροβιρρυβ, ννθο ἰῃϑδηεὶν ἰουεαὰ ἴπε βίδϊυς οὗ 
τη6 (πιϊάϊδη εοηυβ (Ασηοῦ. Δάν. Ναῖϊ.᾽ γτἱ. 
22). [λισίδη 4689 ἴο 5: πλϊϊᾶν ΔὈεττδ ΠΟ 5, 
δηὰ [δ Ιἰκ6 βἴοσυ 15 ἴοἱά οὗ ἃ Εσεηςἢ πηδιάθη 
ψο Ρἰποὰ ΝΑΥ ἴογ ἴδ Αροΐϊο Βεϊνεάοσε, 
85 Ὀεΐηνς 

“4Τοο ἔδίν ἴο ποσβξεῖρ, ἴοο ἀϊνίπε ἴο Ἰους." 

Το εἰαδοτγαῖίίοη οὗ ἴῃς ττίζετ 8 βίγα Βοῦθ 

Κλ [οοἶβ ἴο Ἰυβὲ δίεγ ἰξ, ἀπά 80 τῃεῦὺ τΐπρβ, δά ἅγε ᾿γογτηῦ ἴοὸ Πᾶνα ϑιςἢ 
“.. ἀεεῖγα {πὸ ἰογπὶ οὗ ἃ ἀεδά ᾿τπλρο, [δῖ τ] Πρ ἴο ἔγιιβὲ ὑροη.. 

Βιδῖἢ πὸ Ὀγεδίῃ. 7 ἔογ τῆς “ροιίετ, [επιρεγίηρ βοῇ “ Βοι. ο. 
6 Βοιὴ ΒῈΥ τπδῖ πᾶίκε τμεπὶ, ἘΠΕῚ φάγῖῃ, ΚἈβἰοπμθῖἢ ἀνεσν ψεβ8εὶ τ 

τμδὲ ἀεβῖγε ἴπεπὶ, ἀπά ΠΕ πᾶ πιυςὴ ἰΔΡΟὺΓ ἔογ οὖ βεγνίςε : γεᾶ, οὗ 

δηά ΒΕΓΟ ΔΡΡΑΓΟΠΙ͂Υ σπιλόω, ἀτα υδεὰ κε [6 ὈοΙΓΑΥ8 ᾿ἴβεῖ Ὁ δυςἢ} (ἰπχρογίεςι) ἰδπιδὶς 
1,αὔπ »ιασμίο αηὰ ΟὐΓ “ “1αἰπ," ἴῃ (ἢς γῆν τ ΤὨΥΓΠΠ)8 88 
“ὁ ϑηδδυ᾽ οὗ “ ραϊηΐ. Οορ. 48. 111. 6. 6 ὃν ἄφρον 
ἘΣ ἴοῃ ͵5 Ἡἰραβουαν ἀρὸ ἀλοήνοι ΤΩΣ ὙΠ ὟΒ ἐεὴ ὑρεξίν ἔρχεται 

ΟὨΡβ ἴο ἰδῖεσ. Οτεεκ, δηὰ τς Αἰς νοῦ . Α 
ἴον ἃ ",ϑἰδίη" 8 ηοῖ σπῖλος, Ὀυΐ κηλίς. ((οΙΏΡ. «δὴ Ἐ56Ὶ ΤῈ ΜΟΡΑΓ ἐ εύνον 
ΧΙ, 14: οθεςκ, ’ ΡΕΣγηϊοΒυ.5,᾽ Ρ. 18.) μωρβν ροφα 

νὲ Βηά ἃ δἰτῖϊαν Ῥῃεποπιεποη ἴῃ Ηεῦ. χίϊ. 
12.014: |[48.1. 17. 

8. 8Βοῖ ἐδεὲν δαὶ »παζε ἐδορι ἢ ὍΤὮο Ἰηϑίδηοθ 
οὗ ξυ ν ἱπίδιυδϊίοη το ἰοπδὰ ἰῃ ἴῃς ἰδϑὶ 
ΥΟΓΒΟ ὈΓΕΡΑΓΕ5 ἔπ 6 ΨΝΑΥ ῸΓ [18 ἀδηιιηοίδιϊοη. 

ἰσυεν: 97 ευἱ! ἐδίηρ. ὍΤΠς ψογά ἐραστὴς 
18 ἸΟΥῈ υϑεὰ ἰπ 115 ᾿ψοΥϑὶ 5696. ΤὮδ 58Π|6 
ΤΟΡΓΟΔΟΒ 18 ΤΌΤ ΤΠ] ἱπαϊςαϊοὰ ἰῃ [ἴῃς 
ἀφιλάγαθοι (ὙΠΒΕοοΡΗγ δεῖ, ἐχθροὶ παντὸς 
ἐγαθοῦ) οὗ 2 Τίπι. 11.323, Τῆς (δουκῃΐ ἰδ 
αἶτὸ Θχργεβϑοά Ὁγ 51. Ραὺ] ἴῃ οι, ἱ. 32. 

«υογ! ῦ ἰο ῥαὺε «μοῦ ἐδίπρε 1οὁ ἐγμὲ ροη.} 
ὙΠΕΥ τὸ ΜΟΣΙΒΥ οὗ δυο νϑϊη δηά νἱθ ὨΟρθ8 
8ἃ8 ἴδοθε ἰηθρίγοὰ ὈΥ̓͂ ἃ Ρδβϑίοπ ἴοσγ ἀθδὰ 
δίλί 68. 

7. Εὸν δὲ }οϊεγ.}ὼ Ἐδῖμεσ, “ Εογ, ἰηάορά, 
ἃ Ῥοϊίεγ "ἢ (καὶ γάρ, εἰφηΐ»»). ἼΒε “ Ροϊ[εγἢ"-- 
Βοτο ἀρληθαν τ αρὸϑ υϑοὰ ἴο ἱποϊυάς ἃ 
βου ϊρίου ἴῃ οἷΑγ ---ἶ5 σμοϑθ 85 ἃ 8ρεςοϊδὶ 1}}.8- 
ττδῖϊοη οὗ ἴπῸ υδπῦ ἀπηα Υ]]6η685 οὗ [Π6 
ΤΑΆΚοΙ5 δηὰ ΟΥΘΏΙΡΡΟΙΒ οὗ 6015. [ἴῃ χὶδ. 
190-16 δε [45 βροκϑθη οὗ ροάϑβ οὗ ροϊ]ά, 53ἰ νου, 
δηὰ νψοοὐ, δηὰ 25 μοϊὰ ὉΡ ἴδ 6 σλγροηΐοσ ἴο 
Ἄοοηϊετηρί 80 [δϑῃϊοηβ ἃ βῃδηὶθά δηὰ γεῆιϑε 
οἰυμρ οὗ ψοοὰ ἰηἴο ἃ ροά. Η!58 ἀεπυποίϊαιϊοη 
οὗ ἴδε “ γμοξίογ " δηὰ ἢ8 Οἷδὺ ροοΐβ ἰη (ἢ ]}5 
δηᾶ {μ6 ΤΟ] ονίηρ νογβοβ (7-1.3) 15 ΔΤ ΤΟΥ 
ἤογοο, δηὰ {ποῦ 15 βολαῖς οὐυγίουϑ ἰη [86 
γοδελθηςα ΠῚ ΜΜὨὶοἢ ἴἢ6 πιᾶκοῦβ οὗ [686 
ΡδσΕ συϊαν ἱπιαροβ ἃσὲ ουογννεἰπηγοὰ νυν ΒΟΟΓΏ 
δηὰ δΌ βούσθῶοθ. ὙΒΟΥ ἀγὰ σβαγροὰ ἢ} ρὲ- 
οὐϊαν ἔα ΠΥ (8), ἢ ἀἰβμοησβίυ (9), σὰ 
ΟΣ] βϑῆθβα (10),  ροα]οββῆθββ (11), 
ΜΙ ΤΟΙ δηὰ στεςή (12), πα ν» ἢ σοηϑβοῖουβ 
ΠΥΡΟΤΗΣ ( 3). ΤῊΪΒ σοποεηϊγδίοη οὗ μαίγεὰ 
δρϑϊηϑβὶ τ}}18 οἶ55 οὗ Ἰ4ο] τη 5 ρουμδρ5 δγίδε5 
ἤοσὰ [δποῖν Ὀεΐῃρ ἃ ἰδῦξα σοπλ ΠΥ ἴῃ Βεγρῖ: 
ἴοπι [86 Ξεδυςϊνο ἀέρι ψθῖο ἢ οουϊά 6 
εἰνθῃ ΟΥ̓ {πεῖν 5Κ1}} το ἀεδά ἱπηᾶξεβ; δηά ἔτοπὶ 
ἴδε υυτί τον 9ῖγδηρο δεϑιυσηρίοη δὲ [6 ΤΆ 5 
οἵ ραϊηϊεά οἰΑγ ἰά015 πγιιϑῖ δὲ πιοσα σοῃβο  ΟἸΒΙΥ 
ἰηβίποοσγο ἴδῃ [86 πλακοῦβ οὗ ννοοάδῃ 140Ϊ5. 

ἐεγιρεγίπς “05} ἐαγἐῤ. ὙΒο σδοῖςς οὗ ψογάϑβ, 
τ κηκεάϊης ΒΊΔδ]ε οἰΔΥ,᾽ βεειῃβ ἴο δε ἰηἰοηἀοὰ 
ἴο Ἔχεϊϊε οοηϊειωρί ἔγομι πο ἢγϑί. 

τοὐδὸ »ιμοῦ ἰαδομγσ Μαῖΐξ., ἰαδογίοτε, τὰς 
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τς 8ᾶπιῈὲ ΟἷΔῪ 6 πιεῖ ἢ Βοῖἢ τῆς 
ν 5868 (Βλξ βεῖνε ἔοσ ἽἹεδῃ 868, δηά 
᾿Πκαννῖβε Α͵βο 211 ϑιι ἢ 28 ϑεγνε ἴο τῆς 
ΠΟΠΙΓΑΙΥ : δυζ ΨψΠΗΔλὶ ἰ85 τῆς υδ6ὲ οὗ 
Εἰ ΠΟΥ 8ογῖ, τῆς ροζζεῦ μι πη86 1 ἰ8 τῆς 
Ἰυάρε. 

8 Αῃηά εἰπρίογίηρ, ἢ 8 ἰλθοιγβ ἰενν ἀ- 
'γ, Βς πῃλίκεῖἢ ἃ νδῖῃ ροὰ οὗ [ἢς 88πὶς 
οἶδλγ, ενεθ 6 ψῃ ΙΓ ἢ ἃ {ππ||6 Ὀείοτε 
νν88 τηδάς οὗ δαγίἢ ἢΠίπηβε} ξ ἀπά 1 ἢ}- 
ἰῃ 4 {π|6ὲ τ ῆ]]ε δῖογ γεζυγηεῖι το τῆς 
88 Πης, ουῖκ͵ οὗ ἴῃς ἈΠΟ ἢ ἢς νγαβ8 ἴδίζεη, 

"1 Ταικε σα. ἡγῆσδη 18 ὅ 1 τ ὮΙΓῊ τνδϑ ἰδηΐ ἢ πὶ 51] 
Ὀο ἀειηληάοά. 

ξατάϊης ἐπίμοχθον ἃ5 δῇ δάνετῦ. Αποῖδποῦ 
ὙΑΥ οὗ (Δικίηρ 1 ἰ5 "" ογίκίηρ του Β]θοπης 
ΘαΓ ἢ ἰηῖο βοπεβα, τεραγάϊηρ ἁπαλὴν ἃ8 ἃ 
Ῥτοϊορῖὶς δἀϊεςξνε. 
ῶν εἰεαπ .ε2.1 οτῃ. ᾿ἰχ, 21. 
δὲ ρομεγ Νοῖ, 45 Ὀεΐογς, κεραμεύς, Ὀυζ 

πηλουργός, “ οἶδγ- ΜΟΥ ΚΟΥ. 

8. εονηρίἰογίις δὲς ἰαδομγ, ἐεαυά. ἈἘλδίδοε, 
“ἢ πχϑαϊγεςῖοα [01]. ὙΒὸ νογά κακόμοχ- 
θος, “1}1-ἰΔουτίη ρ,᾽ ὀσουγβ ΟΓα ΟἾΪΥ. 

«υας »ιφάε 97 εαγί δ.1] Οεη. ἰἱ. 7. 

γελωγπεὶὁ ἰο ἐδὲ :α»ιρ.] Οὔ. 1. 19. 

«αυδέη δὲς δε «υδίοῦ «υαὶῷ ἰεπὲ δέρι “δα δὲ 
ἀενιαπάεά.} 1.ἰῖ,, ““οἡ Ὀεΐπρ ἀοτηδηάοά ἴοσ {π 6 
ἀοδὲ οὗ [5 116. 1,6 18 ἃ ἀεδῖ ἀυς ἰο Οοά: 
811 τηθῃ ἅγε, ἃ5 1 ΜΈγο, ὑπάοσ διιογί σορσίονα 
οὗ ολρίϊ8] δεηΐδηςθ ραϑϑοὰ Ὀροῦ ΟἿΣ σζάῶςδ. 

“«Ψιιϊαφυς τλδηοὶρίο π}}}} ἀδίατν, οσρδηΐδυδ υςα." 

ὙΠῸ 58Π|6 νοῦ (ἀπαιτηθείς) οσοὺγ ἴῃ 
[κς χὶ!, 2.οθ.ὡ “ὙΒΙ5 ηἰχθξ (ΒΟΥ σοαυΐτα 
(ἀπαιτοῦσι) ΤΏ ἴδ οὗ [δε6." “Κεροξξυγ 
δΔηϊπια, ὨΟη ἰηϊοτί πηϊυτν " (Αμῦτοδ. “6 Ὀοῦο 
ταοσί8, 10). Ρ]υϊδγο ἢ 4150 ς8115 116 “ἃ ἀεδι" 
(χρέο:). 

9. δἷ'ς εαγε ἐ, ποῖ ἐδαΐ δὲ :δα1] δῆτε »εωμοὸ 
ἰαδοιγ. Ἐλδίβογ, “1 ἴ5. δὴ δηχίείῦ ἴο δΐπι, 
ῃοῖ (δῖ ἢς 8 ἀρουΐ ἴο ἀϊ6. Κάμνειν τηθᾶῃ8 
ἢγβὶ “ ἴο δε ὙνθΆΥ :᾽ ἴδεη “ἴο (2]}} εἱοκ," “ἴο 
ἀϊς." (Καμών, “ ἀελά," ἴν. 16.) 

“δογ!.})] βραχντελής, ““ ΒΜ ΗΙΥ - εηάίης, 
ἀρ δι Ου ἴδ ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ εὐτελής, ΟὐσΌΓ5 ΒΟόΙΟ 
ΟὨΪΥ. 

σίγρυείδ ἰο ἐχεοὶ, "ΤΏς ρΡοῖζοσ οιηυ]δῖθβ ΟΣ 
τηδῖομεβ Πῖ5 ἃτί δρδϊηβὶ βο] ἀβϑιηϊἢβ, ὅζο., ὉΥ͂ 
δ᾽] ἀρ 88 οἷα ἰάοἾβ, τ βεη Βα οὐρῆς ἴο ὈἋ 
Ὀεασίης ἴῃ τη τπδὲ ἢδ 51.8}} Ἡϊπιϑοῖ δοο 
τείχη ἴο [Π6 ΟἸΔΥ οὗἩ νη ϊοἢ 86 ἰδ πιλάο. 

ἐπάδεσυομγεῖδ ἐο (9 ἢ4ε.1 44 Ἰτοϊϊλῖοβ." 

σοι εἰἘ ἐδίμα.) ΙῈ ἴῃς Ἐργρλη 
ἢδνς ὕδθη ἔουπα πιλη ᾿ 
τιδάδ οἵ εἶδγ, δυΐ εἰἰάδα 

του δα 
δοδγδῦδοι δηὰ ἰώοϊς 

» ὑγοηζΖαά, δηὰ ςογετγοὰ 

ΨΥ ΙΡΘΌΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΝ. [ν. 8--͵ἰ. 

9 Νοιν ηβιδηάϊηρ ἢ!8 σᾶγε 8, ποῖ 
{παῖ ἢε 8}}8}} ἢ ἢανα πυςἢ ἰάθουγ, πος "ῸΣ Έ 
1μδῖ ἢ!18 16 15 5μοσγί : δι βιγνεῖ ἢ ἴο «ἐ. 
εχοεὶ ρο άβπῆβ ἀπά 581] νεγβι 8. 
δηὰ επηάἀελνουγεῖβδ τὸ ἀο [ἰκεὲ τδς 
ὑοῦ κοῦ ἰῃ Ὀγᾶϑϑ, δηά σουπίεί ἰξ 15 
ΒΊΟΙΥ ἴο πρλῖζα οουηϊεγίεϊς τὨϊη ΡΒ. 

10 Ηἰβ Πελγὶ ἰ8 285}68, ἢἰ8 ἤορε 15 
τοῦς νἱὶς τῆδη Ἄλγί, δηά ἢ 5 [πὶ οὗ 
[ε88 νδ]ια [Πδη ΟΪδΥ : 

11 Εογδϑηχυς ἢ 43 ἢ Κηπεν ποῖ ἢ15 
Μλΐκεσ, δηὰ δἰπὶ τπδὲὶ ἱπβριγεά ἱπῖο 
Ὠϊπὶ δη δεῖνα δουὶ, δηὰ “ Ὀγεδιῃςἀ ἰῃ τ 
ἃ ᾿ἰνίηρ; βρί Πῖ. 

νἱἶἱἱ ἃ νἱἱυἹδοὰ ςοαϊίηρσ. [{πιᾶρ658 οὗ (ἢϊ5 κιπα 
ὀχοϊϊοὰ (ἢ6 δῆρεν οὗ ἴδε νυτῖῖοσῦ πὶ ἔπεσ 
αἰίειηρὶ ἴο ἀδθοεῖντα [6 ἐγθὸὌ. ὙΠΕΥ ἅτε ποῖ 
ΟὨἿΪΥ ἰάοἶβ, Ὀυῖϊ Ὀάϑε 5δἰ2:)5, δηά γεῖ [6 ἀτιϊσὲ 
οὗ τῃοτὶ κἰογίεϑ ἴῃ ἴπ6 τὨΐηρβ ἔοσ τϑῖοβ Βα 
οὐρῶῖ ἴο ὈΙυ5, ὍΤΠὸ υυτῖῖοσ δδοῖ8 ἴο ἀϑθΈγηδ 
ἀπὲ ἴπς ἰ40]- ΠλΔῖκον 18, ἰὴ ΟΥΟΓΥ͂ 5εῆ96 οὗ [δ 6 
ψοσὰ, ἃ οδοδῖ, σο ἰδλυρὴβ ἴῃ ἢ]5 δἷἴθους δὲ 
5 οὐ ἀυρεβ. να οβδῆ, ποννονυεσ, Βδσάϊγ 
δυρροθα ἴπδὲ μεθα ἱπιίδίοηβ ᾿σέσε δο] ἃ 85 
ξοπυΐπο. ϑε6 Ὁ ΠΙΚΊηδοη, "Δδς. Εργρι 1. 148. 

10. ΗῊἠν δκαγέ ἐξ ασδε:.}] ΤὨΪΒ πε οχ- 
Ῥγοβϑίοῃ 185 Ὀοστοιχεά ἔσο ἴμο ΠΧ. [5. χΙῖν. 
20, “Ης πὶ θη (ἘΣ “ο οευεὶδ μδϑ 
85:65 (ΧΧ. γνῶθι ὅτι σποδὸς ἕα 
αὐτῶν), ἰτόνρττι μηχα 8 ἃ 116 ἰῃ ἷ5 Τρ 
μδηά." ταὶ αὐυοϊδοη ῥγονεβ ἰμαὶΐ ἰἂδς 
Βοοὶκς οὗ ΜΝ βάοπι 5 ἰδίος ἴὕδὴ (ὃς ΧΧ, 
Οοιηρᾶτσο--- 

“ΝῸ Βοδτὶ ἕδνα γοῦ, οἵ δι ἢ 
Α5 ἔδλποῖος, {πὸ ἴο νοσιχίῃ ἰὼ ἴδε πὶ, 
ανε,εεα αἢ ἐο ἐκεί διὰ Ὀϊϊεσηεςα. ἢ 

ΤΈΝΝΥΒΟΝ, 73: Ἔγέμεξι:. 

“« ΤΠοΙΕ᾿Β ΏΔΩΥ ἃ Ἡδὶϊς μαπὰ μοϊάς δὴ τὰ 
ἍΝ Ἰονογε᾽ Βεασὶς Ὁ ἐμωΣ Ἰμαυωω τ 

ΟΝ. 

δὲς δοβὲ ἐξ “ποῦγὸ οἱΐε ἐδαη εαγι ὁ. ϑυςῖὶ ἃ 
ΤΏΔη “28 ὯὨΟῸ Βορε," δίπος 6 ἰ5 “νὑπδουῖ 
Οοὰ ἴῃ ἴδε τννογ]ὰ " (ΕρΆ. ἱ.. 12). δῖ. Ῥδὺὶ 51γ8 
οὗ ἴδς μοδίμβοῃ Ἰγ τδὲ “ΠΟΥ πανε ὕὸ 
Βορο." “Μοχὲ γῇῖε ;" [ἰ “ σβοδροσ. 

9 1:2 υαἷμε 1.ἴἴ|, “τλοτο ἀϊδοηουτεά :" 
Ὀυΐ 45 τιμὴ ΒΟΙΔΘΏΣΩΘΒ ΙηδΔη5 “ῥσῖος," 50 
ἄτιμος ΤΑΔΥ τηρΔῃ “ὙΔ]1}61658.ἢ 

11. ογαμῶδ ὦ δὲ ἔμεηωυ ποῖ.} Ἰξ 5 
ἀϑοϑυμηοαὰ (Πδῖ [6 ἱρποσδηοθ ἰ5 : ἴμαι 
“(ΠΟΥ αυομά ποῖ δανε Οοὰ ἴῃ {πεῖς Κπον- 
Ἰοάρε," Ἀοπι. 1. 28. 

ἐπερίγεά ἑπιΐο δύ) Οεη, ἢ, 7, ΟυΧΧ. 
α ἰξυΐπρ “ρἰγ. ΤΆ ἴοττῃ ἰδ ἃ τλοτὸ γψαγί8- 

ἔἴίοη ἔοσ “" ἀςῖνε δου]. ὙὍδὲ ττίτεῦ ΟἿΪγ τὸ- 
οογηΐθοβ 8 ὑπτοίοϊά, οοΐ ἃ ρατϊα ἢδίυτε οὗ 
τηλιι--- ΠΑ Εἶγ, ὈΟΟΥ δηὰ ϑοὺ]: δὲὲ. Ὡοΐεβ οὔ 

σε... 



ΨΊΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΚΥ. 

12 Βυΐῖ {ΠῈ} ςσουπιίεὰ οὖν ᾿ἰ ἃ 
γε. ῬΑϑτπης, δηά οὐ ' {πα Πεγα 4 πγχαῦκεῖ 

ἴον ραΐίῃ : ἴοι, β84Υ Π6γ, νγε πιιιβϑὲ Ὀε 
δεῖεπρ ἜνΕΙΥ νὰν.) Ἐπουρἢ τ᾿ θὲ ὉΥ 
61] τ 6ΔΠ8. 

12. ᾿ Εογ τῃ 18 πιδη, τπδὲ οὗὨ εαγί ἢ} Υ 
τηλῖζοσ πλλίζοῖ ἢ Ὀγς Κ]Ὲ νεβ8εἶβ δηά 
στάνθῃ ἰπηᾶραβ, Κηουνεῖῃ Πἰπβ 6]  ἴο 

Υ͂. 12--15.} δῚΙ 

14. Απά 1] τε επεπλῖεβ οὐ τὴν 
Ρθορὶο, τῆδὲ Ποϊά τῆεπὶ ἰπ βιιδ)εςτίοη, 
ΔΓδ πγοβῖ [Ὁ] Ι5ἢ, δηὰ ἃΓ6 πλοῦα πιΐβοῖ- 
Δ0]6 (ΠΔη νεῦὺ δΑδε8. 

Ις Εογ ΠΕΥ σουπεεὰ 11] τἢε ἰ(ο]8 
οὗ ἴδε Βεδίμεῃ ἴοὸ ὃς ροάβ: ὁ της ἢ Φκ 
ΠΟΙ ΕΓ πᾶνε (ἢς υϑὲ οὗ εγεβ ἴο 8ες, 135: τόν 17 
ΠΟΙ ὨΟδ68 ἴο ἄγαν ἱἐτεδιῖς, ΠΟΙ ΘΔΓ8 1 Οτ, αἱ. 

οἴεηά δῦονε ]] οἱ ειῖβ. ἴο ἢιδδτ, πο δηρεῖβ οὗ δδηαβ ἴο 

ἧ. 4α Υἱϊϊ, το; ἶχ, 15. Ηδοτγο, δηὰ ἴῃ χυΐῖ. 14, 
“50}}}" δηὰ “ βρι στ " ἀγὲ υϑδεοὰ ἴο ἜΧργοββ ἴΠ6 
βάτῖς ΤΠΙΏΡ ; 485 ΒΟΥ αἷθο ἅγὸ ἴῃ συ. 8, τό οὗ 
[818 σμαρῖοσ. ΤΠ δά]. ζωτικὸν 5 γάτα, δῖ ἰδ 
ιϑ6ἃ ὈΥ Ρ]Αῖο δηὰ ὈΥ Ριἶϊο (’ Ουοὰ ἀεῖ. ροῖ; 
ΟΡ». ἷ. 207). Το ἔδοϊς ἴπδῖ (ἢς ϑρίσγιξ 18 ἰτ- 
Ὀγεδίμεά ὈΥ̓ Οοὰ (Οξεη. 1]. 7) ἀοεβ. ποῖ πηὶ]!- 
ἰχἴ6 ἀραϊηξξ [Π6 ργε-οχιβίθηςθ οὗ βου 8, τυ οἢ 
[Π6 νυ  ἢΔ48 ΔΙΓΟΔαΥ ἱτηρ] Θὰ, (δες ποῖθ ου 
νἱϊ. 20.) 

12. 1867 οομρίεα οὐ 5 α ῥασένι.. ΤΠῸ 
ὑυτιῖοῦ (ὨΙηΚ5 τμαΐ 1 15 ἴο {γοδέ 16 45 ἃ ΤΊΘΓΟ 
)εβῖ ἤθη ἃ πηδῃ τηδάδ οὗἉ οἶδῪ ΌΥ Οοά, δηὰ ὉΥ͂ 
Ηἰἴπι ᾿πβρίγεὰ νὰ (δὲ Ὀγεοαίῃ οὗ ἴδ, πηλκο8 
ἢἷ8. οὐγῃ ζοάβ ουῖΐ οὗ ἀεδὰ οἰΔ4Υ, ννῖς ἢ σδηποῖ 
Ὀγεδῖθε. Α ἔπε οἷά ζεῖ τοργοβθηῖβ Ρσο- 
τηοῖμουβ τηδκίης 8 τηδῃ οὗ οἷδυ, νυ] Αἰἤοηδ, 
νν 80 Πο] 8 4 ὈυΓΕΓΗ͂Υ οὐον [6 53Κ8]}}, ἰὩϑρῖ τ 5 
ἴ Ὁ. Ζωὴ ἰ5 ἴῃ δηΐπι8] 11{---ἴἢ 6 “ υἱΐα, 
φμᾶ υἱνὶπγυ 8: βίος 18 ἴπ6 Ἄοπδγδαοῖοσ οὗ οὐζ 
11{--ἰἰ γῖῖδ, φμανε Υἱνίτηυ5.᾽" 

α βαπηθ.} ὍΠὲ ϑεγίουβ [ονν (δουρς ἢ 
ἀἰϑβρτδοοίῃϊ ἴο ἐγοδί ΠΠΞπ 45 ἃ πιοσὸ βροσί. Ὁ δμαῖ 
ψουϊὰ Ὠ6 ἤδνε δβαϊὰ οὗἩἨ [δ σηΐϊϑογδῦϊο Ἔρ᾿ΔΡἢ 
βεϊοςοα ΌΥ ΟἿΔΥ ἴον ἷ5 ἰοπιὺ ἰῃ ὟΝ ἐϑι τ ϑῖοῦ 
Αδδεγὶ 

“ Ἰλΐςε ἴδ ἃ Ἰεκῖ, δηὰ 411 [Ὠϊησπ σον ἰξ ; 
Ι ἐπουρὰὶ 80 Οπος, δηὰ ΠΟΥ 1 Κηον 11. 

Παίγνιον. 1, ΧΧ,. ΗδΔΌ. ἱ, το. 

Ω »ιαγζεί 70 φαἰκ. Πανηγυρισμὸς τηδϑῃ8 
ἴδε ςεἰευγαῦοη οὗὅὁἨἠ ϑ ἃ πανήγυρις, οΥὁ Ῥυδὶῖς 
τολτκοῖ, 1,αἴ., »πογεαΐ. ἸὨΟΘΏ65 1,Δογυ8 
8γ5 ἰμδλί Ρυ αροσαβ σομηραγοὰ [6 ἴο ἃ 
Ῥαπεχζυγίβ. ΟομΡ. (ἱς. “Τυϑς. Ὠ15Ρ.᾽ ν. 3. 

““ Ὑχμαῖ ἰ5 πιδῃ 
1Τ{ἰἢε οὨϊεῖ πδε δῃηὰ »παγζεζ οἵ Ὠἷς της 
Βὲ Ὀαΐ ἴο 5]δερ δηὰ ἐεεὰ ἢ Α Ῥεαδϑβῖ, Ὡο τροσε!" 

ΘΗΛΚΒΡΕΑΒΕ. 

ΎΒ656 ἰάἀοἸδίογβ, κα (ἢ ς ὑγου] ἀν πηθη σεργονοὰ 
ΌΥ 8... [4π|6ὲ8 (ἰν. 17), δοϊοὰ 45 ἰβουρὰ 1 
ΜΕΘ τηδδηΐ ῸΓ ὯῸ ΟἴδΕΓ Ρύγροβο (ὔδη ἴοὸ 
ΒΥ δηὰ 56}1 δηὰ κεῖ καίη. 

ΕΌΕΓΥ «υ47.} ὅθεν δή. Μυΐξ., ὡπάδοιρπσιδ. 
“ Ἐτοῦι ΔΏΥ δουγοοῦ υβδίονεσγ.᾽" 
ἐβουφ ᾿ὶ δὲ ὃν ευἱ] πιεαπ..}] “Ἐγθῃ βμουϊὰ 

ἴ Ὀς ἔγοπι οὐ πιο. 

““Ὶ ποτὶ Ῥοπας επί οὐοσ ἐσ σὰ 
ἰδεῖ.» 
7υν. «55,1. χῖν. 204 (ϑυκτ. 2. 23). 

“ΝοΩ αὐᾶτα εἵ ὑπάς; αυἱὰ Παρδαβ ἰδηίυτα 
τορδηῖ."---ΘΕΝΕΟ. 22. 11ς. 

“ει ἔδοῖδβ σεπὶ 
51 Ροβϑὶβ σϑοΐβ ; δὶ βοῇ αυοσιηααδ τηοῦο τοπι.ἢἢ 

ΗΟΕ. .Ε2. ἱ. 65. 

Τῆς “ ροίζον,;" δρατὲ ἴτοτγη [15 στεεὰ δηὰ 
σδοδίπηρ, ἰ5 δυρροβεά ἴο θὲ νγ}ὲ}} ινασὲ (δὶ 
ἢΪ5 ροάβ ἅτε ϑῃδῃιβϑ, ΓΟΔΙΪΥ 85 νν6}} ἃ5 οοσὰ- 
Τ ΘΓ γ. Ηδξ ἀοεδβ ποῖ Ἀἰπηϑοὶξ Ὀεϊενα ἴῃ 
(Πδπὶ (χιν. 29), θυῖ κηονβ ἴπεπὶ ἴο Ὀ6 νδηϊο8 
(Δοῖβ χῖν. 15}. 

18. ον. ὙΤῃο νοσϑὲ αἶνεβ {ΠῈῸ60 σθάϑοῦ ἔοσ 
οδαγρῖηρ ἴῃς Ῥοϊίεγ 1 ἀναγ οῖουβ ΠΥ̓ΡΟΟΓΙΞΥ. 

ὀγίεἀἰρ. εὔθραυστα, 4 ἰαῖο Οτχοεὶς ννοχά. 
“ ΒΙΊΟΚΙς ἢ 15 [86 οἱάεγ ἔοστη οὗ “ Ὀγς.» 

“Τῆς αἸίαγ ου ἰδ ψὩὶοὶ (15 ἰπηαρα 5ἰαϊά, 
Ἶγ5, οἱ; ρτοδῖ ὈΓῪ 1 0] οὗ Ὀσῖο κΚ]6 οἸαγ.᾽ 

Σ ΡΥΝΒΕΒ, Αμως οὗ 7 ;:ε. 

εγαυεη ἡριαϑε5.) Ψυϊς., σεμρεδα. “ 1ὰο]8 
ἴῃ ξεπεσαὶ. 866 ποῖδ οἱ χίνυ. 15. 

14. 4π4ὲ αἰ ἘἈδίδευ, “Ὀυῖ 411.) ὙΤδε 
Βγροογίτὶςδὶ δηὰ ἀϊδῃοηοβῖ ροϊζεσ 15 [ἢ ὑγοσϑῖ, 
Ὀυξ 4}1} [ῃε Ιἀοἰφίγουϑ Θῃεη65 οὗ Οοὐ δ ρθορὶς 
ἅγο ὑξ(οΥ]} ἔσο 8}. 

ἐδαὶ δοϊά ἐδένι ἐπ σωδ)εοεοη.) ΓῊΘ βρεοΐδὶ 
Τοίδογοησα ΤΏΔΥ ὕ6 ἴο εἶς Ἐπγρῦδηβ οὐ Ἀο- 
ΤηΔη5. ΤὮΘ ΨΓΠΟΥ 15 ΠΕΥ͂ΘΣ ῬΑΓΕΪΟΙΪΑΥΪΥ σΔΓΘ- 
1 δῦουϊ [86 γεγ]β πα ]Πυά 6 οὗ ἢ18 Ρβουδο- 
Ὡγτηὶς ϑιγ16. Νὸ δηῃοπῖεβ ἰογάθὰ ἱξ οὐδσ 
15:26] ἰῃ ϑοϊοσηοῃ β ἀδΥ. 

16. αἱ} Ἀδίδοσ, "' Ἔνδὴ 411. Νοῖ Ἄσοηίοηϊ 
τὰ ΤΠΘΙΣ οὐ ΠΔΟΩΔ] :40]5, [ΠΟΥ ψτογὸ 
οοϊοςξὶς, Δηά ἰο]εγαϊοα ἴπ6 ουἱξ οὗἁὨ 111] οἴμος 
ἰάοἰ8. Ὅε σεπιδγὶς Ἐβρε δ! γ ἀρρ 1:5 ἴο ἴδε 
Ἐοπιδη8 οὗ ἴΠ6 ᾿ΠΡΟΓΙΔῚ ἐροςῖ, ψῸ τηδάς 
τοοπὴ ἴον 41]1 κἰηἀβ οὗ ξογείρῃ 14 ο] αἴ σ]65---υεη 
ἴοσ σε» -ὖἶδο: εαπέ:, ἰκὸ Απιδ15---ἰη Ἀοηὶς 
((υὺὺςδπη, “ ῬΒΑΓ54).᾽ νἱ. 82). ΤῸ δ᾽] δίοη 
οδηηοῖ, Βδοννονεσ, θε στεραγάρα 45 ἀδοϊβῖνα, ῸΓ 
Αἰοχαπάοσγ [86 Οτοαῖ νγᾶ8 Ὧο 658 [ο]οσγδηΐ, 
δηά, δοοοσάϊης ἴο Ασχίδη (" Εὶ ΑΙεχ, 11}. 
1), 011 τοι ρί68 ἴο ἴΒ6 ὌΝ, ΟΕ, Ρα- 
ξδηΐβια [85 οἴἴϊθ θθεη ργαϊβεά, δηὰ ζδυουγδΌϊ 
ςοηθπαοῖοὰ τὰ ΟΠ γι σ ἰδ ΠΥ, θεσδυϑὲ οὗ 115 
τοϊογδηςε ; Ὀυΐ {π|58 ΤΟἸ]ΟΓΔηο᾽ Τοϑα ΟἿΪΥ ΠΌΣΩ 
ΡΟ ες Ππυ δ οπβ, δηά {πε ἰδοκ οὐ ἀερί δπὰ 
ἸηΪΘΏΒΙΥ͂ ἀῃιοὴρ ΡοΪγ Πεϊοθία, Ὁ Βοσουοσ ἃ 
ΠΟΥ͂Ν ταὶ ρίοη οἰδδῃοα τυῖτὰ ῬοΟρυΪΑΓ οὐυπῖοπι οΣ 
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4 ἢ. 13. 
ῖο, 18. 

Βαπάϊε; δηὰ 458 ἔου τῇεῖὶγ ἔδει, 86 7 
ἃΓς βίον ἴο δο. 

16 Εοτ πιᾶῃ πιδλάς (ἢεπὶ, ἀπά ἢς 
(παῖ θογγονσεά ἢϊ5 οὐγῃ 8ρ1πι ἔβϑῃϊοῃ- 
οὐ τπεπὶ: δυῖ πο πιδὴ οἂπ πιᾶίςε ἃ 
Βοά [ἰκ6 υπῖο δἰ πλβ5 6]. 

17 Ἐογ Ὀείῃρ πιογίδὶ, ἢς νὑσουΐκετἢ 
“8 ἀελά τπίπρ ἢ τνϊοϊκεα Ἠδηάβ : ἴογ 
ἢς δ ΠΊ861 18 θεῖζῖεγ τπᾶπ ἴῃς τΠΐῃρ8 
ΠΙ ἢ ἢ6 ψνογβΠΙΡΡΈῖΝ : ψ ἢ ογεᾶβ ἢς 
᾿ϊνεὰ οπεέ, Ὀας ΠΟΥ Πανεζ. 

18 Ὑεᾶ, 16 ψνογβρροά τἢοβα 
δελϑῖβ αἰβο [ἢδξ ἅγε πηοϑδῖ ἢδίε[μῃ! : [ῸΓ 

ΨΊΙΒΘΟΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ, ΧΑ. ΧΥΙ. ἰν. τό--ἰῷ 

Ὀείηρ, ςοπιραγεα (ορεῖδεῖ, βοπὶς ἅγα 
ψοῦβα ἴλη οἴδοῖβ. 

Ι9 Νείίπεγ ἅγε [πεν δευται,, 90 
ἴυΓ ἢ 48 ἴο ὃς ἀεϑίγεά ἰῃ τεϑρεςῖ οἵ 
θεδϑῖβ : Ὀυῖ ΠῸῪῚ ψεηῖ στβουϊ τῆς 
Ργδῖβε οἵ (ὐοὰ δηά ἢΐβ Ὀ]εβϑίηρ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΧΥΙ. 
2 Οοά ξκαῦέ εἴγαρρε ριδαΐ ἐο ἀξε ῥεοῤίε, ἰο τέ πὸ 

ἐλεεῖν ἀῤῥεέϊε, ἀκα υἱἦε δεατίς ἰο ἐδ εὶν ἐπερεῖξι, 
ὅρ ἑαξε ἐξ 7γονε δῶμ. κν ςω94,Ι͂Ζὲ εἰμὴ τυ ἀξ 
“βόεῖς, 12 ὁμί :005 ἀεαίαά ἑλόνε ὃν ἀἰξ τυογά 
ομέγ. 17 72:2 ἐγεαίμγες αὐξε αἱ Λε παδεγέ ἰϑ 
ἑασεγε Οοα'ς ῥεοῤί, ανά ἰ9 οδεκά ἰδαγ 
ἐ ΟΡ ΕΣ. 

εἶν!] ογάεσ, Ῥαρδῃβ Ὀδοδπλα 6 τηοβῖ συ} 658 
Ρετβεςσυζοσϑ. 

δὲ ὦ 970) σε:, ὦ...) Ῥα. οςχν. 4-71; σχχχνυ. 
15--17. 

16. δὲ ἐδαὲ δογγοςευεά ῥὶς οαυπ “»'γ ἢ Ἠδςε 
ὙΠο586 οὐ 116 ἰ5, 88 ἢ45 Ὀδθη ΔΙγοΔαῪ βαἱά, ἐπ 
ἀεδί (υ. 8). Ἐος]65. νὴῖϊ. 8, ““ ΤΏΘΓΕ 18 ΠΟ Δ 
[παῖ μαῖ Ῥοννεῦ οὐδοῦ ἴῃς ϑρί τ ἴο τγεΐδιίη [Π 6 
ϑριπ|.᾿ 

ῥιὶ πο »ιαη.}] Ἀδίδεσ, “ἴογ ἢ πιδῃ." Ἁα 
βοςοηὰ Γϑᾶβοῃ 8 ἤθσε ρίνθη ἔοτ ἴπ6 νου 655» 
Ὧ6588 οὗ Ιάἀοἶ8. 1. Μδῃ 8θοίηρς [πδὶ 15 οὐχ 
᾿τδ 5 “" θογτονά," σδηηοῖ ρῖνθ ἴῃ θπὶ 16. 2. 
Ηδε εδηποῖ δύθῃ τάκ ἐποπὶ [ἰκὸ ὨΙπΊΞοα! ἢ, 866- 
ἵηρ ἴδὲ ἢ ἰ5 αἰῖνε δηά [ΠΟῪ γε ἀδδά : τοὶ 
658 οδῃ ἢδ πιᾶκε ἴδ ᾿ἰκεὸ σοὰ, ΤὍδα Ἰἰνίηρ 
ϑνΟΓΚΙΏΔΏ 18 ἱΠΟΟΙΏΡΑΓΔΟΪΥ 5 ΡΟΤΊοΣ ἴο 58 ονῃ 
ἀοδλὰ σψογὶς : δονν τιυςἢ δυροτίοῦ τυ Οοὐ 
6 Ψ8Ὸ γάνα ἴπ6 ψογκπιδη ᾿ἰ6! [1 ν"}}} 6 
866η ἴπαϊ [6 τ ΕΣ ἀοε5 ποῖ ουθη ἀσίχῃ ἴο 
ποῖϊοε [Π6 ρ͵Θα ἴον :ὰοἰδίστΥ ἔουηάοά οὐ ἴδε 
ῬΟΓΘΙ͂Υ συτῦος οἰαταςῖον οὗ ἴΠῸ ἰάοἷ8. 866 
ῬΒΙο, “ ὲ Πδο2].᾽ 14. 

18. ἐδῶ «τονεδὲρῥεά.1] Ἐδίδοσ, “ ἸΠΟΥ ψογ- 
81. [Ι͂ἡ [Ππ656 ΠἸὠΥΟ ὙΘΓ865 ἢ6 δραΐῃ τοι ἢ 65 
ΟὮ δηϊπη4] --ὙγογβῃΡ, νυν ϊοἢ 86 Γυ65 85 ἃ ἰγδηβὶ- 
Ὄοη ἴο 16 οοποϊυάϊηρ βεςίίοη οὗ [86 Ὀοοκ,, 

δαὶ ἄγ »"ιοιῖ ῥαϊεμί.) ϑιυιοῖι 45 βογρεηΐβ, 
ἙΙΟ Οὐ 165, τορι] 65, νν σῇ ἴῃς ΕΣ ΥΡ Δ ἡγοῦ. 
δηρροά (ΧΙΪ. 24), 48 »μὲ}} 45 ἴῆ6 ἰίοη, τς Κίζα, 
(ἃς 1015 (ΡΒ11ο, 6 νι. οοπίομιρ].᾽ 1. ; Ορρ. 
ἱϊ, 472). 

“0176 αγὸ «υογ6 ἐδαρ οὐδεγ:.ἢ Τῆς ΑΟ. 
Πεγὸ δάορῖβ (86 σοδάϊης ἔνια, “ 5οπΊ6,᾽ νοὶ 
458 πο Μ5. δυϊποτίίν, θυΐ 18 4 σοηΐδοΐυζα οὗ 
Τυπίυ5. Τα τεδαϊηρ ἄνοια ξἶνεβ Ὸ 56ῆϑ6. 
ΒΥ τεδάϊης ἀνοίᾳ νγὰ τηϊρῆϊ Γοηάοτ ἰΐ, “ ΕῸγ ἐπ 
“ἡ πεἶρεαπέ::, Ὀδης ΟΟΙΏ ἰορεῖδοσ, ΠΟῪ 
(βΒεβε θθδϑίβ) ἃγεὲ ὑγοσϑὲ οἴδοῦβ." Οτίηη, 
ύσυΐηρ τπδὲ [ΠῸ βεγρεηῖ Ἵδηποίῖ ὃς οδ]]εὰ 
(ὁ 96 561655 " (Οθηῃ. 111. 1), ϑυ ρρεβίβ ἴπΠ6 τεδά- 
ἴῃ ἀνίᾳ, “ ἴῃ τλΔ} " ἩἸΕΥ,᾿" υη]1655 ἀνοίᾳ θ6 ἴαίκεη 
ἴῃ δοιμοιίηρ οὗ ἴΠῸ 5ᾶπι6 8656, “πῃ ΖΌΣΥ ἢ 
(οορ. 1υυκο νἱ. 11). 

19. “ο»πμοῦ ας 1ο δὲ ἀεεἰγεά ἐπ γεαῥεοῖ 9 δεας!..} 

ΤῊῖ5 τοηδοσγίης 18 ϑοπιοεννῃαῖ οὔβουγο. Τῆς 
τηρδηΐης 5, “ΝΟΥ ἀο [Ππε56 (πιοσὲ ἀιαίεδι! 
Ἄσγοδίυγοϑ) οὔδηςο ἴο ὃς δεδυίδι!, 50 τμδῖ, ἴῃ 
ΠΟΙ ΡΑΥίϑοη θυ Ὑἱ{ὰ ΟΙΒΟΣ Δη:π|215, πη 
δῃουϊά γοᾶγῃ ἰονναγὰβ [Βετη. ὙΠεῖγ πἰάθουθ- 
[685 ΟΧΈ ΗΚ υἾ58:65 [6 Ἔχοι96 [δῖ ἴδογα ἰ5 ἴῃ 
{ΒΖ Ὼ ΔΠΥ͂ βρεοΐδ] σμάστ τυ σι πὐϊσς πᾶνε ἰδ 
ἴο ἰΔοϊαῖτγ. Εον ἴῃς τηρδηίΐηρ οὗ ἐν ὄψει, 
ΘΟΤΊΡ. Υἱϊ. 9, ἐν ὄψει αὐτῆς, “ἴῃ τεϑρεςὶ οἵ 
με." ὙὍὙΠα τησδηπίης οὗ ὡς ἐν ζώων ὄψει 
τοὶχῃῖ, μονγενογ, δ6 “85 ΔΓ 45 ἴ{Ἰὸ ἀρρεδγαῃποῖ 
οὗ δηϊπηδὶς ἰ5 ςοποογποά.ἢ 

Ἴδε «υεπὶ «υἱδδοιξ δε ῥγαΐδο φῇ Οοά ἀπά δὲ 
ὀϊεσἰπα ΑὮ Δ᾽] υϑίοη ἴο Οοὐ β ργοπουῃοηβ 
411 (Ὠϊηρβ ξοοά (Οεῆ. ἱ. 21, 22) 25),8 
Ὀ]οβϑίης ἔγομη νὨσςἢ [86 ὙΓΙΟΓ ϑυρροϑ6β 
βογροηξ δηὰ στρ !]68 ἴῃ ζοπογαὶ ἴο ὃ6 ἌἜχεπιρίο 
(ει. {ϊ, 14), ἸλοιιρὮ ἴῃ στρα! ΕΥ̓ ἴἢς ϑεγρεηὶ 
758 ΟὨΪΥ ουτϑοοά 43,εν" ἴμς Δ]]. 

ΧΥΙ.-ΧΙΧ. --- ΟΟΝΤΒΑΒῚ ΒΕΥΜΕΕΝ ΤΗ͂Ε 

ΕΟΚΤΟΝΕΒ ΟΡ ΤῊΕ [ΒΒΑΕΗΤΕΒ ΑΝ 
ἘΟΥΡΤΙΑΝΒ ΙΝ ΤῊΕ ὈΑΥΒ ΟΡ" ΤΗΞ 

ἘΧουῦυ. 

Τα δηἰπιδὶ- νου ϑμίρρεσβ τεγα ρυπἰϑμεὰ Ὁ 
ΤΘΔΏ5 οὗ Δηϊπι415, τυ  ]οἢ γϑοὰ ετεπ [δ6 
56η86 οὔ ΠΌΠΡΕΓ, υγῆ]]ς 40.115 ττεγε ἐταπίο [0 
(ς [5γδ6 168 (1-4). Τς [δγϑο ἴε8 ψετε 

πιο, δηὰ "τεσ 8 : γΦ τΙ προ 
τγατηίης ἴο ἰμαπηδοῖναϑ, Ο (ΟΠ! 
186 ὯῸ ρογβηθα δΥ ἴδε δἐ[ε5 οἱ 
ςοηϊειηρε δὶς ̓ ηϑοςί8 (5-14). Ἴδε Εὶ 8 
ΨοΓῈ Ρυπίϑμοά ΟΥ̓ ἤτε, τ μῖο Ργαυδι εα ΟΕ 

ψγλῖοῦ ἴο ἀοβίτου {δεῖν οοά, δηὰ γεί ἀϊά ποῖ 

δυγῃ ᾧρ ἴδε οτεδίυτεβ σνβίοι ρίλσυεά ἔμεπὶ 
(165-20); ψΒογοᾶϑ ἔοσ ἴδε [5γδ6} 1168 ἴδε ΠΝ τὸ 

τοδηηᾶ ζαβιβιθὰ ἤλπιθ, δηὰ, σβεη τπϑεϊεὰ 
186 τιογηίης βυηθδπΊ, ΟὨΪΥ͂ ϑεγνεά ἴο τεπιϊρα 
1ποπὶ οὗ ἴδε οᾶτε οὗ Ρχονυίάδεπος ἀδπὰ ἴῃς ἄγ 
οὗ ργάγεν (21-29). 

ἴπ ἴδοβα οδαρίοιβ ἰδ τεῦ τανε ἴο 

δουφηῖϊ5 οὐ ΨὨοἢ Πα Βᾶ5 τουςδοὰ 1α Ἢ 

5-τό, δυῖ ἀοπι νοι Ὡς ἀϊνεγχοά ἴο πεν 
ἴδε ρυπίϑηπιεηξ οὗ ἴδε (δπδδηῖίε8 (1].), ἃ! 
οὗ τῆς φυΐε ἀπὰ Ὁ οὗἁ ἸΔοἸΔΕΥ͂ (Χ11.» ΧΙ. 
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ὃ Ν᾽ υμῦ. 
ῶσ. 6. 

ν. 1--.} 

ΗἨΕΆΕΕΟΚΕ. ΦΌΥ τς [ἷκε 
ΨΕΓΕ {ΠῚ Ρυπ 864 τνογίμ ιν, 

δηὰ ὃγ τῆς πιυϊείτυἀς οὗἁὨ Βεδβί8 ὁ τοῦ- 
οἰ. τσ. Σς, πγοηΐοϑα. οὔ. ΣΣ, 55, 

2 ἰπβιεδά οὔ ψῆϊς ἢ Ρυηϑπχεηΐ, 
ἀελ]ηρ ρτδοίουϑ!Υ τ ΓὨΐπε οὐνῃ 
ΡδορΪς, του ργεραγεάβε ἔοσ τπεηὶ πχεδῖ 

ΨΊΙΒΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥῚ. 

οἵ ἃ βίγδηρε [Δϑῖδ6, Ἔν “ 40.218 ἴο 811 “ 
ὉΡ τῃεῖγ δρρεᾶξε : ᾿ 

2 Το τῇς επά τΠαῖ {ΠΥ ἀεβίπηρ 
ἴοοά, πἰΐρῆς ἴογ τῃ6 υρ]Υ 5ίρῃε οὗἁ τὴς 
θεδϑίβ βεηΐϊ δπιοηρ [Πδπὶ ἰοδίῃς Ἔνεη 
τῃδλῖ, τς ἢ ΠΟΥ πλυϑὲ ποαάβ. ἀεϑίγο ; 
δυῖ {Π686, 580 γ᾽ ΡΕΠΌΓΥ ἴογ ἃ 5ῃογί 

χν.). [ἴῃ πὲ ἴμγοα εἰδδογαῖθ οῃαρίεγβ ἩνὩϊοἢ 
ἴΉΠονν, ΒΘ ΠΙΔΙΏΪΥ αἰτὴβ δ {86 1Ἰυϑιγαοη οὗ 
ἴννο το] σίοιι5 ἰθβϑοηβ νος ἢ ἢς ἀδάιϊιοο5 ἔτοῖῃ 
δουρί ΓΘ -ἢἰΒίΟΥΎ : ΥἱΖ. τ. Τμβαῖ [86 5.86} 1165 
ΓΘ Ὀ]ο5βοθά ΕΥ̓ ἴῃς 58π|6 τῆϊπρσα Βόγον ἢ 
{ΠΕἰγ ἐπολοβ ὑνεῦα ρυηϊϑιοὰ (χὶ. ς ; χυΐ!!, 8); 
δηά 2. Τηδῖ “ ψΠογεν 841] ἃ τῇδ βἰπηθίῃ, ὮΥ͂ 
[Π6 584Π16 450 5}}4}} ἢ6 6 ριυπἰϑῃ6α ᾽ (χὶ. 16). 
ΒοΙῖβ ῥυίῃςρ ε8, 48 ἰγοδίθδὰ ὈΥ (86 τυυτίζεῦ, 
͵ανα ΟὨΪΥ 4 ρασίίαἱ δηὰ οπο- ϑἰ δὰ ἔσῃ. ὍΤὭθ 
Βγϑὶ ἰ5 βυρροτίεά, ποΐ ΕΥ̓͂ ϑοτίρίυγε, θαϊ ΟΠ] 
ΟΥ̓ ἀϊϑίοτίοα δηᾷ ἐχαχζρεγαϊθά Ἰηΐθγεηςςβ ἔσο] 
βρϑοῖδὶ ραββᾶρεβ οἵ ϑοσιρίυσο, Μϊοῖ τηυδὲ ὃς 
σουπίεγθαϊδηςεα ὮὈΥ ΟἴΠΟΥ ραββαροβ οὗ ἃ αϊΐ- 
Τεγοηΐ ἰοπθ; [86 8εοοηά, τδουξῇ ΟὨΪΥ οὐ» 
5ΟΓΠῪ ποϊοορα ἴῃ ϑογίρίυγο, τγοϑίβ ἰηἀθοὰ οἢ ἃ 
4815 οὗ Ὄχροτγίθηςθ, θυῖϊ ἰ5 ᾿]]ϑιταῖϊεά ὉΥ τπ6 
τοοϑῖ [δηϊδϑιῖς δπαϊορίθβ. [ἢ ἴμ6 πιο μῃοὰ οὗ 
τγραϊτηθηξ τγὰ δῖ οησα ἔδε] [Πδῖ ψγὰ ἅγὰ ἰῃ [ἢ6 
γορίοη οὗ ἔδῃςν, οὗ [δννὶβἢ ραγιϊςυ δγβπὶ, δπὰ 
οὗ Ἀδθυιηὶς Ηδραάοιῃ. [ἢ ἋΠ656 Ἑσπαρίοσβ, ἴῃ 
βρίϊς οὗ ἃ Ἴσογίδιη Κκἰηὰ οὗ εἰοφιεηςς, ἴῃς 
ὙΓΙΟΣ 18, οη ἴἢ6 ννιῆοϊο, δὲ "5 νοσϑὲ. Ης 
ἢ48 ἢΠλϑ 65 οὗ ἸΟῪ τμουρῆΐ, δηά 4 οορίουβ 
ουϊρουτίηρ οὗ εἰοαᾳιοηΐ νογϑίαχο; δυῖ, ΠαΓα 
ΤΏΟΣΟ ἴδῃ δυὐοσ, γα ΓΘ8|1386 {πὸ ἀδρίῃ οὗἁὨ ἴῃς 
οδαβπὶ νυ ]οἢ ϑερασγαῖθβ [ἢ 6 σδποηῖςδὶ ὈοΟΪκ5 οὗ 
ϑοήρζυσα ΠῸΠπι ουθη [86 δθεϑβῖ. οὗ ἴῃς Αροςγ- 
Ρἐ 4] τυτ τἰηρ58. 

ΟΗΑΡΤΕῈᾺΆΚ ΧΥῚ. 

1-14. ΤῊΣ ὙγουβρΡΡΟΥ5 οὗ δοαϑῖβ δηὰ (86 
ΟΠ] γε οὗ Οοά; ἐμεῖνγ οοη(ταςιοὰ ἔογίυη695--- 
88 Γεραγ 8 δυηρεῦ δηά τ ϊγϑῖ, 

1. Ἱδεγεξογε) Βεοδυθε οὗ [818 ὑτοσϑμρ οὗ 
διδίοξυϊ δηιπλα]5 (χυ. 13, 19). 

ὃν δὲ ἐξε.) 8εε Ὠοῖςβ οὐ χὶ. ς, 15, 16. 

«υον!δίν.) Α58 186} ἀεβογυεά, 

ὃγ ἐδὲ νι ἐμάς.) Ἐδίδμον, “ ΌΥ ὦ πιυϊᾶ- 
τυ.» 

φῇ δεα.1..1] κνωδάλων (ποῖ, 45 δεΐοτε, θη- 
ρίων). Κνώδαλον ὙὙᾺ8 ΡΓΟΡΕΙΙΥ͂ υδεὰ οὗ ἃ 
“ὁ 862 Τηρῃϑίογ. δὅ66 χί. τό, 

Δ. ἀεαληρ σταείοι.γ «υἱδό ἐδίριο οαυη βεορίε. 
ΤὨῖβ 15 4 ἀϊγεςῖ ςοη(τλάϊςϊίοη οὗ ϑοσίρζυγο, 
ΜΠΙΟΒ Αἰ νγΑ 5 ΓΕργεβεηῖβ ἴμῈ ρὶνίηρ οἵ τῃ6 
40.21}5 85 ἃ ῥιωιέεδηιοηξ 56ηἴ ἱπ δῆσον (ΕΧ. χυὶ!. 
1-τ3ῖ; Νυπη. χὶ. 10--35), δηὰ ἰϑϑιΐην ἴῃ (ἢ 6 
δτοαῖ ρίδρυς οὗ Κιῦτοι Ἠδιίζδανδῃ (δου. ἰχ. 
11; 5. ἰχχνυ δ. 27--31). 

»οαὶ 9.7) ἃ εἰγαηρε ἐκι14.) χὶχ, 12. ὙὍΤῈ6 

“42οοε.---- Κγοί, 1. 
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Νυπιῦ, 
Σ. 31. 

ΤΟΥ 8 εἰς πεσ σίνίηρ ἴΠ6 τοίηβ ἴο ἢ15 ἔδῃςΥ, 
οΥ̓ ζο]ονηρ βοὴς [εννϑἢ Ἰορεηά. 

ευεη φαΐ.) ΤΈΘ πψογὰ υϑοὰ ἔοσ “ 4021}5 

8 ὀρτυγομήτρα, 85. ἰῃ {πε ΧΧ. (Ηδοδ. ὧν ; 
Ἐχ, χυΐ. 11; Νιιμη. χὶ, 41, ζο.) ὙὍΠὸ [,δ(η5 
υδεα 16 πδπλὲ Κιηρ-υαὶ] (Κοὶ ες (αἰ ίεν, 
δ; Ομαξδε, ἢαεδιε!-Κοπὶᾳ) ἴον ἴὴ6 ἰαγζεγ δηά 
ἀδγκοῦ βρεςοῖθβ, νυ ἢ ἰ8 ϑυρροϑβεά ἴο δ6 ἰηάϊ- 
ολδϊεὰ (Ρ]η. “Η. Ν.᾽ χὶ 23; Ατίϑέ, "Η[ϊβῖ. 
Απηἰ πη], υἱίὶ. 12. 866 Ἀοβοημ]]οσ, "5. ἢο]. 
οὐ ἔχ, ἃ 6.,), ἃηὰ Βοςβασί, " Ηἰθγοζοίςοη,᾽ Ρ, 
1. δ. 1, ας. 14). ῬτΙΟΡΕΣΙ͂Υ δβρελκίηρ, (86 
ΟΥ̓ ΟΡΕΓΩ 56 τ5 ἴο πηθδῃ ἴῃ ἰλη -Τ21}} (γεν 
Κα μι), ΜὮΪΟὮ ργεσθάθϑ ἴῃς 4υ42}} ἴῃ 115 11" 
εταϊίοηθβ. Ἠεβυοδῖι8 54γ8, ᾿ορτυγομήτρα, ὄρ- 
τυξ ὑπερμεγέθης. 

͵ο “ν μρ ἐδεὶν ἀρῥε 67} ΤὨϊΐβ5 σουϊὰ Βᾶνθ 
Ὀδεη ἃ τηοῖϊνε ποβῖ πη συ Ὦγ ἴο Ὀ6 Δεογ θεὰ 
ἴο Οοά, «ηὰ 845 αἰΐθη ἔτοπι δηγτῆΐηρς ἰῃ ϑοσὶρ- 
ἴυγε 485 ἴπΠ6 Ἀδθυϊηϊς ποϊίΐοη οἵ τῇς Μεοϑϑιδηὶς 
Αξε ἰῃ νος [ἐν ἀτὰ ἴο ὃς ἔδρὰ νὴ [Π6 
ἤοϑὴ οὗ 1,ονὶ δηὰ ἴδ διγὰ Βα [υςδηθ. 
ΤὨο {τδηβἰδιΐοη, ποννουου, 18 ἢοῖ αυϊΐε οςοτγτοςῖ. 
ΤὮδ ψογάβ πλϑδη “ἴο σοηΐοηϊ (εἰς) [6 δλρογ- 
Ὧ658 οὗ {πεῖ δρρεΐθῃςυ, 2.6. ἴο ἔυγπ88 [ἢ 6 πὶ 
ψῖ ἀε]οαςὶς8, 16 ἴ6 Εὐσγριίδη8 όσα 
ἕοτοθὰ ἴο Ἰοαῖῃβ {ποὶγ ἴοοὰ ὄδυθὴ δηγὰ (ἢς 
οζανίηρϑβ οὗ Βυηροῦ (νυν. 1). 

8. δ.ὴ τῇς ἘργρίίδηΒβΌ. Οοά ρμἶνοβ 
4041}5 ἴο πὸ 15γ861165 ἴο πιδοῖ [π6 ἀοβίγε (ἐπι- 
θυμία) οἵ {πεῖ ἀδίηςίηθ88 ; δῖ ψΒεη (ῃς 
Ἐξγρίδηβ ἀδϑίγο (ἐπιθυμοῦντες) ογοἢ ΟΥΟΪΠΑΙΎ 
ἴοοά, {δεὶγ ὨδΟΟΒΒΑΥΎῪ οταυΐηρ 18 τοῦθ οὔ 
ξταϊιβοδίίΐοη ΕΥ̓ μοῖρ ἀϊϑρυδὲ δ (ἢ Ἰοαδίῃ- 
τὰς οζοδΐυγοβ ΨΏΙΟΝ οτα δεηΐ [0 ρῥυηΐϑἢ 

2δε μοῦ εἰφῥ!.} εἰδέχθειαν. ΤΈΏΘΣ 5Ξυδδίαπίϊνε 
5. ρεου] αν ἴο {π|8 δυΐμογ, ἐπουρἢ εἰδεχθὴς, 
“ ιάθδοιι8,᾽ 18 ἰουηὰ ἴῃ ῬοΪγθίυβ, δηὰ ἰδῖεγ 
Οτεοκ νυτί το γβ. 

Φ δὲ δεα!ὶ: “πὸ απο ἐδερ.}] 1ἴ. “ οἵ 
τΐηρ8 ϑεηΐ δραϊῃμδὶ {Ποηη." 

ἔοαῖδε ἐτέπ ἐῥαΐ «υδέεδ {δὲν »εὲ πρεα: ἀ6- 
σίρε] 1, “ ἴαΓΩ ἀιναΥ ἔτοτῃ ουθη (ἢ 6 δ ς65- 
ΒΑΤῪ ΟΥ̓ΑΨΙΠΡ ;Ὁ 14. ἰογεξο {με 5διἰβίδοξοη οὗ 
(Ὠεῖγ ἢυηρογ ουΐ οὗ 5ῃξεσ ἀϊβρυϑέ. Αἢ οχᾶρ- 
εγαϊοὰ Δ είοη ἴο {86 ἔδοϊ [δῖ {86 ρίασιιε οὗ 

᾿ὐδπο ἱηνδάδα οὐθη ἴδ6 ονθηβ δηὰ κηεδάϊηρ- 
ττουρλβ οὗ ἴ[δς Εκγρίίδη5 (Εχ. νι}. 3). 

“είς βεπ7γ.) Ἐαῖδοσ, “ ἰδοκίηρ ἢ 
((οοὐ) 

21, 
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ϑρᾶςε. πιρῆς ὈῈ πιδάβ ραγίδκεγβ οὗ ἃ 
δίγδληρε ἰλϑἴδ. 

4 ἔογ ἴἴ νγἂϑ γοφυϊβιῖθ, (ἢδξ ὕροη 
Πα πὶ ἘΧογο βίη ρ ΓΥ̓ΓΔΠΩΥ͂ 8Βῃοιυ ἃ σοπὶθ 
Ῥεπυγγ, τυ ἢ ἢ ΓΠΕΥ σου] ποῖ Δνοϊά : 
δυζ ἴο {Ππεβ8ε ἴζ 5ῃου]ά οὨΪγ δὲ β8ῃενεά 
δον τπεὶγ σπογηΐεβ νεγε τογηχεηϊεά. 

ς Εογ σψἤεη τἢε Βογγθ]ε βεγσθῃ 688 
οὗ Ὀελβῖβ8 οδῖῃηθ ὕροη ἰςΠ 686, Δηἀ [ἢε 

᾿ς ΡεΠΒῃε4 ψίτῃ τῆς 4 βεἰπρ8 οὗ ογοοϊκεά αἰ Νυηῦ. 
2:1. 6. ΤΣ τς ἜΡῸΟ ΤΥ ψιαῖῃ εηάυγεά ποῖ ἴογ 

9. νοῦ: 
6 Βυῖ ἈΕῚ ψεῖα του θά ἴογ ἃ 

9Γ α “ἰγαηξε ἐα:1:.)2 ΑΒ ἴλτ 45 ἴῃε υυτ  οὙ8 
ἰδλησυᾶρε ἰ5 οοη [6 ϑϑαῖϑ ἴο ἱπιρὶγ [πδὶ 
16 Βυηροῦ οὗ [Π6 [5.6] 1165 ἰῃ [πὸ ἀσβοσί ννᾶ5 
ΤΩΔΙΏΪΥ ᾿Ἰποηάοθα ἴο οηῆδησς {πεὶγ δη)ογτηθηῖ 
οὗ ἴδ6 αὐυαὶϊςκ. Ενεοη ἴξ νὰ πηᾶκο 4] οσσαησθ 
ἴον ἱποδυζίουβ ὀχργοβεοῃβ, Ὀο πὰ νὶοῖ ργο- 
ὈΔΌΪ ἰδὰγῪ ἃ νουϊ μεσ τηϑδηΐηρ, 411] τ8δὲ ἢς 
τ λε τὐύραν [πὸ 41.81}5 15 ὙΟΥῪ ἀἰβεγοηῖ ἔγοτη 
ννδὲ ἰ8 βαιά ἴῃ ἴῃς Ῥεηίδίευ 

4. ρέηιν} «υδίοὐ ἐδὲν εομά ποὶ αυοἱά.} “ [τ- 
Ἔχογαῦὶς ννδηϊ. 

ὁμὲ 1ο ἐδει ὍἘ6 [5γδ6}168. 
ἐξ τῥοωά οπἷν δὲ “δεαυεά δοαυ ἐδεῖγ ἐηεριο: 

«υὐεγε ογγμεπίοά.}] ΤὨοὶγ Βυη σοῦ ἰη [πε ἀεϑοσγῖ, 
80 500η Γεπηονθά δῃηά 50 Ἔχαι 5 ΕἸ} κτδιμεά, 
ΟἿΪΥ δεινεὰ (ἴΠ6 ντιοσ 5475) ἴο δῆενν {ποτὰ 
ἰιονν 5εύοῦο ΕΓ ἴδε τογτηθηῖβ οὗ {ΠΕΣ δη6- 
ΤηΪε5. ᾿Εβασανίζοντο; Ἰ1ἴ.,) “᾿ψψεγα Ὀείηρς ἴογ- 
τηρηϊοά." ὙΤ5 ταϊχϊ ἱπιρ] (πδὲ (6 ἵἴνο 
ονθηῖβ ΜΟΥ σοηίειρογδηθουβ, ουῖ [6 τυτῖζοῦ 
ΤΑΙΠΕΓ 5θο5 ἴο τησδῃ [Ἃπδὶ [τς ΡΊαριθβ οὗ 
Ἐργρὲ δὰ ποῖ Ὀεεη Θης ΓΕ τεπιονθά, δὰ 
Ὑσογε 51{1}1 ἑοσιθητης ἴῃς Εργρδης5 δῆοσγ (ἢ 6 
ΒχοάυβΒ. Νοῖίπιηρ υυΐ π᾿ ὑγίάε ἀπά συΐἢ- 
Ιεβϑῆθβϑϑα ἢ1ςἢ 80 οἴη πλλγκ ἴΠ6 4]}υἰοη5 οὗἉ 
]εν8 ἴο {πεῖγ δῃθιη]68, σᾶ οχρίδίη ἴῃς υἢ- 
ΨΟΓΓΠΥ σοηςορίϊοη ἴδδὲ Οοά τροδηΐ ἴο ἴεαο 
τῆς 5ΓΔ6 1165 ἰο σοηῃρταῖυϊαῖε το βοῖνε8 ὉῪ 
ΕἸοδῖηρ ΟΥ̓ ἴς ΔΡΌΠΥ οὗ {ΠΕῚΓ ἔογτηεῦ ορ- 
Ργεϑϑοῦβ. Τδὸ διιῖΐμπον 5 ἤθσο δ ἢ15 ᾿νογεῖ 
δηὰ Ἰονγεϑὲ ροϊηξ οὗ Ἵσιἀθ ραγιοι]αγίβγη. 
“ Ἰς!," βᾶγ8 Ἀθιυι85, “ 16 οἰοβε οδῖ ροϑιἱνεσηθηΐ 
{γανεϑῇς. 

δ-14. ΤΒο ἀϊδογεπί οὈ]οςῖβ τ πδϊςοὴ 
Οοά 5εηξΐ [ἴδ ΠΟΙΥ ϑεγρεηΐβ δραϊηβὶ (Π6 [5- 
ΤΑο ἰἴε8, δηὰ [6 ἰηβθοῖςρίαριιθβ Ὡροὴ [86 
ἘΡΥΡ δ. 

5. φ δεα:..1 ΤΏ ΠΕΙΥ͂ βεγροηῖβ. Νυῃη). 
Χχί. 6. 

ὠροη 1δε:..}ὺ ΤΉς [5γδ6]}1ἴ68. 
ἐδὲγ ῥεγ δε.) “ὙΠΕΥ πεῖ θείης ἐς- 

διγογεοά," 
«γοοξεά σεγβεπί5.} Α Ῥῆγαϑε θοστονσεὰ ἔτοτὶ 

{6 1ΧΧ. 18. χχυΐ! 1. 
3ῶν ουεγρ ἢ 1ῶ, “ἴὸ [6 εηὰ." ΤὨΪ5 δο- 

ὙΜΙΒΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥ͂Ι. ἶν. 4--. 

8112}} 8θᾶϑοῃ, τῃαϊ {ΠῸῈῪ πιρῆϊ ὃς 
Δἀπιοηϊδμεά, Βανίηρ 48 8ἰρῃ οἵ 82]- "διαὶ 
νδῖίοῃ, ἴο ρυΐ τΠαπὶ ἰπ γεπιεηδγᾶθοθ 
οὗ τῆε ςοπιπηδηἀπχεηΐ οὗ [ΠΥ ἰδν. 

7 ἕογ ἢς τιδῖ τυγηεά ΠἰπΊ56 1 το- 
νγαγὰ [ἃ νγᾶβ ποῖ βανεὰ ὃγ τῆς τῆϊηρ 
τ παῖ Πα βανν, δυαζ ὈΥ͂ [Βεα, τΒδῖ γὶ ἴδε 
ϑανίουγ οἵ 8]]. 

8 Απά ἴἰπ τ|ῖ5 του πιδάεοι τΠΐπε 
ΘηΘΠ168 Ποηΐεβ8, [Πδλῖ 1ζ 5 ἴδοι Ὑ80 
ἀεἰνεγεϑί ἔσοηι 1] εν]] : ἐπι 

9 ἔογ “τμεπι τῆς Ὀἰτη 5 οἵἨ ρΓΑβ5- τες 
Πορρεῖβ δπὰ ΗῚε8 ἰω]]εά, πες Πεγ νγᾶϑ ἃς. 

ςουηΐβ ἴογ ἴδ Ῥγουουβ [πὶ διεφθεί- 
ροντο. ΟομιΡ. χυῇὶ, 2:1, “ δυΐ (Π6 τυταῖδ εἢ" 
ἀυγεὰ ποῖ ἰοης ᾿" (ἐπὶ πολύ); ἀπὰ χίχ. 1, ὙΒεγε 
ἴξ ἰ5 31 (μὲ νταῖῃ ἀϊά σοπια οἡ [πε ὑπρο δ 
υὑηἴο ἴδε εηὰ (μεχρὲ τέλους). [ἢ τ ΤΠΕΒΘ. 1. 
16, ϑ8ῖ, ΡΔ0] βαγ8 1ῃδὶ [86 Ὑταῖν παά οοπιε 
(ἐόθεσεν) οἱ ἴῃς [ἐὐνν8 ἴο ἴδε υἱτειτηοβὶ (εἰς 
τέλος). 

6. ἐδαὲ ἐδῶ "πὶσδὲ δὲ αάδριοπίεδεά.] χὶ. το. 
[τ 15 αβϑυπιοὰ [πγουρῃουΐ ἰδὲ ἴῃε Εν μαπι 
ΜΈΓ ἴοο Ὧγ ξοηο ἕοσ δατηοηϊξίοη, δηά περάεά 
ὉΠΠ ἰξαϊοά ῬυηϑΒτηθηῖ. 

ἃ “ἐφ Γ᾽ «αἰυαίοπ. ὙΠῸ ὈΓγάζοῦ ϑεγρεηῖ, 
Νυμπι. χχὶ. 8. 

ο ρμξ ἐδε ἱπ γενιοριόγανεε.) Τμδὶ [05 
ψγὰ8 ἴῃς οδ)εςῖ οὗ ἴδε Ὀγάζεπ βεγρεηῖ ἰ5 ποῖ 
δἰαϊθα ὉΥ Μοβοβ; δαῖ ἴα Διϊμοῦ πιθᾶη5 [δὲ εἰς 
ἀνάμνησιν ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο με τἩυβοῖς ετεηῖ, ἀπά 
Ὡοῖ ΟὨΪΥ ἴο [Π6 πηο8η58 ΕΥ̓͂ ψΨΐς [Π6 5γδε ἴε8 
ΨΜΕΙΟ βάνει (566 τ. 11). ΡΏΪο, 45 υϑυδὶ, 4}16- 
ξοτγίβ6β, ἀπά ἰγοδαίβ [6 Ὀγάζθῃ ϑερεηΐ 85 2 
ἱπιᾶσε οἵ βοδεγ-τηϊπάθάηςββ (σωφροσύνη) πὰ 
δπάυγδῃος (καρτερία). " Τ)6 ἀρτὶς.᾽ ὃ. 22: Κεξξ' 
ΑΙΙοσρ. 11, 20. 

7. «υα: πο αυεά ὃν ἐδε ἐδίπρ ἐῤαὶ δὲ “αὐ. 
Τῆς υτίϊεν τϊϑηῃεὰ ἴο οὈὐνίαϊῖο ἴῃ8 ΕἸΠῸΓ Οἱ 
διυρροδίης παῖ [6 Ὀγαζθη ϑεγρεηΐ πιδά 27 
"πασίοεαὶ Ἰηδθυεηος, οσ ἴπδὶ ἴξ δὰ δηγ οἵ ἴδε 
ἱπισιηδὶς ροῦνοῦ Β ἢ Παά Ἰοὰ [με [ἐν ἴο 
οθεν ἰποθῆβε ἴο ἴξ ἰη (ἢ ἀδγ5 οἵ Ἠεζεκίλι. 
Το Ῥβουάο-ϑοϊοσηοῃ 45 ἴο Η 6 Ζοκίδβ, τὶ γεᾶϑ 
ἴῃ 1561} προσ ὶγ ΝΕΒυδμίδη, “ἃ ρίθοε οἵ 0γᾶβ5, 

δὲ ϑαυίομ" 9 αἰ] νους (ἃς πλοθὶ 
δὐβοϊυῖα 56]-οοπίγδάϊςοη, ἴμ6 Ὑυτιοῦ σδηῃῸ 
ΤΑΕΔΠ ἴο ΘΧΡΓΕΒ8 ΔΩΥ ἤηδ] {τυπιρῃ οὗ ὕπ|- 
γογβὰ] Μοσοῦ. ὍΤδε ρῆγαβο πιυβὶ τηεδ “(ἰς 
δοῦγοε οἵ 8]} βαϊνδοη. ἢ 

8. »"αὐὖεηὲ. .. εοη ..1 11τ, “ ἀϊάδί ρεῖ- 
βυλάο." Ηδτο, 88 ἴῃ χὶ. 13, ἢς δϑϑυπιδ5 {Π4ἴ 
{πε Ἐργρ(ίδηβ ψψεγε ἀνάσα οὗ 8]} (μαὶ Βᾶρ- 
Ρεοῃοὰ ἴο 186 [βγδοὶἴο5. ϑογρίαυσγε πιλίκεβ ΠῸ 
ΑἰΙυδίοη ἴο ἴδε διιδ]εςῖ, υΏ]655 νγὲ οδῇ 5[γξ 
Νιχα. χίν. 12 ἴο ἱπιρὶγ ϑοσηοίμίης οἵ ἴδε Κιμά.ς 

9. Εὸν δε». Τδο Ἐργρθδηβ. ! 
ἐδε ὀῥδίηφε φῇ 5ταιόοῤῥετ: ἀπά ἰες Αἰϊξρ, 
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{ΠΈΓα ἔουηά ΔΠΥ͂ ΓΕΠΊΘαΥ ἔογ τμεὶγ ΠΠξπ : 
ἔογ ΠῈγῪ σγεγα οσίῃγ ἴο δ6 ρυπίϑηθά 
ὉΥ 51:0}. 

10 Βυῖ ΠΥ 3ο0η8 ποῖ [δ νΕἴῪ δεῖ 
οὗ νεποπΊοιι8ϑ ἀγαάροῃβ ΟνθΓΟΔΠ16 : [ὉΓ 
[ΠΥ ΤΕΓΟΥ͂ νγὰ8 δέ ὈΥ̓ τῆδπ, ἀπά 
Βιεαὶβὰ τμεπὶ. 

Ι1 Εογ ΠῈῪ ψεῖς ἔργο κεά, τῃδὶ 
ΓΥ͂ 8Που] 4 τεπλεπιθεγ ΤῊ ὑγογάϑ ; 
ΔηΔ νεῖ αι ῖςο ΚΙγ βανοᾶ, τῆδλῖ ποῖ 
ΠῊρ ἱπῖο ἄθδαερ ἰογρειβιϊηεβ8, ΤΠ 6 Υ 
τηῖσ τ ΡῈ ᾿ σοποπυΔ }}Υ ἡχπάξι} οὗ ΤΥ 
βοοάηεϑϑ. 

12 ον ἴἴ νγῶᾶ8 πεῖ με δεῦρ, ποῦ 
"10 Πσὶπ ρ; ρῥ]αἰβίογ, τπδὶ γεβῖογαά ἘΠ θη] 
ἴο ΒΕΔ : θυῖ Τὴγ ψνογά, Ο Ἰνογά, 
ΜΜὩΙΓἢ Πεδ θῇ 411 τίη 8. 

12 Εοτγίδου δαϑῖ ρονεῦ οἵ 1Πξπ δῃπά 
ἀεαιὴ : τπου “]εαάεβι το πε ραῖε8 οἵ Ζ Ῥευι, 
Ἀ6}1. δηὰ Ὀγηραβῖ υρ ἀρδίη. Σ ϑδῖι. 5. 

14. Α πιδῃ ἱπάεεά ΚΙΠδῚ ἢ ἘὨγουρ ἢ Ἐς, τος. 
ἢι18. πηδ]ῖςε : δηά {πε βρίγιῖ, ψβεη ἰξ ἰβ Τοδίε 13. 
βοῆς ἔογίϊ, τεϊζυγποῖῃ ποῖ; πες Ποῦ 
[Π6 500} τεςαίνθα ἃρ σοπηεῖῃ Δρδίη. 

1Ις Βυϊῖ 18 ποῖ ροβϑι]6 ἴο Ἔϑοᾶρε 
τίης Πδηά, 

16 ἘΞΚογ τῆς ὑπροῦϊγ, ᾿τῆδὲ ἀεηϊεα Δ Ἐχοά, ο 
ἴο Κηον {πες, ὑγέγε βοουγρεὰ ὉΥ {πε ἔΈ, ας, 
ϑίγεη τη οὗ της ἅγῖὰ : ὑ ἢ 5ΈΓΔηρε 5. 
ΓΑΪΠ89 [.4118, ἀηὰἀ βῃονγεῖβο νεῖ τῆς 
Ρεγβεουζαά, [πὲ ΤΠ 6Υ σου] ποῖ ναὶ, 
δηὰ {ὨγοῸρἢ ἦτε ψεῖα ΠΕΥ ςοη- 
διιπηεά, 

17 ἔοτ, ΙΓ ἢ 18 τηοβϑὲ ἴο ὃς ψοη- 

ΤΠ8 15 Δὴ οχαρβογαίθα ἰηΐογοηςα ἤ Ὅπι “ [818 
ἀφδίῃ "ἢ ἰὴ Εχ. χ' 17. Οοπρ. |ο08. “ Απίΐ,᾽ 11. 
χὶν. 1; Ρἢ1]ο, “νι, Μοβ.᾽ 1. 19. 

ἐδεν «υεγεὲ ἐράβα θὲ ἀεϑοσνθὰ το θὲ 
50 Ρυηϊδῃοά, [{ ΠΊΔΥ δα 50; δυῖ [818 ἰδησιδρο 
οὗ οχυϊίδίίοη οὐεῦ ἴπε τοιτηθηίβ οὗ δῃοτη 65 
ἄοεβ ῃοΐ ννδίκθῃ Οὔὐ βυτηραίὮγ. 

ὧν “6.1 Τδ6 ψογὰ “ϑυςἢ [Ὠϊηρ8᾽ [5 
οἴδη οοπίειηρίαουβ. (ομρ. Ϊοβῃ Υἱἱ. ς, 
“Μοβεβ οοζητηδηάδα ἴῃ [Π6 ἰανν πδΐ σωμο ἢ 
(τὰς τοιαὕτας, ““8υοἢβ 45 5ἢ6᾽) ““5ῃου]ὰ δὲ 
διοηοα,; “διρρδ᾽" (ἰξ, “ 1εϑ8ε [δ ϊη 55," ταῦτα) 
“ ἍΜΕΤΟ 06 οἴ γου," 1 ΟΟΥ. νἷ. 1Ἱ. 

“Απά πεγοῦ 588]] ἴῃ ἔΠοη ἀ5}}10᾽5 
Το δΒαπὰ οὗ σε δ8 Μασγιγίοῃ οἷδϑρ. 

ΦΟΟΥ͂Τ. 

10. εὐα, δυό ὁγ ἐδερι.} ἘδΊΒοσ, “' ᾿ᾶπια 
ἕοσττἢ ἴο τιϑοὶ ἴῃθπὶ᾽" (ἀντιπαρῆλθε). 

11. ἐδεν «ὐεγε ῥγίολεά.}) ΒΥ τς ροίΐϑοηῃς- 
(Δηρ5 οὗ ἴδε ΠΕΙῪ Ξεγροηΐβ. ὙΠ6 νογὺ ἐγκεν" 
τρίζειν ῬΤΟΡΟΙΙΥ πιοδῃ8 ““ἴο φηρτδῆὴ " (Άοηι. 
ΧΙ. τ7, ὅζς.), δηὰ ἰ5. Βεῦθ υϑεὰ ᾿ὩΟΟΓΓΘΟΙΪΥ ἔοΓ 
ἐγκεντροῦν. 

ἐδ «υογ5.}] Ἀδίμεσ, ΚὨΥ οσδςὶςβ᾽ (λογίων). 
Τῆς αϊπιϊηιῦνα ρογπαρα οᾶῃηθ, 45 ΟΥ̓ ΠΊΠὶ 
βυρξεβῖβ, ᾿τοσλ (6 Ὀγεν γ οὗ ἴπ6 δηοίεηϊ 
ογδοῖεβ. Ὅ6 ἴεστῃ 18 δρρὶιδὰ ἴο δοεσίρίυσε ἴῃ 
Αοῖἴϑ τγἱῖϊϊ, 28. 

φεξίν.)] ὀξέως 85 (ἢ18 τηοδηΐηρ δὲ 11, 18 ; 
ΟΥ ΜῈ τὴἱρῆϊ ϑυρροϑα ἴπδὲ ἰδ ἤόῦὲ τηεδηΐῖ 
“ς ΒΏΔΓΡΙΥ," “ΟΥ̓ ἃ 5017 τεζηθανυ." 
"ουγεβωπε..) ΝΑΤΛΕΙ͂Υ, οὗ Οοὐδβ ͵ανν, 

εοπειμαὶν ηπάμ 9.1] 1ἴτ., “ υπηάϊΞςίταοϊοα 
ἔτοτι," 16. Ἰη Ἰ5ϑο Ὁ ΪΥ διἰδοβοά ἴο. (οπρασο 
{πΠ6 υϑὲ οὗ ἀπερισπάστως, 1 ΟὐΟΥ. Υἱῖ, 1ς; 
περιεσπᾶτο, οἷ. Χ. 40. 

10. ἐν «υογά.] Τὸ κείνε [οχοβ ἴα ΡὮ1]ο- 
τΐδη δηά 586] ρΟΥΘΟΏΔ] 5656 ΠΟΙ 18 8 Ρ6Γ"- 
ποτχβίοη δρδϊηβὶ 810} νναγηίηρς 845 ἴο ὃ δίνεη 

Δτηοβδὲ 848 οἥδθη 48 ἴπ6 ποσὰ 1 ορο5 ΟσΟΌΣ8. 
Οογραγο υὉ. 7, 10, 26. 

18. ον ἐδοιι ῥα! βοευεγ.} ΤΉΪΒ 15 {π6 
ΤΕΆΒΟ. ὙΨἘΥ ποϊπίηρν θυΐϊ Οοὐἷβ νογὰ οουϊὰ 
ἢδνς Βεαὶθά {θη}. 

ἔδοι ἰεαάεεί ἐο δὲ σαίον Γ᾽ δὲ1.}] ΤΒδῖ ἰ5, 
ἴο ἴΠ6 τεῦξε οὗ ἀεαϊῃ (Ρ 8. χῖχ, 16). Οοσηρ. 
3 Μᾶδοα. ν. 51. 

ὀγέηχοι! εῷ ἀραΐπ.} Οὐοά σδη ὈΟΙΝ 514Υ δπὰ 
Τοβίοσε ἴο [πὸ ΟΓΘΔ8, 8485 [6 ποχίὶ υόσβὲ 
84γ5, ΤΑΔΠ ΟΔῃ ΟὨΪΥ͂ ΚΙ]]. 

14, ἐδε «ρον. ὍὙΠα πηρδηϊηρ 15 τηποῖ [86 
ΒΆΤὴ6 ὙΠΟΙΠΟΣ ἴΠ6 ὙΤΙΕΓ ἤογα τηθδῃ8 “ [86 
Ὀτεδίι οὐ "ἴδε ᾿ἰνίηρ ῥτϊποίρὶ 9." Βυῖ ἔδπαῖ 
[6 Ἰαιῖοῦ ἰβ Πεῦα τηθδηΐ 15 βῃῆενσῃ ΟΥ̓ ἴδε 
οοηίγαϑι 1 Ψυχὴ 45 ἴῃ ΧΡ. 11. 

μεεδεῦ 1 ὲ “οἱἱ γεοείυεά τ εογπολό αραίη.} 
ΤΗε ἴστε τεδαϊηρ ἰ8 ψυχὴν παραληφθεῖσαν, 
“ὯΟΓ ἀοε5. ἢς εἶνε ἴῃς βου] τεςεϊνοά (ἰηἴο 
[86 υπδοοθη ψοσ] ἀ).᾽ 

156-249. Τα ἀἰδβετοηϊ γΑγ8 ἴῃ ποῖ ἐπ 
εἰεσπιθηΐ οὗ σε νγᾶ8 ἐπιρογοὰ ὃγ Οοά ἰη τῃς 
ο886 οὗ [6 Ἐξγρίίδηβ δηὰ οὗ (ἢ [5γδο} 68. 

16. Βω;. .. ἐδίπο δαπά} ὙΤς δβιιθοίδηοα 
οὗ [Π|8 δηὰ [ἢ Ῥγευίουβ νεῖϑα 8 τεροδιοα ἰῃ 
ΤΟΌΪΕ ΧΙ, ἴ, 2: “ ΒΙεββεά 6 σοά.... ἔοσ 
δε ἰεδάβ ἄονῃ ἰο Ἡδάδ. .. δηά ἢ δγίηρϑ 
ὋΡ ἴτοπι [Π6 στοαί ἀσϑίσυςτίοη, δηά ἔπεγο 18 
ποίδίης νος ἢ 58.411 ἐβοᾶρα ἢἷ8 ῃδηά.᾽ 

16. ἐβραξ ἀεπίοά ἐο ἔποαυ ἐῤεε.} Τῆς ΕξΥρ- 
ἴδῃ (χίὶ. 27). 

«υἱὴὸ σἴγαπρε γαΐμς, δαὶ, σπά “δοαυενν.} 
“ΘΌΔηρε᾽ (45 ἴῃ στ. 3) θδοδυδε ΓΠΕΥ γεγο 
ΔΌΠΟΥΙΤΊΔΙ ἰπ ΤσΠαγαςῖοῦ δϑὰ υἱοϊσηοθ. ᾿Ὑετὸς 
18 ἸΏΟΓΘ ΘΟ ΠΟΙ Ταΐῃ [ἤδη ὄμβρος. ἴῃ 
[8656 γογ568 (16--19) ἴ[Π6 Μοβεαῖὶς Ὡδγτγαῖϊΐδνο οὗ 
ΕΧ, ἴχ. 2λ--25 15 δἰπχοϑῖ ἡτοίεϑαμεὶν ἀἰδιοτίοα 
δηὰ οχαρρογαδῖεά. 

δα! ἐδεγ εομΐά ποῖ αυοΐΔ. 1.1ἴ,, “ἴποχοῖ- 
8016, 2:2. Ἰπον Δ Ὁ]ς, 45 ἰπ Ὁ. 4. 

21,2 
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ἀεγεὰ δὲ, τῆς ἔγε ἢδά πιοῖς ἴογος 
πῃ πε νναῖεγ, τπδῖ υεποβεῖῃ 4]]} 

516 [ν. 1:8---2ο. 

19 Αῃηὰά δἵ δποῖδεγ εἶπια ἰξ δυγπειὴ ὃ οὗ, τ. 

Εὰ ὄνθῃ ἰῃ ἴδε υὐἱάςϊ οὗ νγδῖοσ. ἂδδονς τὰς 
ἱ 7ωάς. 5. τΠ]ηρ8: ἴογ τᾶς ψουῦἹά ὦ Πρ τες ᾿ἴογ ρόνεγ οὗ ἔἤτγς, τδὲ ἴξ τῖρἢς ἀαβΓΟ Υ 
δδο νεγ, ἴδε Γρῃΐοοι. τῆς (τυϊ8 οὗ δὴ υη]υβὲ ἰΔπά. 
"᾿ 18 Εογ βδοιὴς τἰπὶὸ ἴτε ἢδηης νγλϑ 20 "Ιηϑίεδα τυδῆεγεοῦ ἴδοι ἐξά ἀεει "' Ετο. 

τπΐπο οὐγη ρεορίε υστἢ δηροἶθ᾽ ἰοοά, Ναὶ ε 
δηά ἀϊάθε ϑεπὰ {πεπὶ ἔτοτι ἢεᾶνεη ἦς ας 
Ὀγεδά ργεραγεά ψιβουξ τὨεὶγ Ἰδδουτ, 19 3563ι 

τα ραῖοά, τηδῖ 1 πηὶρῆς ποῖ Ὀυγη ὑρ 
τς Ὀελϑίβ ἐμαὶ ψεγε β86εηξ ἀρδίηβε τῆς 
ἀηροαῦΐγ ; θὺῖ (Πεπηβεῖνεβ πιρῆς δες 
δηά ρεγςεῖνε πᾶ ΠΥ ψεγς ρεγβεσιιοά 
νὰ τῆς Ἰυάρπιεης οὗ Οοά. 

Αὃ]ς ἴο Τοοπΐεης ΘΥΕΙΥ πιδη 8 ἀε]ρἢϊ, 
ΔΠ4 ἀρτεοίηρ, ἴο Ἔν ΕΓΥ ἰλϑῖα. 

17. ον «αυδίοδ ἐξ πιοιὲ 10 δὲ «υοπάεγεα αἰ. 
ΎΤΠεβ6 ἴὔγεο γεῦθο8 ΔΙῸ δὴ ὀχρδηβίοῃ οὗ “ ἤσγε 
ταϊηρ δὰ τὰ (δ6 [211 ἴῃ Εἶχ. ἰχ. 24, 8108 
8 τοηδεγοὰ ἴη ἴτε ΧΧ. ἦν. .. τὸ πῦρ 
φλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ. ΤΏ6 ῬΠοποιμθηοη 
ἱπιοπάεά ἴο ὃς ἀεϑογί θεὰ ΌὈΥ (δε Ηοῦτεν ἐχ- 
᾿δαρῳτον (Ὡς ἢ ΕΠ ΓΑΙ τηθδη8 “ ἴΠοτῈ νγᾶβ 
τὸ (ακίης- ο] οὔθ! ἴ56} --- ςοπρίοπηογαδῖθα -- 
ἴῃ [86 τηϊάδε οὗ τι6 [411 15 ἴῃς εἰεςίσις 
Ββοηοιηθηοη κηονγ 45 δ[:. ΕἸπιοἶβ ἢγε --- 
[5 οὗ γε τ δῖοῆ, 45 Βοιῃεῖ 65 ΠΔΡΡΟΏΒ ἴῃ 
υἱο οηξ δίογιϑ, [6}} πλιὰ (ἢ Πδιἰδίοστη. δυςῖ, 

αἵ Ἰεαϑῖ, ἰ5. ἴ8ε εἐχρ᾽δηδίίοῃ οὗ ΠΠΡΌΠὉ δι 
ρίνοη ὈΥ Οεβοηΐυβ δηὰά Ὡς δνεῖίζε. ἴη 
ἰο! ἢ τὰς Ῥβεηομιθηοη ἰ5 παίυγαϊ, Ὡοΐ πηϊ- 
ταουΐουβ: ἐδ ἰξ τουδὶ δ6 σο]κοπεοά δπιοηξ 
Ποττηδὶ δηὰ σϑουστθηΐ ὈΒοηοτηΘΏΔ, δίπος (ἢ 6 
τηϊχίυσε οὗ [δὶ δηὰ ᾿ἰρμιηίης 15 οπς οὗ ἴδε 
ςοπητηοποϑὲ γοβυ 8 οὗ οἱθοϊσιοδὶ ἀϊἰδτυγθδηςα. 
Οὐοἀά πιδάς υ8ὲ οὗ [6 οΓαΙΏΔΙΥ ἰδννβ οὗ δῖοι γα 
ἴῃ ἃ ΒΡ6 614] τηδηποσ. Μοϑβ6β ξίνεβϑ ῃ0 βδῃοϊίοη 
ἔοτ ἴῃς ςσοχηπιοηῖβ οὗ ἴῃ6 τυτῖοσ, ἢ οἢ ἅγὰ 
τῆοτο ἴδῃ ποσὰ ροεῖς ἜΧργεββϑίοῃβ, {κὸ ἔπ ο56 
οὗ Αδϑοῦγ]υ5 (Ας. 631): 

συνώμοσαν ὄντες ἔχθιστοι τὸ πρίν 
πῦρ με Ἧι καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην. 

ΟΣ ΜιοΩδ: 
“«Τῆα οἱουὰάς 

ἘΊΟΙΤ ΤΔῺΥ ἃ Βοχτία τἱ δοογίνα 
ἐπεῖδε σαΐῃ ἃ Ἰρδϊλϊηρ ταὶ 

πεοὰ 
ψαῖος ἢ 

τε 
1 σαὶπ σεοουςοά,"---Σ». Κερ. ἵν. 410. 

ἐδὲ «υογἱἷά ἥρδιίειὁ ζὸν ἐδε γί φϑδίθοι. 86ὲ 
“Ὁ. 24 ΔΑ Υ.- 17. 

18. ἐδαὶ Ξ »ιἱσδέ ποὲ δωγπ τὸ 1δὲ ἜΛ5Γ] 
ΤΕΣ τοῦ 5ροδκ8 45 βουρῇ (δ6 ρῥίασυθβ ο 
Ἰοσιυι5ῖ8, Π]65, ᾿ΐςθ, δηὰ βἴοστω ὑγετα 4}1 σοηϊθῃι- 

υ5β. ὙΔΟΙΟ ἰ5 ΠΟ βογρίυγαὶ τναγγδηΐ 
ἴογ δῖ58 τομασκα [}ὴ Εχ. Υἱῖ!. 13,11, 6 ἅΓ6 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ τοϊὰ (δαΐῖ πε ἔἴτορβ δηὰ ἢϊε5 μδὰ 
ἀϊεὰ Ἰεῖοῖς [Π6 [αὶ] σᾶς. Ὑαεῖ [86 τηδδηΐηρ 
οἵ ἴῆς νυτίϊοσ 8 οἰθαγ, Ὁ ἰῇ χῖχ. 2: Ἂς 
ΚΟ] ΕἸ] δϑϑοσί [πδι ἴΠ6 ἔγορϑβ, ἢϊε5, δζο., ᾿ἰνοὰ 
δηὰ νναϊκοὰ υπἰϊηϊυγοὰ ἴῃ ἴδ6 ἤδσπηεβ. Ηδ 
οδηηοῖ δογοίοσα δ6 ἤοσὸ σείδυτηρ ἴο [δ 
ἔἴτοξβ θείης ἔἕουπά ἰῃ ἴὰς Εργρίίδη οὐδθῃϑ8 
(Εχ. τἱ]. 3). 

»πὴρδὲ 1εε ἀπά ῥεγοείυε.) βλέποντες ἴδωσιν. 

ΝΠ υϑεά τορεΐδεγ, βλέπω Ττείεγα ἴο ρἢγ- 
8108] 5'ζῃϊ, δηά ὁρῶ ἴο πηοπίδὶ ἰπϑις μι, 
ἐδ «υεγε βεγ εκ.) 1 Χϊ,, “ {ΠΕΥ ἀγα θείης 

ἀγίνθη" (ἐλαύνονται). ὙὍὙπὰ πογὰ ἰ5 οἥεῃ 
υϑεά οὗ ἀϊνίπε ᾿υάδρτησηίπ. 

19. ἐπ ἐδὲ τεἰδιὶ 9 «υαἱέν. Τῆδ ττῖζοῦ 
ΒΘΔΡΒ Τηΐγαςΐθ5. Οἡ τηΐγᾶς]68 : ταῖη ἀϊά ποῖ 
αυθρηςἢ πὸ ἢγο, [πΠ6 ἦγε ἀϊά ποσὶ δυπὶ (ὃς 
ἰηδοςῖ-ϑνᾶπηβϑ. “Μγασμία πὸ τὶ τακίῃ- 
δ ραμάα ῥγαείε' πεοευε αλεηι.ἢ 

ἀουε ἐῤε βοαυεν Οὗ ἅγιε.) [ἰ 15 δυρροϑοὰ ἴο 
Ὀ6 συρογηδίυτγαὶ ἤγο, 45 ἰῇ χῖχ' 2οθ. ῬΆΙ]Ο μᾶ5 
ἴῃς βᾶπιθ ποϊοηῃ ἰῃ “ΚΝ. Μοβ.᾽ ᾿ 2.οθ. Βοῖδ 
ΤΟ 5. ὅσα ΤΟ] ον ίηρ ἴΠ6 [ονγϑῃ ΗἩδρδάϊοο; 
δυΐ ννϑδῖ Ῥϑευάο-ϑοϊομηοη ἤθγα 5475 ἀοα5 ποῖ 
Ὑγ6}} δοοογὰ ψ] [ῃ6 ἩΤΙΒΟΥ σϑιηδγϑ τυ δἰ οἷ δὲ 
Ὧι)25 τηδάδ ἰῃ χὶ. 17--26. 

Ἴδε “4.1 γεννήματα, 411} ἴῃς ῥτοάυς οἵ 
το 8οἰ1. ΟΡ. νυ. 22 δηά Ρ58. ΟΥ̓. 35. 

40. Σασεαα «υδέγεο .}] ἰπειοδὰ οὗἉ (δἷ5 ἀ6- 
δίγυςθοη οἵ ἔοοά ὮὈΥ͂ δηὰ ἤγε. 

ἐδοι γε δε21.1 ἐψωμίσας. ὙΠδ νεγῦ Πετὲ 
ΥΕΓΏ5 ἴῸ δοσιβδίίνεβ. [{ ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ πλεΔῃ5 

“1 ἀο]ς᾽ (1 (ον. χίῃ. 2), Ὀυΐ 15 ἀϑὲὶ ὉΥ ἴδε 
χχ. ἴῃ Νυπι χὶ. 4, 18; Πεαυΐ, νἱ, 3, ὅζο,, 
ἴο ἀεϑοῦῖθε ἰδ6 ΞυΡΡῚΥ οὗὁἨ πιδῆηδ. [ἰ 15 
ΔΡΡΙΙοδδ]ς ἰο {πὸ εἱς οὗ πιᾶπηδ, ἡ οἷ τγὰ5 
5:2 }}, ἱκα σταῖῃβ οὗ οογίδηον βοοὰ (Νυπὶ. 
χῖ, 16); “8 5π|8}} τουηά ἰμῖπρ,, 45 5Ππ|4}} 45 [86 
Βοαγι ποϑί οὐ [6 στουηὰ " (Εχ. χνὶ. 14λ 

αηρφεῖ 70.4.1] Οομορ. 1ΧΧ. Ῥς. ᾿ἰχσυ!! 25. 
[πη τὰς Ηεῦγεν ἴθς Ῥᾶγαβε ἴδυ5 τεπάεγεά ἰ8 

ΟΞ ὉΠ, “Ὀγεδὰ οὔἩ ἐμὲ ταϊρ μι, ἐδ. οἱ 
“ Δηφο5, (δῖ Ἔχοοὶ ἴῃ βίγοηρίι (5. εἶ. 20). 
Βείην “Ὀγοδὰ ἔγομιη ἤδάνθη 7 (08. ΟΥ̓. 40; 
Εχ. χνΐ. 4), 1 15 ςδ] θά “ διηδγοϑβίαὶ ἑοοά " 18 
Χῖχ, 21, δηά “ βρίτίζυαὶ] ἴοοα ̓" ἴῃ : ὕὐογ. σ. 3. 

4 αυἱέδοις ἐδεῖγ'" ἰαδοιγ. 11 15 Ὀε((6Γ 
ἴο οἴη [86 δάνεσῃ ἀκοπιάτως ῖμ ἴδε νετθ, 
“ὙΤΒοῖϊ βοηΐεδσὲ ἔπθαὶ υὑηνοδγίθϊγ." ΤῊΣ 
ΤἸΔΔΠΏΔ 65 ποῖ ϑδεθ ἴο ἔνθ ὕξεη ἐδίεῃ 
ἃ5 ἰξ νγὰ8 ἴουπὰ, Ὀυΐϊ νᾶ δακοὰ «πὰ πιδάε 
ἱπῖο οαἶκε5 (Ν μι. χὶ, 8). 

αὐίε ἰο εοπέοπί οΌΕΓ »παρὴ: ἀἰοίδσ δι. Μυΐβ.) 
οι ἀεἰρεαγηεπίμρ ἐπ “5 ῥαδεπίομε (ρΈΓς 
ἰδρ5 τελάϊηρ ἴσχοντα). [ΙΕ ἰσχύοντα ποῦν 
ἡδονὴν Τγ6Δ}5 ““ ΤηΔϑ:ο της ΕΥ̓ΟΙΥ͂ ΡΙΘΑ 50 ΓΕ," 



ΊΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥ͂Ι. 

Δηἀ βρδγκ]ίηρ ἰῃ τῆς τγδίη, ἀϊ 4 ἀ6ϑβ(ΓΟΥ 
τς ἔγτυϊ οὗ τῆ6 δῃθηλί 68. 

23 Βυῖ {Π|8 ἀραίη ἀϊά ὄνεῃ ἰογρεῖ 
88. οσγῃ βίγεηρίι, (μδὲ τὰς ΠΡἢδουβ 
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ιᾶφ. 6. 21 Εογ ὮΥ “᾿βϑιδίαπδηςς ἀεοΪαγεὰ 
ΤΥ ϑνεαΐηθϑθ ὑπῖο ΕΥ̓ ΤΠ άγεη, 

κα. ἈΠΑ βεγνίηρ (0 τῆς δρρεῖς οὗ τῆς 
» τοῖς οδῖει, ἐτεπηρεγεά 1156] τὸ Ἐν ΕΓΥ ΠγΔΠ 8 
ῥεν σά. 

᾿ἹΚίηρ. 
22 9 Βυῖ βηον δηά ἰος επάπγεά τῆς 

ἢγα, δηά πιοϊιεὰ ποῖ, τμδῖ ΠῈῪ ταϊρς 
Κηονν τὰλὶ ἔἤγε Ὀυγηΐὶπρ ἰῃ τῆς ἢι4]], 

σοηϑίσυ ΠΟ ͵5 ὙΘΓΥ͂ υπυδι18] ; [0 Γ ἤδη ἰσχύω 
5 υϑεά ἴῃ [8 δοῖξνα δθῆϑε, ἴξ 185 ψΈΠΕΓΆΙ ΪΥ 
ἔο]]οννεὰ ΟΥ̓ πρός, ἐπί, ΟΥ ὑπέρ (ΧΧ. 5. 
χιϊ, 5: 1 Μδος. χ, 49, ἄς.). Βυΐζ 1ξ 5 ΒΑγβἢ 
ἴο τᾶ πᾶσαν ἡδονὴν δῇ “ δεςιιπαοίδΐνα οὗ [Π6 
ὨΘΑΓΕΓ ΙὩΘΔηΪηρ," δηὰ ἴο γοηΐοσγ ἰῃ6 ᾿ψοσὰ8 
“ ΞΙΓΟΏΡ 88 γοραγὰβ ἜΥΕΙΎ ὑ]εδϑυσα,Ὦἢ 

ἀργεεὶηῷ 10 φὐε} 16:|..1] ὍὌμῈ Μορδὶς 
Ὠδιταῖϊνε 88γ5 ἴπδὶ [6 τηδηηδ ἰδϑίεὰ ἰἰκα 
ΒοΠΟΥ-ΟΔΚα5 (ΕΧ. χυΐ. 31), ΟΥ̓ ἶκα τεϑὰ οἱ] 
Νυηι. ΧΙ. 8). Ηδτο δηὰ ἴῃ ἴμ6 ποχί νοῦβα 
6 ΤΕΣ ἔο]οτβ ἴῃς [ἐν ίδη Ἰορεηάϑ, νυ οἢ 

δαϊὰ (πδὶ [26 τηδῆηδ ἰδϑϊθά ἴο φαΐ δαδίθγ κα 
ΦτΑρΟΒβ, ΟΥἩ ἥρβ, ΟΥὁὨἨἁ Ὠδίθυοσ εἶθ δὸ ἀοβιγοά, 
ΤΙα Ἰαΐοσ [ονν δ! ἈΔΌΌΪ5 δαὶ δἰ τη] υγ τμαῖ 
{Π6 Πεβ8 οὗἁὨ ]Ἰονίδίμαδη ἴῃ (ὃς ἀδγ8 οὗ ἴδς 
Μεββίδῃ υυου]ὰ β8υἱξ δυο σὺ ῥαϊδῖδ. 

21. ον 467) τἰὐἱοπαποθ.} ΤὍὌὈα τλᾶπηᾷ ἰ5 
ΠΟΙ οδ]]οἀ ““Οοὐ᾽ 5 δγρονέαςίς ;᾽ ἴον ἴῃ6. σοη- 
)εεΐυγεβ ὑπόσταξις, “ ποῖ] -ἀτορρίης ἄον ᾽; 
(Ναυηΐι.5), ΟΣ ἀπόσταξις, “ ἀτορρίηρ ΠῸΠπι ᾿64- 
ψϑη " (Οτγαδε),---ἰδουρὰ ΠΟΥ πὐρϊ θὲ βυρ- 
Ροϑθεὰ ἰο σγεΐοσ ἴο Εχ, χνὶ, 4, Νυϊη. χὶ. 9, 
Ὑεγα [86 τηδηηᾷ 15 βαϊὰ ἴο ἢδνς [2]1|6ἡ νυν ἱτἢ 
[ὃς ἀον,---ἀσὲ υηϊδηδῦϊθ. ΟΝ δὲ ἴθ 18 1Π6 
ΤΑΘΔΏ Πρ οὗ (6 διηδίρηουβ ννογὰ ὑπόστασις 
ἴῃ [158 ραϑϑαροὺ [1ἴΠῸῚ δηὰ οἵδοῖβ τηδῖτο ἰξ 
Τη620 “ φοππάρσηςο :" δυῖ πουρῇ ἴῃς ννοτά [85 
1ῃ6 πιοδηϊηρς οὗ “' ςοπἤάεησε᾽" ἴῃ 2 (οσ. ἰχ. 4, 
ΧΙ, 17, Ηεῦ. χὶ, 1, γεῖ ὑπόστασίς σου οουϊὰ 
ΠΑΡΑΪΥ τηεᾶὴ “ἴγυϑὲ ἴῃ [Π66.) ΟὐΠηπὶ 
ΤΛΔΚΟ5 ἰἴξ τηθδη “(ΠΥ βυθδεβίδηςς,᾽ ποῖ 45 δαυΐ- 
ναϊεηΐ ἴο “οι οὐ ἴο “ Οοἀ;,᾽" ὃδυὲ ἴο [6 
Ρονεσ οὗ Οοὐ νογκίηρ ἴῃ [6 τηδηηᾶ. [ΐ ἴ5 
ΤΏΟΓΟ 5ἰπηρὶθ δηὰ ἡδίυσαὶ ἴο ἔοϊ᾽ονν ἴδε ΑἿΥ. 
ἴῃ σἰνίηρ ἴο ἴ6 νοσγὰ 1198 οὐ ηΑΥῪ βθῆβο οὕ 
βΒυθδίδησς, ἀπά εχρίαϊηίης ἰδ ἴο τρθᾶη “ἴδ6 
τὶν δοηΐϊ ΟΥ̓ 166. 

287 “«υεείπε:.)] ΤὌΠα τλεῖδρθογ ἰ8 [86 βᾶτης 
85 ἴῃ σ Ῥεῖ, ἴϊ. 3, “1 γε “ανἱοά ἴπδὲ τὰς 1 οτὰ 
15 σταςίουβ.;᾽" 8, χχχιν. 8, “"Ο 2.26 δηὰ 866 
ἐμαῖ (δὲ 1, ογὰ 15 γοοά, : 

“εγυῖαᾳ.})] Τῆς ραγιοὶρὶς 15 τηδϑβουϊίης, 
δεοδυϑε 1 γχεῖοτβ ὑδοκ ἴο ἄρτος, ποῖ ἴο 
νυποστασ ξ. 

9 δε εαἱεγ.] τοῦ προσφερομένου. [ἢ Ἰδοῦ 
Οτοοκ, προσφέρεσθαι, ΔΑ “ἢ γΌΪραγ ἴοττῃ 
“ῖ0 5εῖ ἴο,᾽ τρϑδῃ8 ““ἷἴο ἴακε ἔοοά "ἢ (Τυάπ 
ΧΙ]. 9). ὙΠῸ Ψυΐϊρ. τοηάειβ ἴἃ ὠπὲμρομζμαφι, 
ὙΠς ἢ που γσαΐμον θ6 [86 οἰδϑβϑίς τοῦ τυ- 
χόντος. 

τηῖρς δε πουπβῃεα. 
24. ογ 21ῃε ογεδέιγε [μδὲ βεγνεῖῃ 2 Ὁ. το. 6 

ἴἢεε, ψῆο τί τῆς Μδίκει, ἱπογεάδβείῃ 
δ15. βίγεηρίῃ δραίηϑεὲ ([ἢ6 τπητρϊοοι5 

βακαικατιριηκτσαν παρεῆρεῳ, ἀμαξρωαμο απ» αγοισησσικααν τῶν. ὦ 

ὯΔ. Βιῶ “ποαὺ σπά ἑκε ἐπάμγοά {δὲ τα} 
ΤἼδ ἐχργοβϑίοη 15 ἔδηίδϑεῖὶςσ. ΒΥ ""ϑῆον" δῃ 
ἰος᾽ ἀγὸ τηϑδηΐ ῃοϊπίηρς Ὀυζ ἴπ6 πηδηηδ, ννϊοα 
Μοϑεβ ΟἿΪδγ οογιῤαγές 19 ἴπε Ββοατ-τοβὶ (υΧΧ', 
πάγος ; ἘΧ. χΥῖ. 14), ἔτοπὶ 118 51Ζ6 δηὰ ςο]ουγ. 
Ι͂ὴ Νυπι. χὶ. 7 ψὰ τὸ 1ο]ϊὰ (παΐ “16 Τοΐουγ 
τΠπογοοῦ ννὰβ 85 [6 ςοΐουγ οὗ Ὀά6]] 1, νὨΙςΓἢ 
[6 ΠΧΧ. τοηάοσ ὮΥ εἶδος κρυστάλλουιν Οη 
1815 ὙΘΙῪ 58ἰεπάες δηὰ ἰἤδεουγε ξουηάδίίοη [ἢ 6 
ὙΤΙΟΥ 3502) 68 ἴῃ 118 γϑσβο, τοί (δὲ {πὸ 
ΤΩδΔηηδ “ἰπεγεά κα δον, Ὀυϊ τμδῖ 1ξ ννγᾶβ 
ἃ Κἰπὰ οὗ ἰτθὸ οΥὗὁὨ ϑῆον. Τἢ18 μεσνυογβίοῃ 
ΘΏΔΌΪ65 ᾿ἷπὶ ἴο οσοηίγαϑτ (86 ἰςὸ δηὰ βηον 
ΨΏΙΟ. ννᾶ5 ἀο]οῖοιι8 ἑοοά ἴο [᾿ς [53Γγδϑ} [68 
νὰ (Π6 41} δῖ ο ἢ ρἰαρυεά {Π6 Εργρίίδηβ. 
1 αἷϑο χίνϑβ ἢἷπὶ δὴ ὄχουϑα ἴοσ ἰηϊγοάυσίης 
ΒΕΥΘΓΔΪ ΤΟΤΕ ΤΙ γδουϊουβ οἰοτηθπῖβ ἰηΐο [86 
Ὠατταῖϊνα οὗ 6 Ῥεηίδίουςἢ. ἘΕχοορί ἰῃ ἃ 
ςεγίδίη τηδϑίεγυ οὐ βοῆογοιι8 δηᾶ εἴεςζινα ἰΔη- 
υδρο, ἴΠ6 ντῖῖοσ ἀοεβ οῖ ἀρρθᾶγ δῖ 85 δεϑὶ 
ἴῃ [8158 Ῥαββδρδ. 

πο] πο] ΨΝΊΔ ἴδ ὀχοορίίου ῃοϊςα δ 
΄Ὁ. 27. Το “ἢχο᾽ Ποῖα δ υάοα ἴο ἰβ ποῖ, 
δβονόνοσγ, [86 δι η]ρῃϊ, δυῖ ἴῃς σε ψ ΒΟ ἢ [ἢ 6 
[3.26}1168 ϑεὰ ἔογ σοοκίην. Ουϊ οὗ (6 ἔδεῖ 
[παῖ τῇς. πιδππᾶ ἰοοκεοά [ἰκὸ Βοαι-τοβῖ, δπὰ 
ννὰ5 δαϊκοὰ ΕΥ̓ ἴΠ6 [5Γ246}11658 ἰηΐο ολκεβ (ἔχ. 
χυὶ. 22; Νυῃ, χὶ. 8), (6 νοῦ μεῖβ (6 
τηίγδοὶς 1δαΐ ἰος ἀϊά ηοΐ τροὶϊξ ἴῃ ἴδε ἤτο, δηὰ 
[δὲ τ} 15 νγὰ8 :ηϊεπάθα ἴο ἰδδοῖ ἴῃ 6 Ρθορὶδ 
τδῖ ἰῃ6 ἤγτε νυν] ἢ ννὰ5 τ] δου οὐ} συΐϊποι8 
ἴο ἴ!6 Εργρί[ίδηϑ ννᾶβ τη γδ Οὐ 5}}7 Ὀεηεδοεηΐ 
ἴο [ἢ γ63. 

“«Οὐυοάουηαυς οδβίεηδἷὶΘ τρἱῃΐ δἷς, ἱποσθάυ]υβ 
οὐἱ," 

δεωγπὶπς ἐπὶ δὲ ῥα} ϑ8ὲὲ ν. 17. “(είς 
δηςπὸϑ6 τέϑυμῃς ἴουΐς ἰδ {ἰγδάσ, εἴ χοῃοβέσι 
ΘΏΓΟΣΕ 50Γ 568 ΡΑγδύοχοϑ᾽" (Ἐ 6055). 

28. Βωὲ δὲς αραὶπ.} ΤΒε Α. Ψ. χείειβ 
τοῦτο ἴο πῦρ. [ἴΐἴ 15, Βοννενοσ, Ὀεϊίογ ἴο ρυῖ 
ΟἿΪΥ ἃ οοιηᾶ αἱ 6 οπὰ οὗ ἴμο ἰδϑί νεῦβο, 
κε τοηδον ““δηᾶ ((μδῖ {ΠῸῈ}Ὶ ταϊσῆϊ Κηον) 
1η195 ἔὐυσίμοῦ ζδςῖ, ἴδ ἴῃ6 ἤτο [84 ὄνυθῆ 
[ογεοίζθη 18 ῬΓΟΡΕΥ ΡοΟνΟΓ ἴῃ ογάον [δῖ [ῃ6 
ἦυδὲ ταῖς θὲ πουτϑῃςα," ὙΤῊς γνῶσιν 15 
ξο!]οννοά ἢγϑε ΟΥ̓ ὅτε (νυ. 22), ἀῃὰ (ἢδῃ ΟΥ̓ ἴδ 6 
ἃςς. δηά ἱηβηϊνο. 

24. Ρον ἐδεὲ ἐγεαδωσε)ῇ ΤὌὙδεαῖ 15, “ [86 
ογοαλϊοα τηϊηρ,"7 85 ἴῃ νυ. χὔ. 

δε Μαξεν. ὁ ποιήσας ἰβΒ οὶ “1ῃ6 Ογοδίογ ἢ 
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1 Οσ, 

ἴον τ εἰγ ρυῃϑῃπιεηῖ, δηά δραῖςςῃ ἢ 8 
δίγεηρτῃ ἴογ (πἢῈ δεπεῆξ οὗἉ βιιςοἢ 48 ρυῖ 
{πεῖν τγυϑῖ ἴῃ τἢες. 

25 Ἰπδεγείογε ἄνθη ἴδε τγᾶ8 ἰΐ 
αἰϊεγεὰ ἱπῖο 411 ᾿ [23 ϊοηβ, δἀπὰ ννγλϑ 
οδεάϊςηϊ ἴο 1ῃγ ρτάδος, παῖ που 5ῃ 6 ἢ 

ΙΟτ, ο΄, Ἃ τΠΐη ρ8,) Δοςογαϊηρ ἴο [Ἐς ἀεϑίγε ἢ οὗ 
23’ αγ4΄. ἴΒαῖὰ τΠδῖ δά πεεά: 

26 Ἴπαῖ τὴγ οι] άγεη, Ο [ογά, 
ψ οπὶ ἴδοι Ἰονεβῖ, παρ ῃς Κηονν, τῃδῖ 

Φ Ῥευς. 8. 51 15 ποῖ ἴῃς ρτονίηρ; οὗ ἔτυἱτ5 τἢδῖ 
ἥκει. 4 που βῃοῖ πηλη: δῖ τρδῖ ἰξ 18 [ἢ 

ποτά, ὩΙΘὮ ργεβεγνεῖ (Βεπ τ(δδῖ ρυῖ 
τ ἢεῖγ τγυβῖ ᾿η τες. 

27 ον τθδῖ ψἢς ἢ νγᾶβ ποῖ ἀε- 

δϑϑοϊυἴεϊγ. Τα οεἶδυϑα πηοδηβ [6 ογελιδὰ 
(πίηρ, βεσυνίης Τ Βοος, 80 ἀϊάκὶ στεαίῖε ἢ. 

4δ. ΤΡεγείογε] ἴθ δοοοτάδπος σῇ (ἂς 
ἴδνν Ϊυ5ῖ τηεηιοηςά, νἱΖ. {π2ὲ οτοδῖοα πίηρα 
ἱποιθδθϑαε δηά σεϊλχ ἴμοσ ἴογος ἃ5 ΠῈΥ τὲ 
ποοάοαά ἴο ρεγίοσῃι σά β δοποϑίβ. 

ευέη ἐδεη.} ὙΒοη, 85 δῖ οἴμεσ Ἐπτης68. 

«υῶς ἐξ αἰϊεγεά. μεταλλενομένη. ὙΒΕΙΟ ἰ5 
ΒΑΓ. ΔΡ τηϊϑίακο 45 ἴο ἴδ ῬσΌΡΕΓ 

τηθδηΐηρ οὗ ἴῃε ψοτὰ (ΠΟ 15 “ δοίην ἄυν ἢ), 
ἃ5 ἯῸ ἰδγα Δγεδαῦ ὁ εα δὲ ἱν. 12. ΤΠ6 
ὙΤΙΓΕΙ 5εεῖ5 ἴο Βᾶγο οοηδιϑοά μεταλλεύω, “1 
τηΐηο, νἱ μεταλλάσσω, “1 ςἰδηρεο.᾽ 

46. ποΐ.} ““Νοῖ 50 πηυς ἢ." [{ 5 4 Ηεῦγεν 
ἰάϊοπι ἴο περδίννο δ] ορεῖμον {86 ἱπέοτοσ 8]- 
τογηδίϊνς, 80 ἰδὲ οἴδη ἴῃ ϑογρίυγε οὐκ... 
ἀλλὰ πιδδῃ ποῖ ἐῶεὲ . . « ΦΜΩ,,- 

1δὲ 5γοαυὶπς ο΄ τὼ. Ἀδῖδεν, "ἴδε Κίη 5 
οἵ ἔστι ῖ8,᾽ 1. 1.4. 

ἐδ «υογάΔ.)}ὺ Ἰδευῖ, νυ. 1: Ἡε.... δὰ 
πες ψἢ πιδηπδ, πὶ ἴδοι Κπονγεδὲ ποῖ, 
Ὠεϊῖ μον ἀϊά (ΠΥ ἔδίμοῦβ κπον ; ἴπδὲ Ηδ τορι 
τηλκε ἴῃες Κηον ἴΠδῖ τηδη ἀοίἢ ποῖ {ἴνὲ ΌΚΥ͂ 
Ὀγεδά οὔἱγ, δυῖ Ὀγ᾿ ΘΎΕΙ πογὰ [μδὲ ὕσο- 
ςοοάεί ουἵ οὗ ἴῃς τους οὗ {π6 [ογὰ ἀοῖὰ 
τηΔῃ ἰἰνο. ΟομΡ. Μαῖϊ, ἴγν. 4. [ἢ ἴπ6 Ν. Τ᾿ 
(86 (τυ 15 ἀεερεηοὰ ἀπά βΞριγιτυλ] 8ο, ΤῊΣ 
ΤῊΔΏΠΔ ργονϊἀθὰ ἕο ἔπε [5γδθ  ἴ65 νγᾶ8 ἃ Ῥγοοῦ 
(Δὲ Οοά οδὴ ϑιρροῦῖ τηδῃ ὉΥ̓͂ Οἴεῦ [ἰδη 
δολλεὸ αὐ τοι ποάβ, ΕΥ̓ [Ὡς υἱέΐογαπος οὗ Η15 
ψοσὰ. δυΐ ἴῸΣ ἴδε Ἑσμ!] άγοη οὗ ἴῃς Νὸν Ὁ) 15- 
Ρεπβδίίοη ἰξ δγιηθο ]5ε5 ἴδς ἀτὰ τπαὶ [ΔῈ 
ΡΗγϑίοδὶ Ἰἴθ 15 Ὀυΐϊ ἃ Ραϑϑίηρ βῃδάον ἰῃ ςοπ» 
Ραγίϑοη στ ἴΠμαΐ εἴογηδὶ 11ς, [παῖ {ἴθ οὗ [86 
500], ψὩΪΟΝ ΟἾ]Υ σοση65 ἔτοπὶ Ηΐπι γῆ0 15 [ἢ 6 
γνοσὰ οἔ σοά. 

47. ογ.}] ΤῊϊ5 15 [6 ῥσγοοῦ [δὲ 1 15. ποῖ 
(86 παίυγε οὗ [Πη 8 ἡ ἰοἢ βυρροσίβ τηδῃ, δι 
Οοὐ 5 νψοσῖς ΒΟ τηούῆς5 {μεσ πδίυσο ἴο 
Η!5 Ρυγροβδ. 

ἐδαὲ «υδίεδ «υαΓῇ ποῖ ἀξ χογεά οΥ δε ἥγε. 
Τδο πηδηπᾷ, Ὁ. 2. ΤἘἊἪ στ Ἔ: 

ΜΊΘΒΌΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥῚ. ΧΥΠ. ἵν. 25---29. 

ϑιγογοά οὗὨ τις ἤγε, " θεΐωρ νγαγπιά " Ἑπκοὰ 
ἢ ἃ {{π||ὲ δυηθεδπι, ϑοοὸπ πιοϊτοὰ τ ἡ᾿ 
ΑὙΤΑΥ͂ : 
κι Τμδῖ ἴξ παῖς Ὀς ἴκπονσῃ, τἢδῖ 

“΄ῖς ταιῖ εηΐ [16 βδιὴ ἴο δῖνε 
ἔπεα τπληκβ, ἀπά δὲ [86 ἀλγβργηρ 
ΡΓΑΥ͂ υπῖο (ἢ6ς. 
πεν Εογ τῆς Βορε οὗ δε υὑπιβδηκῆι 

8[}2}} πηεῖς Αυγὰγ 45 ἴῃ6 ὑγἱῃίεγ᾿ 8 ΠΟΔΓ 
[τοβῖ, ἀπά 5})2}} γι ΑΥΤΑΥ͂ 88 ὑυηρτοῆϊ- 
ΔΌΪς υυδίεγ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥῚΪ. 
1: ἢ ὰγ ἐδε Ἐργ δ τοεγό ῥηεκίελαί τοῖα 

ἀἰαγέμε:. 4 ἔοΡγΟΥ͂Σ οἵ ἰλαέ ἀαγάμεμ. 
11 7844 ἐφ ͵ οῦΣ οὗ αν ἐξ ορηεξοζρηεε. ι 

1 

25 Ἡεολκεοηρὰ : ἴμο ἔοσοθ οὗ ἴδ6 ϑυῃθεδῃι 
ἰηοτολϑοὰ, 45 15 ἰηάϊςδῖοα ἴῃ Ὁ. 24. 

"εὐεά σαυαγ.) ἘΧ, χυὶ, 21. 

48. νη“ 4δὲ σε. “Ῥτευφηῖ ἢ ἰ9 
υι56ἀ ἴῃ [15 οά 5εῆϑε οἵ “" δηξἰςραῖς" (ῤγέυεπίτ), 
Ὧ5 'ἰῃ ΡΒ. οχῖίχ, 147; 1 1658. ἵν. 15. 

ἴο σίυε ἐδκε ἐδαπὰ:.) ΑΔ θεδυθῦδι! ρῥγεςερί, 
ουπάεα οὐ 5οπιονδδῖ Ἰοὺ5 Θχορέϑ!8. 
Ηδὰ (δὶς θεεη ἴδε ἱπιεπὕοη οὗἉ ἴπε ἴδε πιεῖ» 
ἰοηοὰ ΕΥ̓͂ Μοϑεβ, δε ουϊὰ μᾶνε Βδγὰ!γ (ἰδ 
ἴο Ροΐϊηξ [ῃς ᾿εβϑοῃ. 

4“ ἐδε ἀαγεῤτίηφ.] ὙΤῊΪ5 15 αἰπιοϑί οεγίδη]ῦ 
[6 τρις τεπάσσιηρ οὔ πρὸς ἀνατολὴν φωτός. 
ΎΒε ψογάς τηϊρμξ οὗ οουζϑς πηοδῃ “ ἐοφυαγάϊ 
ἐῤε ἀλνπι;" ὃυΐ ἴο γχίνε Πότ [ἢ}15 πιεληϊης 
βετε ψου]Ἱά δα ἐπε γεὶγ ἴο ἀϊπϑενεσ {ματι ἤτοι 
(δε οοηΐοχῖ, ψΠΙΟΝ 45 ΠῸ ξΞρεοΐδὶ γείεγεηςς, 
ΤΊε υδηϊβηίηρ οὗ {με πιδηηδ αἱ ἀδυθγεακ οου]ά 
ποῖ Τοποείνδ οὶ ροΐηξ ἴῃς ἰαββοη {πδϊ ρεορὶε 
οὐρδὶ 29 ες 1δὲ σῶν ἩἘΘΏ ΒΟΥ πιλίο {ΠΕῚΓ 
τοοχηΐης ῥγάγεσ. Ηξεηος ἴξ ἰβ8 ἃ πιοϑδῖ τη- 
νγαττ δ ὶα Ἰπέεγεηος οὗ ΕΠἸΟΏΒοτη, Οἰῦγετ, 
Ζεϊϊοσ, ἄχο., [δὶ 1015 τόῦϑε 5δῆεννβ ἴῃς ᾿ΤΙΕΓ 
ἴο Βαανα δοεῦ οὔς οὗ ἴδε Ὑπετγαρειῖδε, τ80 
δἀορίεά τε Ρετβίδη ρσδςοϊίος οὔργαγίηρ ἰονγαγί5 
[δε τἰβίηρ δῦη. (ΡΒ "ο, “Νιτ. οοπίεπιρὶ.᾽ ΟρΡ. 
1...475} Ἶο6. “Β. 1... 8, ὃ 5.) ΑΙΙ [εἶτ τέ- 
ξατάθὰ ἴξ 88 ἃ ἀν ἴο Ὀερίῃ ἔπε ἀλΥ στὰ 
Ῥσάγοσγ, δῃὰ ἸΔἿΥ τἱὰ τΠ6 τερεαϊίης οὗ 
[δες δδωρᾶ: “Ἡφᾶσ, Ο ἴβγδοὶ ! (86 1 νμογὰ οὐγ 
Οοὰ ἰ8 ομς Οοἀ᾽" (5. ν- 3, Ψνἱϊ. 8; “ Βεῶ- 
ΚΒοΙΒ, 1. 2). 

29. 2δε δοῥε Γ᾽ δε ὠπίδαπάβ. ΟἸΡ. Υ. 
14,15. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΙ͂Ϊ]. 

ΤΕ ττίτοῦ 8458 Ἴοοηϊταϑιοὰ με ἀεϑιη!65 οὗ 
ἴδε ΕςΥρὕδηβ δηὰ 15γδεὶ εβ, (1.) 45 γεραγὰβ 
Βυηροῦ δηά τΐγϑὶ (χυὶ. 1--1.4); (110) 85 τεξαγάβ 
[6 εἰετηθηῖ οὗ ἔἤγε. ([1.) δον ἀγανϑ ουἵ ἃ 
Εὐϊτὰ οοηῖγαϑί--- 5 τερασὰβ ᾿ἰρῃξϊ δηὰ ἀλγκηςβ. 
νὸ Βυάάειιδς “ [ποι [860]. ἀορπι." Υ. 
145. ; 

ΤΡ 83. 



ν. :-4 " 

ΗΝ στεδῖ ἀγε [Υ Ἰυδρηιεηῖβ, δηά 
σδηηοῖ δὲ εχργεββαα : βεγείοσε 

ΓΝ ᾿ ππηυγίωυγοά 8οι5 ἢᾶνο οτγοα. 
»Φ- 

΄. 

. 

-΄ 86 -ς' 

2 ἕο ψϑεη υππρβίθουβ πηθη 
του ρῆϊ ἴο ορργεβ8 ἴδε ΒΟΙΥ παἴοη ; 
α ΒΕΥ δείπρ δῖ ὑρ ἔἴη ἘΠεῖγ Πόυβεβ, 
18 ργίβϑομετβ οὗ ἀδγίηεββ, δηά [εττεγεὰ 
στ τῆς Βοηάβ οὗ 4 ἰοῃρ πίρῃῖ, ἰὰῪ 

[18 εγο] " εχ εαὰ οσι τἢ6 εἴεγπδὶ ρτο- 
“" νἹάδηςε. 

1. σγεαὶ αγὸ 127 ἡμάσ»ιοπ.) ὍΤῊδ ρυη ἢ» 
τηθ 5 ἰηΠ!ςῖοα ὉΥ͂ ἀἰνιηε τοειδυκίοη (58. οχίχ. 
75) ἅτα [ευτ ]6. 

εαπϑποΐί δὲ ἐχργειεά.} δυσδιήγητοι. ΤῊΘ 
τοσά, τ ϑοἢ ἀοό5 ἢοῖ ΟΟΟῸΓΣ οἰϑοννῇογο, 64}, 
ῃοῖ {παῖ {ΠΟῪ ἅτε “ἴοο ρᾳτοδῖ ἴοσ υἱΐεγδηςε," 
δυῖ τπδὲ ΠΟῪ ἀγὰ τηγϑίεγουϑ, ἰΏ50}0]6, ἀ1Ἀ}- 
οὐ ἴο οχρίδίη. Οοαβ “(βου ῆῖβ σα ΥΘΤῪ 
ἀςερ᾽" (58. χοὶϊ. 5); Ηἰ5 “Ἰυάρτηεηῖϊβ υἢ- 
δοδσομβαῦὶς δηὰ ρμαϑὶ βηάϊηρ οὐ (ομι. χὶ. 
33} 

ἐδεγοζογς. Ἐτοότὴ ἱπΔὈ}Π}Υ ἴο υηγανοὶ [86 
δοοσοίβ οὗ ἴῃς Ὠἱνίηθ Ῥτγουϊάθῃςθο. 

ρπμγίμγο σομἷ4.7 801}}5 ῤαΐ δαυε ποῖ ὀξε 
ἐγαίμεά ἴο τοοορηΐβδο σοὶ ξίουβ τὰ 5. Ψ]κ.; 
ἐπέ οἰρπαΐαε. 

δαυε ἐγγεά.} Ἐμοῦ, “ οττοὰ, ΤΠΟΓΟ 15 ἃ 
Βρεςῆς 411υ5ΐοη ἴο ἴδε εἴτοσ οὗ [6 ἘΞΥΡΌΔΩη9 
ἴῃ Ρεγβοουῖην [86 σῃοβθῃ ρθορΐο. 

Ὡ. κηγὶᾳ δέδοις γ|6π.} ἄνομοι. ΤῊ Ἐξξγρ- 
ὕληβ, γῆ σψογ “τ ουϊ ἴΠ6 ἀν, δηὰ 
ὑνῦο δοϊεὰ ἰῃ ορροδιζίοη ἴο ἃ ἰᾶνγ ψὨΏΟ ἢ 
1Π6γ πλῖρξ πᾶν τεςορηϊϑοα. 

δε δοΐν παϊίοπ. ἘΔΙΒοΣ, “ ὦ ΠΟΙΥ͂ παίοη.ἢ 

ἐδε ῥγίδοπογ οὐ ἀαγάμο..) Οοτρασε [86 
αἰπιοδῖ Αδβοδυ θα ὄχργεβϑίοη οἵ δ8[. Ρεῖοσ 
(2 Ῥεῖ, 11. 14), σειραῖς ζόφου ταρταρώσας. 

97 α ἰοης πίφ δι. Ὅδα ρίαρυς οὗ ἀδγκηεβ8 
ἰλϑϊοὰ ἴον ἄγος ἀδγ8. 

ἰᾳγ.1Ὶ Δ οχργεββϑίοη οὗ δοΙρ]θβϑῆθββ, 1} 
δῃ Δ] υκίοη ἴο Εχ. χ, 23, “ὩΘΙΒΟΥ ΤΌΒ6 ΔΗΥ͂ 
ἔγοιῃ [15 ρἶδοβ." ῬὮΠοΟ, πὸ 655 [ἤδη [δ6 
νυτιῖοσ, ὀχραηᾶβ ἴδ παγγαίϊυε οὐ Μοϑβϑεβϑ, δηὰ 
Β4γΥγ5 ἰῃαλί, “Βυηρ ἀονη ἴῃ τποῖς θεά8, ἴῃς 
Εγγρνύδηῃβ ἀϊὰ ποῖ ἄλγε ἴο στίβε, οἵ, ἱζ Ὀσοθὰ 
ἴο ΓΣἶϑθ, σου ΟὨΪΥ ρύορε {ΠΕΡ ΨΨΑΥ δίοηρ ἰἢς 
νν 115 ἰκὸ ὈΪηὰ τηεη "ἢ (ὁ, Μοβ.᾽ ἱ. 21). 
ἐκ ϊεδ 3.0ηι ἐῤε εἰεγπαΐ ῥγουΐάεπεο.) Οὐῖ- 

ἰδνβ ἴγοπιὶ σοά; διρὶτἶνο5 (2.4. ὈΔηϊϑῃοα ἴτομὶ 
[86 τπογοῖδι ςᾶγθ) οὗ ἴδε εἴεσῃδὶ ἔογεβι σι, 
Οπ ἴδε ψογζά πρόνοια, 8εὲ χὶν. 23. ΤοΠηγ5ΟΩ 
498 εἰ ρ᾽ογεοά (815 ὙΟΓΥ͂ ΠΠ6 ἘΧΡυ ϑϑίοη : 

“4886, τηου]δοσῖηρ Ὑἱ8 186 ἀ}1] ἐΑτ ἢ 5 του] ἀ6Γ-. 
ἵπρ 5οά, ' 

᾿ηνταρῖ ἰοη(ο]4 ἴῃ 5] οἴ Ὁ] 5ῃδτηο, 
Ζαν τἀεγε εχτεα ονε Εἰ εγηπαὶ Οοά, 

Ἱμοβῖ ἴο Βεσ ρίδαος δῃηὰ Ὡδιηβ." 
αΐαπες 97 “47. 

ΨΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥῚ!. 

Εογ ἢ ]6 ἘΠΕΥ βυρροβεά το 116 
ἴῃ {ΠῈῚΓ 8εογεῖ 8|Π8. ἴεν σεῖο μιὰ 

βοδίζεγαά ᾿ υηάεγ ἃ ἀδγκ νδὶἱ οἵ ἰογρεῖ- " ον, ἐὰ 
β]πη658, δείηρ ΒουγΡΙΥ Δϑβιοπιϑῃθά, 
δηὰ του δεὰ ἢ [βίγάηρε] 'ρραᾶ- ε 
ΓΙ ΠΟΠ8. 

4 Εογ πειῖδεῦ πὶρῃξ τῆς ςογπεγ 
τΠδῖ με] 4 {πε Κεερ ἴδηι ἴτοηὶ ἔεδγ : 
δυῖ ποίβ68 [48 οἔὗἉ νγαῖει8] (Πρ ἀονση 
βοιηἀεά δδοιιςξ ἢ 6π|, πὰ 884 νἱβί ἢ 8 

8. εὐδίϊε δὲν “μρῥοσοαῦ ἰο ἥδ δά. Οοπρ. 
8. Χ. 11: 18. Χχῖίχ 15; ἰοῦ χχὶν. 14Φ.- ΤῊΘ 
ἀλυκηθ58 ψὩ]οἢ ΠΟΥ τεξαγαάδα 845 [δος νυεὶ] οὗ 
1Πεῖγ βϑεοσγεῖ ογρίεβ (χίν. 21) Ὀεοδπγδ [δοὶν 
ὑοῦδὶ Ρυηἰϑῆτηθηῖ, ΤῈ ΕΠ 58} ςοηϑιτιςζίοη 
“ὁ βυρροϑβεά ἴο ]ἰῈ διὰ ᾿" 15 τασθο. ὍὙδὸ σεπονὰ 
ΨΟΓβΟἢ ἢ49, “216 [ΔοΥ (πουρπὶ ἴο θὲ μά.» 

ἐδεῦ «υεγε Ἰεαξίεγεά.} ἐσκορπίσθησαν. ΤὮς 
ΟΧΡΓΟϑϑίοη 18 ἃ δἰσδηρο οὔθ, δηά ῃοΐ Υ' 
δι ῖδῦϊα ἴο τῆς Ἐγρίδηβ δυ α] ηρ ἴῃ δεῖν 
ΟὟ Ὠουϑ65 ἀυσίηρ ἰδς ρίαρυς οὗ ἀλγκηθ88: 
θυῖ ἴπετε ἰ8 ποῖ βιυβιοίοηξ δι ΟΣ Ὑ ἴῸγ [86 
τεδλαϊηρν ἐσκοτίσθησαν, “ΤΕΥ ᾿ΕΓα ἀλτγκεποά.ἢ 

φΓ Μογρειβώπε..) εὶηρ Ὀδηΐϊβῃεά ἔτοπι 
Οοὐ 5 οἄγε (υ. 2), 1 ϑεειηθά 45 [πουρῇ ΠΟῪ 
6ΓῈ δἰϊοροῖπον οὐ] ογαϊοαὰ ἔγομῃ εχίβίθηςο, 
δηῃά ῥ᾽ υηροα ΔΙγΟΔΩΥ ἴῃ ἴΠ6 νου οὗ ἀδυκη655 
δῃὰ ἀεδίβ. 

«αὐὸ ἀρῥαγβομσ.}] Ὅς τεδάϊηρ οὐ τῆς 
γαϊϊςδη Μϑ. ἰ8 φαντάσμασιν. Τα δεῖίεῖ- 
βυρρογίθα γτεοδαϊηρ 15 ἰνδάλμασιν, ἃ ταῦτα δηᾶ 
ἰαῖϊς ννοσά, γοηδεσγεά “ 3ἰ βῆ 8 ᾽ ἴῃ ἴΠ6 τηδγρίμ. 
[τ 15 ομχηἰεὰἀ δἰϊοχείμεῦ ΟΥ̓ 186 Ψυϊχαῖς (ετυσ 
ααριγαἰδοης πεγπίᾶ ῥεγέμγ δα! 1). "νδαλματαδδηβ 
ΤΩΝ ἴῃ 834Π16 88 εἴδωλον, “8 ΒῃηΔ ΟὟ ἱπηλρε.᾽" 
δες 1ΧΧ. [ογ. 1. 29ς. ΤῊς ντιῖεῦ ῥευδαρ5 
βυρροβεά [8δὲ [Π6 “οΥ]} δηρε β᾽, ψβοιῃ Οοάὰ 
δοηΐ διηοηρ (86 Εργρίδη5 (58. Ιχχυ , 49) 
Δ55πχοα {Π656 5Ξροςῖγαὶ ζΟΥΠ15. 

4. ἐῤδὲ ἐογπερ ἐδαὶ δεϊά 1δ.».} ΚΊεουΚ δηὰ 
οἴ βοΥ5 κελοΣ μὸν (Ὠϊ5ἴο ΠΏΡΙΥ ἴμαι δε Εργρεδηβ 
Ὠϊὰ τπετηϑεῖνεβ ἰὴ ἴπεΙΣ ΡΥγδηλ 5 δηὰ ςδῖδ-' 
οοτηδβ; Ὀυῖ μυχὸς ΟἸΘΑΥΙΥ τηρᾶῃ5 ἴῃ6 ἱπΠΠῸΓ 
ομδθοῦβ οὗ τοῖς οὐχ Ὠοιι565, ἔγοσλ ψὩ]ςΟ ἢ 
[ΠΕΥ Ἑςουϊά ποῖ 51}Ὑ (υ. 2). ; 

ποίεε: [ας 07 «υαἱεγ] 2 αἰιπρ ἀοαυπ. [πῃ 41} 
τ8δῖ ἔοϊοννβ ἴῃ6 στιῖοῦ χῖνοβ [ὴ6 γεη5 ἴο ἢ 5 
οἾΏ ἱτηδρὶπαίίοη. ΤὨΘ ΡῃΓΑ56 “ ποῖτος ἀκαείηρ 
δου" ὠῤοηι ἐῤερι ΟΔᾺΡ ν΄. 18) 18 ἃ ὈοΪὰ οῃο, 
δι ποτα σδη δὲ {{||6Ὸ ἀοιδὲ ἴῆδξ καταράσ- 
σοντες, ὨΟΐ ἐκταράσσοντες, ἰ5 ἴΠ6 ἴγυς τεδαϊηρ. 
[ε 18 ροβϑίδῖθ [86 ννυυ!εῦ υηἀογβιοοά καταράσσω 
-ο-ὐ ςἢ 15 υϑεὰ οὗ [6 τὴ οὗἉ νναῖοσ ἔκοπηρ. 
[Π6 δῖῆθ Αγάχθβϑ), δῃηὰ ΜΏΟΝ Οὐσυσβ [ἢ 
ΧΧ. Ηος. νἱῖ. 6 (Ρ8. Ιχχχυ, 3: ςἷ, 10).-- 
ἴῃ [π6 86η58 οὗ κατὰ ταράσσω. ἴῃ 5εγνοΓαὶ 
ἰησίδῃςοϑ ἢ6 1.568 νογβ ἰὴ ϑἰγδηρο, δηά 5οῃγδ- 
Εἰπηθ8 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴῃ πιἰδίδ θη 56η568. 

“ομπῃάε αὐομὲ ἐδενι.} [1ἴεγα !] ῦ, “’ Ὀοδϑίοὰ 

519 

ον, 
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λρρελγεὰ υπῖο ἴπεπὶ τ δ ΒΟΑΥΥ͂ 
ςοιηϊεηδης8. 

5 Νὸο ρονγεῦ οἔ ἔπε ἤγε πιρῆϊ ρῖνε 
τῃεῖα Ἰρηῖ : πο ογ οου]ά τὰς Ὀγιρῆϊ 
ἤλπιεβ οὐ τῆς βίδιβ επάυγς ἴο Πρ μΐεη 
(Πδῖ Πογγδ]ς ηἰρῃῖ. 

6 Οηϊΐγ τΒετς ἀρρεαγεά υπΐο τπεπὶ 

ΨΙ ΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΪ. [ν. 5 --Ἰ. 

ἃ ἢτε Κἰπάϊεὰ οὗἉ ᾿τ861ξ, νεῦγ ἀγεδάῃι! : 
ἔογ δεΐηρ; πυςἢ τογγεά, τΠῈΥ τπουρῆς 
τῆς τῆΐϊηρβ ψΒῖοἢ ΠΟΥ δᾶ ἴο ὃς 
ΜΟΙ ἴλη (ἂς δἰρῃς [ΠΕ 84} 
ποῖ. ἡξε; 

γη 3ΔΑ85 ἴογ τὰῆε Π|υβίοηβ οἵ δζῖ τ.8}} 
το. 9 τηλρίοκ, ΠΕ σνεγε ρυῖ ἀονη, δηὰ ᾿ς 

τουπὰ [Ποπὶ᾽ (περιεκόμπουν) Ὅδε ψογὰ 
ἀοεδ ποῖ ὁσουγ οἰϑεννῃογα. 

“44 οἱποη: . .. αὐ δεασῸ εομπίεπαποε..} 
τ." ἴοπιβ ἀονποδλδὶ ψ ΠῚ 50 ΠΣ 
ἔλοεβ.᾽" ΤΊνε νογάβκατηφῆ (“ ἀε)ες(εά,᾽" “ κΑζίηξ 
ἀονγηναγάϑβ ᾽) δηὰ ἀμειδητοῖς (“΄ δηλ της ") 
ἅΓΕ ΠΗ Ῥοεῖίςδὶ. Νείίμεσς ψψοσγάὰ οσοὺγβ ἴῃ 
186 ΧΧ. οὐ Ν. ΤΌ ΒΥ ἴΠε8ὲ “ ρηῃηδηϊοπιβ 
106 νυτίζεγ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πχεδηὶ ἴδ᾽ 16 ἴΘΥΓΟΙΕ οὗὨ 
ἴδε Εκγρίδηβ ἴοοῖ οὐ]εοςίίνα ἔοστῃ ἴῃ βἢ δαν 
δροςῖγοδ ΜὨϊο ε]εδιηθαὰ αἰ] τὨγουρὰ (ἢ 
ἀλγκηεββ. 

δ. Νο 97 1δὲ »ἰσδὲ ξένε ἐδέηεὲ 
ἤρδι. ΤὨϊ5 ἠοζου Ἀνα ἐα ἰνμδ εἰν ἔγοτῃ 
Ῥῃϊὶο, ᾿νῃο, δἷϊογ αἰἰπυϊΐης ἴδ ἀλγίκηθβϑα ἴο 
ΒΟΠδ ᾿Πηδίι ΓΑΙ σοτηρὶεῖο 6ο]ρ56, οΟὐὁἨΘ ΘΟ 
ἄδθηθδε δρρίοπιογαίίΐοη οὗ εἰοιάθ, δ ἀβ [δαῖ 
“(6 Ἰρϊ οὗ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ἀοτησβῖῖς ἦτε ννᾶβ 
ΡΑΓΕΥ αυεηςποὰ ΟΥ̓ {πὸ ἀοπ)θηδηΐ βδυγρὸ οὗ 
δίοττῃ, δηὰ ῬΑΓΕΥ οὐδουγοὰ ΟΥ̓ [86 ἀερί οὗ 
[πῸ ἀδγκησβα" (ἡ Ι, Μοβ᾽ ἱ. 21). Αδὴ ΕΖγᾶ 
ἃἰ5ο, ςοπητηθητίης οἡ ἴῃς ἕδεῖ ἐμδῖ ἰξ νγὰ8 “ἃ 
ἀλγίκῃςββ δαὶ "ἰὴ δὲ δὲ 721|, 88γ5 ἴῃδι ἢο ἤδη 
οΟΥΓ ἰἰχς ννουϊὰ Ὀυγη 1ἢ ἴἴ, δηὰ κῖνοβ [}}15 85 
ἃ Τελβδοὴ ΨὮΥ “ἸΏΟΥ 5841}7 ποῖ οὔθ δηοίβοσ, 
Εχ. χὶ, 22. [᾿ϑόρῆι8 δαγ5 ἴῃαΐϊ ἴ(Π6 ἀΔγΚΉ 6885 
νγ85 80 [Ὡοκ [Ππδί τηθη αἰεὰ ἔγοτῃ ἰδ Ὁ} ΠΥ ἴο 
Ὀγολῖμο 1, ἀπὰ “τοῦ δίγαϊα ᾿εϑὲ ΠΟΥ δμουϊὰ 
δὲ 5υνα!]ονθὰ ὕρ ΌὉγ ἴπα εἰουά.᾽" 

μεῖδδεν εομἑδ ἐδε ὀγὶρ δὲ Ἔαρος οὗ 1δε σ“ἰαγε 
ἐπάμγεο ὌΠ ποϊϊοη δεοπὴ5 ἴο 6 ἴδαὶ ἴδ6 
δῖδιβ ᾿υὐγηδαὰ ΔΙΝΑΥ ἔγοπι ἴῃ6 βἰρῃῖ, δηὰ ςουϊά 
οὶ ἰοϊεγαῖο ἰΐ, 45 ἴΠ6 ϑδιιη ννᾶβ βαϊὰ ἴο ἢᾶνθ 
τυγηεὰ ἰη ἀϊδριικὶ ἔγοσῃ (6 ἔδαϑί οὗ Τ γοβίδβ ; 
ΟΥ εἷος τδῖ (ἢ6 διρογηδίυγαι ἀδυκηθ58 
“ἰ αγδη κί οα " {πεῖγ] ρ, [ὀὈϑορῇι 4190 (πὶ, 
1ϊ, 14, ὃ 5) 02115 {με ἀδγκηθ85 φέγγους ἄμοιρον. 

ἐδαὶ δογγίδίε πίφδ!.}] στυγνὴν, Ῥτορετὶ 
“ἰ (τονγηίης, δηὰ ἴΠπθη, ἰδίαν πο ΤτΑ ν, κινοηεν 
δηὰ τηρηδοίηρ. Οομρ. Μεῖ. χνἱ. 3. 

Θ6. Οπἐν ἐδέγε αῤῥεαγεά ἐρῖο 1ῤενι.} ΤΉ ἤτε 
οὗ φαγίῃ δηὰ (ες βδίδιβ οἵ δοᾶυθῇ βάᾷᾶῦε 50 
Ἰχῃς; γεῖ [6 Εκγρίίδης πδὰ δ Ἰἰρῃϊ ννῃϊοἢ 
τοδάθς ἴμ6 ἀδλγκηθβθα νἱϑίθ]α, [πὶ ἴῃ 186 
εΕἰϊπηπλετίης δροοῖσεβ ψῃϊοῖ Πα δγουηά 
1δὸπὶ (Ὁ. 4), δηὰ ῬΑΓΕΥ ἰῃ ἃ δβιιρεγῃδίιγαὶ 
εἰοῦε οἵ ἤδπιο, νοὶ “ ἀορὲ σἰεαρηηρ ἐῤγοιρὸ 
ἴῃς ἀάγκη6588" ἴο {πεπὶ (διεφαίνετο). 
γε ἀϊπάΔεά οΥ ἐπε, εν ἀγεαάμ.} 1.1, 

“ἃ. βροηΐδηθοιβ ὈΥτα, 7.1} οὗ ἀγοδα }] 655." 
Πυρὰ ΡῬΓΟΡΕΙΙΥ πιεδη8 “ἃ ὑγύρ," δυΐῖ ἴῃ ἰαἴδ 
Οτοεῖς 5 δοιηθτηοβ υδεὰ ἔογ δ ἤδη," ΟΣ 

“ὁ τγηλ55 οὗ ἤτε" (2 Μδος. ἱ, 22; [068 τἱῖ, 5). 
[τ 5 «θὰ “ δροηίδηθοιυδ᾽ ΟΥ̓ “861 κα ]οά," 
θεοδυδε ᾿ἃ μδὰ Ὧο οδίθηβι θα οδυϑς. 

δείηφ νιμοῦ Ἱογτίβε.)] ΤΏετε ἅτε νυδγίουβ 
γΥΔγ5 οὗ γοηδοσίης δηὰ Ὄχρίδιηπιης [8 οἰδυϑε. 
ΤΕΣ Α, . τηλκεβ τῆς . .« . ὄψεως ἃ ξεηϊτίνε 
ξονεσποὰ Υ χείρω. [ἴ τηΐρηϊ 4]5οὸ Ὀε (λκεοῃ 
8ἃ5 ἃ ξεηϊπῖνς δυϑοϊυῖο (Οτίπηπ), οὐ ἃ5 ἃ ζεηὶ- 
ἔνε κονοσγηεα ὃγ ἐκδειματούμενοι, ἃ8 ἴπ 
Ψυϊραῖς νογβίοη. Ὅς τγίμηι οὗ ἴπ6 ἩΤΊ ΕΓ 
ΒΕΘΠ15 ἴο Ροϊηξ ἴο ἴπ6 ἰδίίογ οοηοίσυςου: 
“δυῖ δείης υἱοῦ! ἰεττποὰ ΕΥ̓ (με εἰφῃὶ 
νοῦ (ΠΟΥ δ᾽νν ποῖ," “Ὅῆς 5ἰρῃξ ὑδιοὴ 
ΒΟΥ βῶνγ ποῖ 15 ἃ βογῖ οὗἁὨ οχυπιοοῃ, δηά 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΙΥ τηθδη5 [86 νυδηάογίης 56} πο κιηαϊοά 
ἤδιηθ. [ἰ 4οε8 ἠοῖ, Ββονγόνοσ, πιϑδη δῖ [ἰ}5 
βΒαπιθ- ίοῦε μδὰ πο ὀχίβίθηος ὄὌχοορί ἴῃ ἴδε 
ἰεγτβεα ἱπιασί παίίοης οἔτμε Εργριίδηβ, δυῖ (Ὠδὲ . 
ΕΥ̓͂ ΟἿΪΥ δἂνν 118 ἤ)β!ς5 δη ςογιυϑοδίίοῃϑβ ἤεγε 
δηὰ {δογο, ποῖ [86 ἤγε 156} ὙΤἩγοιρμουΐ 
ἴπ6 οδδρίον 186 υυτῖτοῦ ὈδοοπΊο5 ΟὐὈβοΌΓε ἔγοπὶ 
ννδηΐ οὗἉ δἰ πιρ] ΟἿ δηπὰ ονεοῖ-οἰδδογαδαίίοῃ οἵ 
δῖγὶε. Η[8 ᾿ΠεγαῪ εβεςσῖβ ἀγα ργοάυςοά, ποῖ 
ΕΥ τΒς υπϊγίης τουςἢ οὗἩ σεηυΐης ἱπιλρίπαὔοη, 
νος ἢ σοηοσεηίγαῖθβ ἃ ᾿ἰνίπρ Ρἰσΐυγα ᾿ηἴο0 ΟὨδ 
ὑνογά οσ οη6 Ἰἴπ6, θυϊ Όγ ἀρρτεραίϊΐίΐοη οὗ νᾶξυς 
δοραγαῖο ἀοίδὶῖβ. Οἡ {πὸ οἴμοι μιδηά, 1ξ ΠΙΩ͂ 
ῬΕΓΒΔΡΒ ὃς βαϊὰ ἴμδῖ ἔμεγε 5 ἃ 8εηϑε οὗ ΒΟΙΤῸΓ 
᾿Ἰπϑρίγοα ὉΥ͂ ἴῃ6 ΥΕΓΥ ναρυξηε55 οὗ (6 (δ ]ηρ5 
ἀοϑοσ θεά. 

2δὲγ ἐδοιρδὲ 4δε ἐδίπρ: «υδίοδ ἐδεῦ “ἀεὺ ἐὸ 
δε «υογεε.1] ἘΠ͵ΒΟΣ “οΥβαῈ ἴμδη {ΠΟΥ ΓΟΔΙῪ 
ΜΟΓΕ;ἢ ΟΥ, “ννοῖβα (δὴ {ΠΟΥ ννουϊά [ιᾶγε 
ἄοπο ἰξ [86 υἱβίοῃ οὗ ννδηδοσγίης βδπιὸ οοὐἹά 
πᾶνε θθθῦ τῆοσς αἰβε ΠΟ ΠΥ σαζεὰ ὑροη.᾿" Τῇε 
ἔοιπῃ οὗ Ἔχρσγθβϑϑίοῃ ἰ8 ἴοο οὔϑουγα ἴο ὃ υπάοτ- 
δίοοά ν] ἢ σογίδιηγ. ΤΈΣ ΤΡ ΉΌΡΗΚ ἘΡΡΩΝΤΙΥ͂ 
15 ἰδδί [6 ἘΡΥΡΕΔηΒ ννεγε 580 δϑτίρῃηϊεά [δῖ 
{ΠΟΥ ἴοοκ ἴμ6 ρίεδιβ δηὰ θ85η65 τς {87 
βᾶνν ΗΠ Γπς δδουΐ ἰπγουρὰ ἴῃς ἀλυκηεβ5 ἴο δὲ 
ἴὭογα Ῥοσχίεηϊουβ Ὀδοδιβε οὗ {δμεὶγ ἰυΠὰ 1η- 
ἀἰβεϊποΐηθ55; δηὰ ἴπ8 ΟΤῈ υἱίογ! Υ 
ΕΥἩ ἴδε ἢδλπις ἥὥοπὶ ψ ΐοβ ἴθοϑε ἢ45}|68 
Ρτοοοοάδά, ὃδυῖϊ νοῦ (ΠΟΥ οουἹὰ ποῖ 566. 
ΑἈδοβοῦ οχρίαπαίϊΐοη 15, (μδῖ ἴῃ ΤΠ 6Ιν ἴοττοῦ δῖ 
(δ. ἰην 5: 016 οὐ͵οοίπ, [Π6Υ ἴοοῖ παῤμγαὶ οὐὐεοι 
(τὸ βλεπόμενα) ἴο Ὀ6 ψοῦδε ἴμδη {Πε 7 ΜΈΓΕ. 
ὨΔΚθρθάγα δᾶγ5--- 

4 Οε ἴῃ ἴδε εἰἱρῃϊ, ἃ ἰηΐησ ΒΟΙΏΘ ΓδΆΓ 
Ἦον δα3} Ἦ ΓἽ νῶν προ σεά 8 Ῥεαν," 

7. 41 7ζὺγ 1δὲ ἐἰμαίον 9 αγὲ νιαρίοξ, δε 
«νεγε μὲ ἀοαυπ.)] ΤὍθε τηοδηίης 15 [δὲ (δε 



νυν. 8---ττ.] 

τε Γ νδυπίηρ ἰῃ ννϑάοπῃ νγὰδ Γὸ- 
ργονβά σι αἴδρταςα. 

8 Εογ {πεγ, (πδὶ ργοπ,βεά το ἀτῖνε 
ΔΥΤΑΥ͂ ἸΕΓΓΟΓΒ δηἀ χοῦ 8] 65 [το] ἃ 8ϊς.]ς 
δου, σεῖς ἰοἰὶς τῆαπιβεῖναϑ οὐὨ ;δλγ, 
ννογῖῃν ἴο δὲ ἰδιιρμοά δἵ. 

9 Εογ τδουφρῇ πο τε ]ε τῆϊηρ ἀϊά 
ἔελγ τῇδ; γεῖ Ὀείηρ βοατεὰ νὴ 

ΟἹ “τηοςκοσὶθ5᾽ δηὰ “ Ἰγίης σηῖγδοὶθβ5 ἢ ψεΓῸ 
Ἰαλϊὰ ἴον ὈγῪ τε ἔδίυτὸ οὗ (δὲ Ἐργρίίδῃ 
τρί οἰδη5 ΟἸἴΠοΓ ἴο ργοάποδ οὐ ἴο μεῖ σὰ οὗ 
ἴΠεθ6 ξὨΔΘΕΥ δρεοῖγοβ. “ Απὰ δὲ τηδρίοϊδῃβ 
ἀϊὰ 80 σὰ {πεὶγ οηοβδηϊμηεηΐβ.. .. δυῖ 
Ἄ«ου]ὰ ποῖ᾽" (Εχ. νἱῖϊ. 1.8). 

«υὐα: χεῤγουεά4.) 1.1ῖϊϑ,,ωι “ηἀ ἱρηουμϊηΐοι!β 
νναβ ἴδ6 τεῦυκο οὗ {πεῖν νδυηζίης δδουΐ {δεῖν 
ϑδοίθηςο.) ῬὉπΠῸ Ὀὑγαρρατῖί ϑοίδφηςα οὗ [86 
ΒΟΙΌΘΓΙΕΓΒ ΒΠ 4.6 ΌΪ]Υ ἔδοἀ ἴο τηδεῖ [Π6 ἴεϑῖ. 

8. ἐδον 1δαὶ ῥγονιδε.)] ὙΠ πδηγ65 οὗ ΝΟ 
οὔ δε Εργριίδῃ ϑογσεγεῦβ, [Δηη65 δηὰ [ΔπλῦΌγεϑ, 
8τὸ ὈΓΔΟΙΙΟΏΔΙΥ ργεβογνοά ἴῃ 2 ΤΊπι. 11]. 8. 
ον α “ἰοξ “οὐ Οομρ. : Τί. Υἱ. 4, 

“ ἀοΐης (ἴἰ| σέοξ, νοσῶν) δθουξ ᾳφυεποηῃΞ.᾽ 

4“ (δηῃςῖ ἴοι ποί χηϊπίβίογ ἰο ὦ γερμα σξεατε ἢ Ἶ 

ΤἼς ἰοίδὶ ἔδ]υγὸ οὗ [Π6 “ τηλρὶοἰΔη5᾽" ἴ0 Σαὸ- 
ἰἴονα ἴ[86 τγουδ δα ϑρίσῖϊ οὗ δὴ δασ οσ ῬΏΔΣΔΟΝ 
ἦ5. τεοοσάεα ἴῃ θη, χ]ὶ, 8. 

«υεγε “'εἰ Ἰῤενείυει 9.7 7Ζαγ, «υογὴδν 10 δὲ 
ἐσιφῤεά α“ἰ.} Ἐὐλαβείαν (“ δηχίεῖγ," Ηεῦ. ν. 
7) 15 ἃ σορῃδῖς δοοιιβαίϊνα δἔου ἐνόσουν. Τδδ 
Εἰ ΡΠ ΔΕΓΔΙῪ στοροδίθα οὗτοι 15 σοηϊοτηρίιου. 
δίηος ἴδε στηλο οίδη8 ἐδ] δὰ ἴῃ 86 ρίασυις οὗ 
ἴσο, [86 τυτῖῖοσ Ὠδῖυγα! ν δϑϑιτη68 ἴμαὲ {ΠΟΥ 
ἐαι]οὰ 5111} πλοσγα Βοροϊθβϑὶν ἀυπης ἴδε ῥοἰδρὰς 
οὗ ἀληίκη658. 

9. ἐδομφϑ πὸ ἐεγγί δίς ἐδίηρ ἀϊά ὕέαγ ἐδεηι.] 
“ἘΘΑΓ᾽ 15 ΠεΙαῈ υδεὰ ἴῃ 18 δα  ογ ϑεηβα οὗ 
4“ [Ἰ σὨΐθη," 25 ἴῃ δ ϑροασθ᾽ 5 

4“ ΤῈ} 5} ἔδασ Ὀογβ5 ψ|ΓῸ Ὀσρπ.᾽ 
Ζίρπορ 977 Αἐλέη:. 

γε.1 Ἐγεη ᾿ξ Ποτὲ γ88 πο ρευίυγθίης βρῆς 
ἴο [τΟΥΤΙ [ἢ 6Πὶ--τὴιφ. ἀνθ ψνΏΘη ΠοῸ δδγὶδὶ 
ϑροοῖγε ννᾶ8 βῃϊηϊηρ ᾿υγ αἶγ ἐπγουρὰ [86 Το 
ἀλυίηε88--- ΕΥ̓ νοσο δἰδυτηθα ΌὉΥ ἀοδα Υ οτοᾶ- 
ἴυΓο65. 

δείπρ “εαγεάδ.} ΓΓᾺΪΒ 86 6πὶ5 ἴο Ὀ6 ἃ τεηάεγ- 
ἴῃς οἵ ἐκπεφοβημένοι. ΤΠ τῆοτὰ οηρμαῖίς 
δηὰ υηυϑυ4] ψοτὰ ἐκσεσοβημένοι (ὙΠ]ΟΣ ἷ8 
ΡΙΟΌΔΟΌΪΝ τ86 ἴσυς τεδαϊη) τηθδῇ8. “δεΐηρ 
ἰαιτιοὰ, οὗ “εαγεα 7γο» ρῥίαες 1ο ρίαεε." Ἔκσο- 
βέω ταθϑυβ, “1 δοᾶγε ἉΨΑῪ ἃ Ὀἰγὰ ὈΥ βαγίῃηρ, 
σοῦ σοῦ (:ῥοο ] “ὅοο 1). [Ιἴ 8 ογα ΠΙΡΏΪΥ 
Ρἰεζυγεβαιςθ, 85 σοργοβοηςίης ἴῃς ΕΡΥρ Δη5 
τυβδίηρ τὔγουρὶ ἴΠε βίγδηρο πάη ρῃηϊ ἴτοῦλ 
(86 βεγρεηΐβ δηὰ οἵδε Ἵογεδίυσο [δὲ ἢϊβϑδὰ 
δεουηά Πότ. : 

Ψ ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΪ.. 

Ὀελβϑ τη δὲ ραβϑθὰ Ὁγ, δηα ἰβϑϑίηρ οὗ 
δϑεγρεηΐβ, 
Ο1Ὸ ΤΟΥ ἀϊεά ογς ἔδαγ, !Ἂἀδηγίηρ 
τῆλε τΠῈῪ δᾶ [86 αἷτ, νν ῃίς ἢ οουΐά οἔὰ 
ὯΟ 8146 ἶς Δνοϊ ἀεά, 

11 ογ ν]οϊεάηοβθθ, Τοπάεπγηρά 
ΌΥ Πεῖ οὐχ Ὑνη658,) 18 ΨΕΙΥ͂ {ἰπ|Ὸ- 
ἴοι, δηὰ Ὀεΐηρ; ρῥγεβϑεά υτἢ σοη- 

παππίλσ ται ἐν όπαρ αν ππσμο “Ἔμαῖ ἀπππικημσα; ἀπππεκαῆ στκδετονηραμο και αἤμνσηγεημαιε αν τσ ονῦν. - απρώαπ, σάπαν. 

«υὐ!Θ δεασίς ἐδαΐ βασ:εά δγν.) 1.1ῖ., Κ΄ νὰ (ἢ 6 
ΕΣ ΗΣῸΣ οὗ τῃηοηβῖοῦϑ " (κνωδάλων ; 8εὲ χί. 
15). 

δὲδείης 9" “εγρεν.)Ὶ ὌΠ δβεγρεηῖβ {πδῖ 
οὐαν]οὰ δροιζ δηὰ ἢἰϑβοα ἴῃ [6 ἀδγκηθ588 ἃτα 
ογεδίοα βο] οἱ γ Ὁγ ἴπ6 τυτιςεγ᾿ 5 ἱπημδρί ηδίίοη. 

10. {2 εν ἀϊεά ῶν βαγ 1 ἰῖ, “ ΤΏΘΥ ψεγα 
ἐμὰν βυο 1ῃ τΓοπΊογ," Ὅλα ρῆγαϑθο τηϊϑὲ ἢοΐ 

ἴδε ᾿Π γΆ γ, ας ΤΉΘΓΟΙΥ τηθδηβ8 δα 
δ μολυίβ [δ ]οὰ ἴμοπὶ ἔοσ ἔθαν᾽" ([Κ. χχί. 
26). ; 

ἀρηγίηρ ἐδαὶ 4δ έν “α«υ.}] ὍΤὨΐ5, ἴῃ οἰαβϑὶςϑὶ 
Οτεοκ, ψουἹὰ δε ἀρνούμενοι μὴ προσιδεῖν. 
ΎΤΠΘ πιλγρίηδὶ σεηουηρ 18 “ τεδιϑίηρ (66) 
ἴο ἸΙοοκ ὑροη. ἔογ [818 βεῆβε οὗ ἀρνεῖσθαι, 
866 ΗοὉ. χΙ. 24. 

2δε αἷν, «υδίοὁ εομϊά 9 πο σἰάφ δὲ συοϊάεά. 
ΤΠΕΥ ψουϊὰ ἠοῖ ὄνθῃ ἢ {ΠΕΙγ εγεβ ἴο [86 
8}1-5υττουηαίηρ, ἱπονί20]6 (μηδαμόθεν φευκτὸν, 
“ διλθίοηῖ δηὰ ἱῃουϊ δῦ ]ε ἢ αἰγ. ᾿Αὴρ ἰ5 
ΕΥ̓ ἩοΙΊΕΓ ἴον ἀδτὶς τσὶ ; δηὰ στηϊρξ Βαγα θὲ 
τοηδογοὰ “ ταἱγκ, όσὸ ᾿ξ ἠοῖ [αἱ [δ6 δοςσοηι-» 
Ῥϑηγίηρ ΟΡ [εἴ 56 οπη5 ἴο ΠΏΡΙΥ “ {86 σοτησμοῃ, 
ὉΠΙν, αἱν,᾽ 45 ἴῃ υἱΐῖ. 3. 

11. Σὸν «υἱεξεάπε...7 [π ἃ Ὀτίεῦ αἰρτγοβϑίοη 
(11-ἰι1) δε ἰουοῆοθ ὑροῦ [Π6 ἴθσσοσβ νοὶ 
βρσίηκς Πτοπι ἃ ΚΕ οοημβοίθηςο. 

ἐγ ὐδγῦ Ἰωμπογοι,.} 16 ἴδὸ γτεδάϊης δειλὸν 
γὰρ ἰδίως πονηρία μαρτυρεῖ καταδικαζομένη ὃς 
οοστοςῖ, ἰδ σδῃ ΟὨΪΥ τηϑδη, “ ΕῸΣ νυἱοκεάῃεςϑ, 
ἃ ΤὨϊηρ ἱπηδίεὶ!γ ΕπΊΟσου 5, ὈΘΑΓΒ τυ [Π655 ἴο ᾿ἴ5 
οὐ Τοηάειηηδίίοη." (Νυρ., Ομ “ἱξ ἐμίρι 
εἰ»εἶα πεφωίλα ἐκαὲ ἐεεζώγοηιῦι οοπαεγηπαλίοπ!.) 
Εογ [ἢς σοῃδιίγυςοη δειλὸν πονηρία, σοϊηραΓΟ 
ΥἹἹ, 14, σοφία . . . κινητικώτερον. Βυΐῖ (86 
δ ΊΡΙΟΓ τοδάϊηρ, ἔο]οννοὰ ΟΥ̓ (6 Α. ΜΝ. δηὰ 
ΓΑϊτΙΥ ΜῈ }} βυρρογίθά, 15 ἰδίφ. .. μάρτυρι: 
“ Ἐοὺ τυ ϊοκοάηθβα, Ὀείηρ σοηδεπιηοα ὉΥ [18 
ΟΥΏ ὙΨ Π658, 15 ἃ {ἰσηοσγοῦβ ΤὨϊη».᾽" [Ιη ΟἿΟΣ 
οᾶ56, ἴῃς μους 18 [86 βάτὴθ 88 ἰπ Τεηηγ-ς- 
8008 11π68 

“4 ς [δὶ ψτοῦρβ Ὠἷ5 το 
Ὑντοῦρβ Εἰπηβο] ἤλοτε ; δηὰ δῃε7 ὀέαγς σδομὲ 
“4 εἰδομέ εομγέ οὐ γεδείρε ἐς ἀξϊς ὀγεασέ, 
Ἐν ε ἐλέ ἡμεάῖρε αμαά “ἢ, α»αἱ ἀζρεσεζγ 
ὑβοὰ ἐέρυυα αὐ ἐδε δαν, εὐεν εορμα ραν ἢ 
Αν ἐλαΐ ἄνγαρ» ἄσιονε ἀὲς 4." 

ΟυϊηςιΠ ἴλη αυοΐοε5 ἴδε ῥγονοσὺ (οημεεῤεπεία 
»ε]ο οσ δ. 

δείπς ῥγεσε ΤῊΣ νεσῦ συνέχεσθαι 6χ- 
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δοίεπος, δἰνγᾶγβ ἐογεοδϑίει ἢ ρτίενοιιδ 
τ ϊηρβ. 

12 ον ἔδαγ ἰδ ποιἢίηρ εἶβε δυὲ ἃ 
δεϊγαγίηρ; οὗ τῆς δυςσςουγα ψΠὶς ἢ τεδ- 
80ῃ οὔεγεῖῃ. 

Ῥτεββε8 ἴδε Ξίγδηρὶηρ δηχυΐδῃ οὗ ἰηζεη5ε στίεΐ, 
ΟΥ γαΐῃ, οὐ ἔεασ (1,κ. Ὑἱὲ[ὃροΟοο[ῃ} 27, Χὶϊ, ςο; Αςῖβ 
ΧΥΪ. ς, ΧΧΥΪΙΪ, 3). 

«υἱ!δ εομσείεποε.} τῇ συνειδήσε. ΤὨΪ5 
ΥΕΊΞ6 5 ΓΕΙΊΔΓΚΔΌ]6 85 τῆς οδι]οσὶ ραδβᾶρο ἰῃ 
ὙΌΊΟἢ (δὲ νογὰ συνείδησις (εοπσείρη 4), ΜΨὨΪΟᾺ 
5 Ἰουῃὰ ἴῃ Ευτρίάε5, " Οτοϑί. 296, ὁῦσυζβ ἴῃ 
(86 ογεὶς οὗ 5δοτεὰ τε ηκβ ἴο ἜΧργοβ5 “ἢ 6 
Ῥγίηοῖρὶς ἴῃ πιδη ΒΥ πιο δ6 ἀρργονυεβ Οὗ 
ΠΘΑΡΡΓΟΥΕΝ οὗ ἷς Ποασγῖ, ἰεταρεσ, δηὰ δοϊίοῃϑβ ἢ 
(Βρ. Βιυῖῖογ). ΤΒε Ηροῦστεννϑ κηον [ἢ 6 ἐδέηρ 
δΔηἋ Ἔχργεβϑεὰ 1 ὮΥ “ Ὠεαγί οὗ “ βριγἱϊ" (σοι. 
Ι [οὔη 111. 19-21); θυῖϊ ἰξ 5 {πε γἱοσΎ οὗ 
Οτεοὶς [πουρῃϊ ἴο ᾶνα ἰηνθηϊοα [ῃ6 ννογά, 
ὙΠ Οἢ ΓΓΟαΌΘΠΓΥ ΤσσυΓ5 ἱπ ἴθς Ν. Τ΄. ([]ὁδη 
Υἱἱἱ. ο; Αςἰβ χχνυϊ, 1; 2 ΟΟΥ. ἱ, 12, ὅζς.), Ὀυΐ 
ῃοῖ ἴῃ ἰῃς 1ΧΧ. ἐχοθρί ἴῃ ΕοςΪς5. χ, 2ο, δηὰ 
(Πα ἴῃ ἃ ἀϊογοηϊ 5οῆβϑο, ἴο στὸ ηἰ τῆς 
Ηεῦτεν ΠΗ, “τουρ," ὍὌὨῈ ψογὰ ἤγϑεῖ 
ΟΟΟυΓ8 ἴῃ δαυηρ8 διισὶ υϊοα ἴο Ῥοτίδηοῦ ἀπὰ 
Β[25 ('ρ. δῖον. Ρ. 192, 21). 866 Οσιηογ, 
“1, οχίοοη, Ρ. 211 (Ε. Ττ.), δηὰ Ηοΐμλπη, 
“Ὁ ϊε 1 εἴγε νοσὶ Οεν 596η.᾽ 

αἰαυαγ: 7ογεεαείει στίευοις ἐδίπρ.. Προσ εἰ- 
ληφε οδῃ ΠΑΡΟΪΥ πᾶν {815 πιοδηίης (δ ]5., 
2γαεειρ), Μ ὮΙ ὈΟΪΟΏγ5 ΓΑΒ ἴο προεί- 
ληφε. Προσλαμβάνειν ΤηδΔη8 ““ἴο Δ5501η6 
Ὀεβι:4 65, δηὰ (Π6 ὙϑγῸ ΤῊΔΥ Πεῖς ΠΊΡΙΥ τΠ 6 
»εμδ } Ποἀ ἀπιὰ ἐχαρ εγαϊεά ἴεττοτβ οὗ ἃ συ} }Υ 
σοπβοίθηςθ. “ ὟΝ ̓ Ιοκθάῃεββ... θείῃ ὑγεββεά 
ΌΥ ςοηϑοίοηςα ΒΑ ονερ σάδερά ἴο {Π6 5βυπὶ οὗ 
ξτίενοιβ τ 5665.) [ἢ ογάεσ ἴο βᾶῦὸ 580ι1}58 
ἴτοπῃ “ἴδε ἀδαῖμ ἰδδῖὶ σδηποὶ ἀΐο,᾽ {ΠῸῪ ἅγε 
οἴδῃ τηδάσ ἴο ἔδεὶ 

“Α νᾶρτδ βρίτπαὶ ἴδαγ, 
ΓᾺΚο ἴο δοα ἀουδιδι! ηοὶδς οὗ οσγεαϊείηρ ἄοουβ, 
ἘΙεαγὰ ὉΥ ἴδ ς νναῖομοσ ἢ ἃ ἢδυπῖθα ἤουβςο, 
Τδαῖ Κοορϑ ἴῃς σικῖ οὗ ζηυγάεγ οἡ ἴδε νγα]]ς. 

15, α δείγαγὶπρ 97 1δὲ σωμεοοιγ: «υδὲορ τές 
οὔεγει δ ὍὨ15 ουγίουβ ἀεβηϊίοη οὗἉὨ ἴδασ ἰβ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἄκεη ἔτοπιὶ βοπὶα Οτεεῖὶς ρ ἢ] οβορθν. 
1 θεϊοηρθ ἴο ἴδε δῖοϊς ποϊΐοη οὗ “ δραῖῃγ 
δηὰ “᾿Ἰπάορεπάδηοσε,᾽" Τῆς νν5ε Ἐπ δβοοὰ 
πιδῃ, [6 νυ ἴα  ᾿Π10]168, σδηποῖ ἔδασ, Ὀθοδυδο 
Βὸ 5ἴδηκβ δυροποσ ἴο [86 ἱηῆυσποεβ νυ δὶ ἢ 
οᾶυ8εῈ ἔδασ.0 Ἐδδβοῦ ἀομηηηδῖεβ ΟΥΟΥ ἴδ6 
δουγοοβ οὗ ἴεσσού. ὍὕΤ86 ΡΠ ΟΒΟΡΒΘΓΒ, ἴ0]- 
Ἰοννεὰ ΕΥ̓͂ ΟἸεπηθης οὗ Αἰοχδησσγία, ἀθῆηε ἔδαν 
85 “δῇ «πγοασοπαδίε ἀνοϊάδησς οὗ 6ν}}5.) 80 
Ι,ὐστγεῖϊίυ5 58γ5--- 

“« ἘΞεΙΪχ αυἱ ροιϊαϊξ τεσγὰπὶ ΘΟρποβοοσα οδῦ585 
Ουΐᾳιια »εέδμς 07721;265 εἴ ἸΠΟΧΟΥΑΌΣ]6 ἑδῖατα 
ϑυθ)εοῖς, Ῥεάϊθυς, 5ἰγερίϊισσυς Αοδβογοηιὶβ 

ἀνατὶ. 

ΨΊΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙ. [ν. 12---14. 

11 Απά τῆς εδχρεςιδοη ἔομι 
ψνἢτη, Ὀεΐηρ; 1658, σουπίεῖῃ τἢς ἱρῃο- 
ΓΆΏΓΟΘ ποῦ ἴ8Δη [6 οάυ86 ΜὮΙΟἢ 
ὈΓηροΘ ἢ (ἢ τογπλοηῖ. 

14 Βυς {86} εἰςερίῃηρ τῆς 384π|Ὲ 

Τῆι δοηςζὶπιοηξ ἰ5 ςοιηπιοη ἴῃ Μι.οη-- 

“«Τἢμ686 Τδουρῃῖς ΣΩΔῪ βίδτιϊς ψ 1, Ὀαξ ποὶ 
δεϊουηὰ 

ΤΒα νἱσίθους τη, ΕΘΝ ὄνοσ τυδ]ϊος αἰἰδηδοά 
Βγ ἃ εἰγουρ 5ἰάϊηγ οἰδδιιρίου, (οπϑεοίθηος." 

Οριηϑ. 

“4 Τδηΐο νυορὶ᾽ ἰο (Βα νὶἱ 516 τηδηϊίοσίο 
, Ῥὺγ οἢς τιἷδᾶ ςοδοΐδῃζβα ΠΟΣῚ ταὶ σΆΓΓΑ 
ΓΟΒ6 4114 ἑοσίυῃδ, οοῖα νυοϊ, βοὴ ργοόβίο.ἢ 

ΌΑΝΤΕ, 25. χν. 93. 

18. ἐδὲ ἐχρεείαεϊον ἥγορε ευἰῥὶπ.) ΤῊΪ5 
γεΙβ6 ἰῇ ΟΥΓ Α. ΡΝ. 15 ὙΕΥῪ οὔϑεουγτε. Τῆς 
τηοδηϊηρ ἰ5, " Αηά ([ὴ (6 ςα56 οὗ ἔξαγῇι) δηά 
δυ ν τρθη) ἴῃς ἐχροοϊδλιίίου ἔστοσὶ νυ] ίη (οἵ 
τῃ6 δισςοιγα ἀογίνοὰ ἔτοῸπὶ σϑᾶβοη) δείῃς 
νγογϑίοα (ἥττων οὖσα), ΤοοϊκοηΒ ἴΠ6 ἱσηοσζαηος 
(οὔ ἴποβ6 βυςσοουγϑ) 88 οῦϑο [Π2η [86 οδυ9ὲ 
ψῃϊοῆ Ὀγηρ8 ἴπ6 ἰοχτηρηῖ ;" ΟΥ̓“ τηλκε5 ἴ86 
ἱσποσγάπος οὗ ἔ6 ουδὲ οὗ (δ ἰογτηδηΐ 366πὶ 
ϑτεαῖογ." ἴῃ οἵἴμοῦ τψογάβ, “ὙΠΟ ἰοθ8 οὗ 
ΤΟΔΒΟΏΔΌΪῈ Ὦορςε ἰηϊθηβὶβος ἴπη6 ἀγοδὰ οὗ 1}}- 
υηάογδίοοα οΔἰδηλ 165. ΑΠΕΙ προσδοκία ΜῈ 
ταυβὲ υπάογείδηά τῶν βοηθημάτων, δῃὰ ἴ 
τηυδὲ 6 ΟΠ]Ο5ΕΙΥ οἰηφαὰ νυυἱιξῃ οὖσα ἥττων, 80 45 
ἴἰο τρθδὴ “ἴδε ἀοίεαϊθα ἐχροςοίδιίοη οὗ ἰδῃς 
δυςοοῦβ οὗ γράβοῃ,᾽) 2.6. [6 ἴςϊ [δ᾽ 81} δορὲ 
οὗ βδυςβ. ϑυσοουΐβ Π48 βυηὶς ἰηῖο ἀεβρδᾶιγ. 
Ἥττων οἴδξῃ [458 {Π|5 56ῆ8ε οὗ ““τυνογϑϊοὰ ἴῃ 
Ἑςοπῆϊςι," Ὀυϊ πὸ ταῖς 4130 σωθδῃ “" δείπρ [π: 
ἐδαπ ἰὲ «δομίά δε." Τῆς . .. αἰτίας ΤΛΔΥ ὃς 
ξογεγπεὰ εἰἴΠογ ΕΥ̓͂ πλείονα οΥ ὉΥ͂ ἄγνοιαν. [ἢ 
1 6 γκονεγηδά ΟΥ̓ πλείονα, νχα τηυϑὶ τηάεῖ- 
βἰδηά τῶν βοηθημάτων δἴϊοῦ . [ἢ 867 
᾿8436 ἴῃ6 5βοηΐθηςθ 8 ἀοδοίϊοης ἱπ οἰοάγηθ88 οὗ 
ὀχργοϑϑίοῃ, θυ πλθδη8 της ἢ [ἢ 54Π|6 28 ογηπέ 
ἑσποί μη) "παρνβοο. Ἐδαγ, θη ἀερτίνεά 
οἵ (6 «αἱὰ οὗ τϑδβϑοῃ, στεοκοης 18 ἱχπογδηῖ 
ἘΟΙΡΙ 58η655 ἴο Ὀ6 ἃ οΟΥϑῈ σΑἰ ΠΥ (μ4η [παῖ 
ψΥ ΠΟ ἢ οδυ565 ἰΐ8 ἱπητηθαϊαῖο ἰγουῦ]θ. [{ ἰ5 
“ ονογ-χαιυίδιῖς ἴο ἐογεοδαϑὲ [86 βῃδάον οἵ 
ὑποογίδίη 60115. “16: »ιαϊδευγ, ἀφ πιαὶν 
δε: “οπξ σεις φωΐ π᾿ αγγέυεπξ ἠα»ιαι:.) ΤΠ 
δοΏΘΓΑΪ πιεδηΐηρ [Ώθη ἰ5 [παῖ ,εαν, ἤθη 8θᾶῃ- 
ἀοηρά ὉΥ͂ τεᾶβοῃ, 

“4 Δρργεβοηάς 
Μογε ἴδῃ οοῦ γεαξορε Ἔσυεῖ σοταρσγεδβεηάς."» 

ΎΤΒετα 5 ἃ δαγομποριασία ἰὴ ἴ6 υϑὲ οἱ ἴδε 
νογάβ προδοσία, προσδοκία. 

14. εἰρερίπς ἐδ “ανιδ “ἴε9. ἴθη]ε58 (δες 
Ψνογὰ ὕπνον Ὀ6 ὨοΓα υϑοά το ΡΠΟΣΊΟΔΙΪΥ ἴον ἃ 
Ῥετὶοὰ οἔ επίογοθά γοβϑὲ δηὰ ᾳυϊεῖ, ἴμς πιοδηίης 
τουδὶ 6 τηδὶ [ΠΟῪ 41} 5ἱερί ἀυσίηρς ἴῃς ἴῆγεε 
ἀδγϑ᾽ ἀδτίζηεββ, Ὀὰξ ἰζ νγᾶ8 ἃ 5ίθορ ἐϊβιυγθεά 
ΕΥ̓ δοιτίὰ ἀγεᾶπιβ δηὰ ροσίεπίβ. δῃὰ ρβδη- 
ἴοπηβ. 



κ᾿» 

Υ. 15---τἰρ. 

βίεερ τδαῖ πίρβι, ἢ ΒΙΟΒ τγαβ ἱπάθεά 
ἱπιοϊεγαθϊς, δὰ το ςᾶπης τροη͵ 
τδεπι οὐ οὗ τῆς δοζζοτῃβ οὗ ἱπεν! δῖα 
Ἀε]], 

15. ἵΝεγε ραγγ νεχεὰ ἢ τποη- 
Βίτουϑ ἀρρδγτοηβ, δηἀ ΡΑΓΥ [λἰητοά, 
Ἐδεῖγ Πδαγὶ ΚΠ πρ τῃεπὶ : ἴογ ἃ βιάάδη 
ἔεαλι, ἀπά ποῖ ἰοοϊκεά ἔογ, σδπιῈὲ ὕροη 
(δ αηι. 

16 8ο ἴπεῃ ψνῃόβοενεγ ἔδοτε Εε]] 
ἄονγῃ ννᾶβ 3: {Π|γ ἱκερῖ, ϑῆυς ὕρ 'π ἃ 
Ρἤβοη υἱτδουζ ἰγοῃ ὈδΓ8. 

ἐδαὶ πὶσϑδί, «υδίοδ, «υας ἱπάεεά ἱπίοίοεγαδίε.] 
11, “αἀυπης ἴπλξ ΤΟΔΙῪ προνοϊδίε (οΥ 
Ῥοννοσ 658) ηἰρῃῖ. Ουγ Α. Ψ. υπάογβίδηἀϑ 
ἀδύνατον ἴο τηξδῃ ΟἱΤΠΕΥ “ ἸητοΟ] ΥΔὉ]6 "ἢ (υὩ- 
ἀεγειδηάϊης ἴμ6 νογὰ τλῆναι, “ ἱπηροβϑίθ]ε ἴο 
ἐπάυτγε ἢ, οσ (ππᾶγρ.) “  Βογοίῃ 1Π6γ ςου]Ἱὰ ἀο 
ποίην. Το Ψυϊρ. Γοηο8 11 “ ἐιρβοίεηλδηι," 
δῃὰ ρεσῦδρβ ἴπ6 ψογὰ ἱπρ]165 [δδὲ ἴῃ6 ηἰρῃῖ 
νν 88 ἐπ| ἡ οἰ} Ῥοντε τ οβ5, θυϊ ἀεγίνεοα 115 [ΟΥΤΟΥ5 
ἔγοιῃ ἴδε ὑγοάὶ  ίθ5 1} τυ σ ἢ 11 τυᾶ8 Δσοο» 
Ρϑηϊεά; δηὰ δρδίη, “πὶ σ ΔΙ ἱπιροβϑῖθ]6. 
ὨΪΡΗΣ "ἢ ΤΏΔΥ τηθδη πὲ 1ὲ τῦᾶβ ἃ πίρμξ ρυγεὶγ 
τηϊγδουϊουβ, δηὰ Ὀεγοπὰ [πε δρβογο οἵ ογάϊ- 
ὩΔΣῪ ΡοΞϑ5:}}1{Υ. 

ομξ 9 1δε δοϊίο»ι Γ᾽ ἱπουϊαδίε δε]. ΤΈΣ 
ἀἀδγκηθϑ8 ννᾶ8 ποῖ πδίυτγαὶ ; 1 νγᾶ8 ἃ 86 }]- όση 
ἀἀλγκηθββ; ἰἃ σᾶπὴθ οστι ἴπ6 ΔΌΥΞ58565 οὗ [86 
σίᾶνθ. Τῆς ψογὰ τοηδεγοα “ ἰηονι δ ]6 "ἢ 18 
δξϑὶῃ ἀδυνάτος. [{ 5 οὐδ ὉΥ της Νυϊραῖς, 
δπὰ νὰ οδηηοΐῖ ἔοϊςονν Οτοῖι5 δπὰ οἴδοσβ, 
ννῆο ἔγοτῃ ἃ 5ἰηρὶς Μϑ. δάορι (6 σοδάϊηρ 
ἀδύτου, " ἴτοτῃλ [ἢ ἱῃπηλοσὶ βῃσης οὗ (ἢ ΓΟ- 
(655865 οἵ Ηδ665 (υἷς., αὐ αὐ ἐνσὶνπῖς ἐπ 7εγι.). 
Ὗνε εδὴ οἠἱγ οοηϊεοΐζυγε ἴῃς ἐχαςΐ πηδδηΐϊηρ οὗ 
186 τΥῖῖοῦ ἴῃ οΔ ν Ηδάε5 “ ἱτηροβϑίθ]ε "ἢ 45 
νν6}} 85 “τὰς ηἰρῆϊ." Οὐϊπηπὶ δυρροϑθεβ {μδὲ 
Β6 15 Δ]υἀϊηρς ἴο [5 ἔοστηδσ σοιηδτῖς, οὔτε ἅδον 
βασίλειον ἐπὶ γῆς (1. 14). ῬΟΒΞΙΡΙΥ δα τηρδηΐ 
ἴο ἱτυρὶν ἴχλὲ πο Σ “ ηἰρς "ἢ πον “ Ηδάε8᾽ 
ΝΕΙΕ ΓΕΔ] ΘΠ 168. 

16. εν υεχεά. 1 τ. "’ νετὰ ἀσίνθη 7 θυ 
[ἢ γοσῦ Π45 ἴπε βδπὴθ 86ῆ56 88 ἴῃ ΧΥ͂Ϊὶ. 18. 

72αἰπιεά, ἐδεὶγ δεαγὲ ζαὐιης δεν. 1.ἴϊ., 
“4 ἜΤ ραγαϊγϑθαὰ Ὁγ ἴδε Ὀεῖγαγαὶ (οὐ ἴγεδ- 
σδοΙγ) οὗ τπεῖν βου]. Ὅς ἱπιρετίεοϊβ δῖα 
ἀνε ἴο ἴ6 τυ το ἀσβῖσε ἰο δὲ σταρδῖς (πρὸ 
ὀμμάτων ποιεῖν). 

εαρις ὠῤορ ἐδερ.} 11ϊ., “τᾶβ ρουγεὰ ὕρο 
{μουλ.᾽} 

16. 80 ἐδεη. Τῆς Α. Ψ. ἀοε8 ηοΐ ἰγδηβίδίε 
(6 νψοτὰ οὕτως “ 180.5, ἐ.6. ἴῃ [86 ςοηῃϑίογῃδ- 
τίοη ᾿υδὲ ἀοϑοσίδεά, Οὕτως, |κὸ [6 1,411 «ἰὸν 
ΤΩΔΥ͂ 8130 τηθᾶη “7 υ5ῖ 45 ΠΕ Ψ γα" ([οδη 
ἵν, 6. 

αυδοξοευεῦ ἐῤεγε 72] ἀοαυπ. . .1 ἘἈῖδογ, 
“ὁ γγβοβόθυοῦ ἰξ ννᾶβ. ἴΠΟΓα δἰηκίηρ ἴο ἴδ ολιίβ, 

ΜΙ ΙΛΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΙ. 

17 ογ ψβεῖβογ ἢΘ ψψεγα Πυϑδαπά- 
ΙΔΠ,, ΟΥ βΒΠερδεγά, οὕ ἃ ἰδθοιιγεῦ ἴῃ 
τε ᾿βε]4, ἢε νγᾶ8 ονεγίδακεη, δηὰ "ῦτ. 
οηάιγεά τῆλϊ πεσαβοιγ, τὶς ἢ σου]ά 
ποῖ δε ἀνοϊἀεἀ : ἴογ ΠῸῪ σγαγε ἃ]] 
Ὀουπὰ νὰ οης ςΒδίη οὗἁ ἀλγίκηεβϑ. 

18 ὙνΒΕΙΒογ ἴτ νεῖ ἃ τυ ἰβι]ηρ; 
νυνϊπ, οὐ ἃ πχεϊοάϊουβ ποῖβε οὐ δίγάβ 
Διηοηρ, τῆς βργεδάϊηρ Ὀγδηο 68, ΟΥ̓ 
ἃ ρἰεαβίηρ [Ἀ}} οὔ νδῖεγ γτιπηΐπηρ 
νἹοἰθητῖγ, 

19 

νν88 Κορί ὑπάογ συδτγά, 5 ὮΡ ἰηἴο δῃ ἰγοῦ- 
1655 ὑτβοη.ἢ 

αὐἱέῥομξ ἰγοη ὀαγ.} “Α γτίϑοη, δυῖ ἠοῖ οὗ 
ἱγοη." Τα Ὄχργεϑϑίοῃ γεβο 68 οης οὗ [δ ς 
ὨΙΓΔΘΙΌΙΒ ΟΧΥΤΆΟΓΑ 564 ΟΥ̓ ΑΟΒΟΒΥ]ι8 (ὦπτε- 
ροι πελειάδες, πέδαι ἀχάλκεντοι, δις.). Τα 
58Π|6 ἤφυγε οὔϑρεεοξ 15 Ἰουηά ἴῃ [βαϊδῇ χχίχ. 9, 
“ ἀγυηκοη, Ὀυῖ οὶ νυ τυῖηθ." ὍΒα γέυεσδο 
οὔ ἴδ ςοποορίοη 18 [δῖ 

““ϑιγοὴρ Μ}8115 ἀο ποῖ ἃ Ρτίβου Ταδῖκο, 
Νὸοσ ἱσοῦ 0815 ἃ οδρε.; 

Τῆι βοὺ] οὗ ἃ ΡΥ ΒΟΠΘΥ ΤΔΥ Ὀ6 ἴῃ Ῥεχίεςϊ ἴγτϑθ 
ἀοπι; ἴῃς βοὺὶ οὗ οὔθ ννῇῦο 18 ἔγθεθ ΠΊΔΥ Ὀδ 
ΒΟΡΘΙ 655}} ἱτηργϑοηθά. 

17. ἰαδομγεγ ἐπ ἐδο Με. 11ῖ,, “ Ἰαθουγεῦ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 ἴο1}18 ἴῃ [π6 νναβίε," 1.6. ἸΑθΟΌΓΕΓ [ἢ 
ἸοΠΕΙΥ δῃὰ ορθῃ ῥΪδοθϑβ. 

«υδίεδ᾽ εομά ποὶ δὲ συοϊάε4.] δυσάλνκτον, 
“ἀπε ἴο ἀνοϊά," υδεὰ ΟΥ̓ »πείοσὶς ἴοΓ “ ὥ»- 
2ο.οἱδίο ἴο ἀνοϊά.᾽ 

εδαίπ. ἀλύσει, οουρ]ϊηρ-οΠδίη, 

9 ἀαγξηε:.. ΟομΡ. 2 Ῥεῖ, 1. 4, 17. 

18. α ε«υδὲεηρ «υἱπά.}] ΤΒοτΟ νγὰ8 ἠοῖ ἃ 
βἰηρσίε βουηὰ οὗ ηδῖυτο ψἢϊς ἀἰὰ ἠοῖ ᾿ΠοΓ 486 
{ΠΕΡ δἰαστω, ουθὴ ἰζ ἰξ νεσα ὩδίυΓΔ Υ Ρ]οδϑδηῖ 
([μεεν. χχνὶ, 36; 5. 1]. 5). 

»ποϊοάίοι; ποίεε ἡ διγά:.} [Ιὲ 15 ἀἰβῆςουϊ ἴο 
ΒΑ ὙΠΕΙΠΕΡ [ἢ 6 ὙΤΙΕΡ δΌρΡΡρΟβο5 [Παΐ ἴΠ656 
Ὀἱγά5 βᾶπρ ἰῃ ἴδε ἀδγκηαθβ5, ἰκα ἴδ 6 ηἰρπίη- 
φ8165, οὐ μεῖον Ὠ6 τοραγαβ ἴἢῃ6 ἀδγΚΉ6885 85 
Ῥυγοὶγ σμῤῥτείξυε. Α1} νγὰβ ἀδᾶτκ ἴο ἴπ6 Εργρ" 
(ἰ4η5, δυῖ ἴο 811 οἴπεοιβ ἔπε ἀδυκηθθβθ ΜΓΜΔ5Β 45 
ΟἾοαΓ ἃ5 ἴῃ6 ἀδύ, δηὰ ἰῃς Ὀγθθζα ὑἷενν δηὰ 
186 δῖτά9ᾳ ϑληψ. [ἢ 115 θὲ 18 σοῃοορίοη, ἴΐ 
15 Δῃ οχαρβογαίίοη οὗ ἴῃ6 γουηλσκ [δῖ “ 4}} ἴΠ6 
ΟΠ] άγοη οἵ [5126] δὰ ἰἰσρῃξ ἴῃ {πεῖν ἀνψεὶ]- 
ἰπρ5᾽ (Εχ. χ. 23). 

“Ῥγεαάϊηφ ἀμφιλαφεῖς, ἃ ἰρΗΪ γῆς 
ννογά, ποι αἷσο υβεὰᾶ ἰηῃ Ρτοβα. (Ηεγοά. 
ἷν. 172. Ρ]αῖο, " Ῥμδεάγ. 230 Β.) 

α ῥἰεαείης 7411} 1ἱξι, “ἃ ταγιμπι." 

19. ἐγγὶδι.]ὴ "᾿Απηνὴς τοξρᾶη8 ΡΓΟΡΟΙ͂Υ 
“ ογυο}.᾽ 

923 

᾿ [Ον, 
ΓΔ ἴ ἴοι ]6 βοιπά οὗ βἴοῃοϑ ἀἰζρον:. 
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ς Μδιι. 8. 
12. ἃ 22. 

ςλδὲ ἀονγῃ, οὐ ἃ τυπηΐηρ τῆδὲ ςου]ά 
ποῖ ὃς δθξῃ οὗ βκίρρίηρ δεδϑίϑ, ογ ἃ 
Γολγίηρ᾽ γοΐος οὐ πηοϑδὲ βάνᾶρε τυ ]Ἱά 
βελϑίβ, οὔ ἃ γτερουπάϊΐηρ δ. μο ἔγτοιῃ 
τῆς Πο]]ον τποιπιλίῃβ ; τΠς8ς ΓὨΐηρ8 
τηλὰς ἴΠ6ηλ ἴο δίνοοπ ἔοσ ἔξλγ. 

20 ἔογ ἴδε τ βοῖε ὑψοῦ] ὰ βῃϊηεά 
τὶ τἢ ο]εᾶγ Πρ τ, ἀπά ποης ψψεα μίη- 
ἀεγεὰ ἴῃ {Βεῖγ ἰδδουγ: 

21 Ονετγ τῃεπὶ ΟὨΪΥ νγᾶ8 βργεδὰ δη 
ΠεΑνΥ πὶρμῖ, δὴ ἱπιᾶρε οὐ “εδδῖ 

3:. ἃ. 5. ἀΔΓΚΗ6886 ΨΈΙΟΩ 5μουϊ 4 δῇἤεγιγαγά 
ΣΡει... Γεσεῖνς πεπὶ; δυῖ γεῖ ψγεῖς τὨ6Ὺ 
17. 
7άε Σ᾿). Ὁηῖο {ΠΕ ΠΊ86Ϊγ 68 στῆογε ργίενουβ τηδη 

τὰς ἀάγκηεββ. 

ΜΙ ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΙ. ΧΝΠΙ. [ν. 20--- 2. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΥΠ. 

ὑλοάῦ τοὐὰ ἀαγξκεις, καὶ 
97 ἐλεὶν ἐλέϊάνοε. τι8 ΖΑ 

ἐλορεσεῖυες ξατυ λέ εαλε ἑλοῦ. 20 Οοά αἴο 
2ιαρμαΐ ἀὲρ στον ῥευβά. 21 8} τοὐαέ περᾶν: 

᾿ 2λαΐ δίαγμε τοᾶς εἰαγεί. 

ΝΡ»: ΤΥ 841πΠὉ 
δδλά ἃ ὙΕΙ͂ ροτεδὲ “Πρ δῖ, 

νγθοβα γοίοα {ΠῸῪ Βελγίπρ, δπηὰ ποῖ 
βεοίηρ, {ΠΕΙΓ 8ῆδρε, δεσᾶυβε {δ ΕῪ [50 
Πδ4 ποῖ βυβεγεά τε β84πὶιῈὲ τῆϊηρβ, 
1θεγ ςουηίεά τπεπὶ ΒΑΡΡΥ. 

2 Βυῖ ἴον τῆδλϊ τῆογ ἀϊά ποῖ Βυγῖ 
1Πεπὶ που, οὗ ψ Βοῦλ ΤΠΕΥ δά Ὀεεπ 
ντοηρεα Ὀείοτε, {ΠΕΥ ἘὨδηϊζεα τδεπι, 

ἡδαὲ εομΐά ποῖ δὲ “εν. ΤΈΟΥ ζο]ξ [ἢ τηοϊίοη 
οὗ ἴλε θεδϑῖβ 88 ἔπεΥ συβμθά Ὁ (νυ. 9), δυῖ 
Ἑοου]ὰ ποῖ 5εε ἔδεπι (υ. ό, τῆς μὴ θεωρουμένης 
ὄψεω-). 

ὦ γεῤοωπάηρ εοδο.) 1,1ϊ., “δὴ δοῆο γενοῦ. 
δεγαίίης ἔτοπὶ ἔδ6 Ποϊ]οννηθβ5 οὗ ἴῃς τηουη- 
(αϊη5. ΑὮ δοῆὸ ὕγορι ἐδε "ποισιέαίπε ταυβῖ 
ἴανς δεεπηθὰ 8ὴ εχίγδου δι (πΐηρ ἴῃ 
Βεγρί. 

τε ἐδενε 10 Ζαυοο".} παρέλυσε (᾿σοπιρ. 
τ.15). : 

4Ο. ἐδε «υδοῖε «υογἱάΔ. Τῆς ττιῖοσ ἴῃ ἢἷ5 
οὐ [ϑῃίοη δραΐη Ἄεχρδηάβ Εχ. χ, 22. ΤῊἜἪ 
εἰδθογδίίοῃ οὗ βίγ]ε 15 τηδυκεά ΒΥ 8} τηεϊσὶοδὶ 
ἔοιπτῃ5 ἀνεμποδιστοῖς, συνείχετ᾽ ἔργοις, λαμπρῷ 
κατελάμπετο φωτί. 

αμπά ποηῆς «ὐεῦὸ ῥιπάεγε ἐπ ἐδεὶγ ἰαδοι;. 
τὸ,“ δηὰ ἰξ (186 ψν βο]6 ννου]ὰ) νγὰβ8 δυβιῦ 
οσσυρίοα ἴῃ υηϊπηρεάεὰ τοῦς." Εογ {]5 
τ ΘΔ ΠΙηΡ οὗ συνείχετο δες Α(ςἰβ χΥ]!!. 5. 

21. «υαε «“ργεαά.}] 1.ἱξ,, “ βαὰ Ὀδδη βργοδὰ "" 
(ἐπετέτατο). 

γερεῖυε ἐδε’ι.) 1ῖ,, “ ἴο γΓοοοῖνο ἴῃ ἴυ γ᾽ ΟΥὉ 
“ἴῃ βιισοαβϑίοη," ὙὍδὲα ἀλγκηοϑα δ] υἀοὰ ἴο 15 
“(16 ουἵον ἀδγκηθ55 (Μαῖϊ, νἱϊδ. 12) νι ἢ 
νυ 115 ΚῸ}}} δου 8. 

““ ἘΣ Τοδηΐξ δυὺ] ἢδλγεοὰ “»720 Ζλε (αγ2.᾽"» 
ΒΕΚΟΥΝΙΝΟ. 

. {20 ἐδερισοίυε: πιογὸ στίουοις ἐδαπ ἐδέε ἀαγὰ- 
πό44.} 80. [ογομλ δὴ {Πγοδίθηβ Ρδβῆυγ {παῖ ΗΪ5 
ὨΔΙῺΘ 5801) Ὀ6 Ὧο0 τῇογε Ραβιυγ, θυς Μᾶροσ 
Μιιββδ δ, “ ἴοΥΓΟΥ ΟἿ ΕΥΕΙΥ 546." “Βοβοϊά, 
Ι ΜΧ}1] ταῖς ἔπε ὦ ΣεγγΟν 20 ἐδγεοζῇ, διὰ ἴο 81} 
(γ ἐποηά5" ([6Ἱ. χχ. 3, 4). 

ΠΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΙ͵ΪΙ. 

Τα οοηϊγαβὲ δεΐννεο (86 Ἐργρεδηβ δηά 
[δγδο} 1168 ἃ5 σοραγάὰβ ᾿ίρῃξ δηὰ ἀδγίκζηθϑβ Ἴοη- 
τἰηυεὰ (1-4). Εουγίῇ οοηΐγαςς Ὀοΐννθοη [ἢ 
ΝΟ Ὠδίοηβ, 85 τεραγὰβ ἴῃς 11 δηὰ ἀφδῖῃ οὗ 
ΟΠ] άγοη (δ-19). ΤῊΣ [5γδεὶϊϊος ἀἰὰ ἱηδοοὰ 

ϑυδεν ἔγοὴ ἀεδίῃ ἴπ ἴῃς ἀσϑοσί, θυϊ τοῖς 
ΒΡΘΟΟΠΥ ἀεἸνογεὰ (20--46δ). 

1, ἐδ “απ... 866 ποῖδ οὔ Χ. 15. 
ῥαά α Ὁδ βγεαὶ ἔρδι.) Ιῃ ἴπὸ ἰληὰ οὗ 

Οοβδεη (Εχ. χ. 21). 
«υδοτε σοἱεε.] Ὅβὲα σμοογΑΙ βουηάς οἵ 1" 

ξοίηρ οὐ δπιοὴς ἴδῃς 15γδο] 168. 
ἐδεγ.}] ΤΒς Εργρδηβ. Τα Νυϊκαῖς Πότε 

ἴο!ονν5 δοῖῖθ οἴδμεν σοδάϊης, ΟΥ οἶϑαὲ βοῦβ 
ΒΊΓΔΩΡΟΙΥ Δϑδίγαυ, δηᾶ 18 ξο]ονοὰ ὉΥ τΔΗΥ͂ 
σοχητηθηίδίου. 

αη4.} Ἀδίδοεσ, “Ὀυ; 
ποῖ “εεἰπρ ἐ δεν ἐὐρέλῥ 

[86 ΡΘΏΘΓΩΙ ἴσποσς οὗ ἔπε σοηίῖγαοὶ τμλὲ (ὃς 
Ὑτί τεσ σοησεῖνοβ οὗ ἴδε Ἐργρίίδη ἀλικηςββ δ; 
αὔεεληρ ἐδερε οπἶγ, ὙΠῸ ἴῃ [ἢ ὙΘΙῪ 5Ά1Π|6 
τορίοηβ σοι ἴο [6 Εργρίίδηβ ψεῖε ἀδικ 
[6 5γδ6} 168 πιονοά ἴῃ ᾿ρῃϊ (8ες χυὶϊ. 18, 20} 

δεεαισε ἐδὲ αἴτο δαδ ποῖ σιὐεγεά δὲ ταπε 
ἐδίηρ:, ἐδεν εομπίεά ἐδένε δαΡΡ7γ.] ὙΤᾺς εἰλυϑε 
σΟΆγοΥΒ ὯῸ ΟἾΘΑΥ ΤηΘΔΠηρ, δηὰ [28 Οοηϑὸ- 
ΦΌΘΏΓΥ θαθη ἱπίογργεϊεα ἴῃ σηδηῦ ἀϊβετγεηῖ 
ὙΨΧ4γ6. [ἘΠ ς γοδάϊηρ οὖν Ὀ6 σοττοςῖ, ἰξ 96 6πὶ5 
ἴο τηόδῃ ἴδαϊ “τς Εργριϊδηβ οὸ 
[6 Ι5γϑθ]ϊε5 θδοδυβθὸ {πεΥ ((Πς [5γδο] 165) 
μβδὰ ϑβϑυβετεα." ὍὌμῖβ ρίνεβ ῃὸ [πο] γι ]6 
86,56 ; ΠΟΙ 15 ἴΠ6 86η56 ᾿πηργονεα ὉΥ οἰνηξ 
ἴο ὅτι [με δεῆϑε οὗ “νυ βδῖενεσ:" οὐ ὉΥ 5 
τογίηρ ἐμακάριζον ἴο τηδδη “ΠΟΥ ἀεοπιοὰ ἴξ 
ἃ ὮΔΡΡΥ ἰδίην." Τα ΑΝ. ΌΠ1οννβ ἴθ τελά- 
ἴῃς οὗ [δε ΑἸεχαπάγίδη Μϑ., νυ ῖςἢ μδ5 οὐ [ῸΓ 
οὖν. ὙὍΠα οεἶδυδα ΤΩΔΥ πο δα ἰηίοηπάοα ἴο 
ΟΧρτ55 ἴῃς [Βουρηξ (δὲ Ἐργρἕδηϑβ ΤῈ" 
βατάρά [6 |5γα6} 1165 45 Ὀϊοβϑθοά ἴῃ {δβεὶγ 
ἐχοπρώοη ἴοτὰ ἴδς ρῥἷαριθα οἵ ἀλδγκηβββε-- 
με ευξῷ 8 ΡΕΓΙΔΡ6 ἴῃς ἰδὲ νγεὲ οδῃ τρᾶκὸ 

ι, 
Ὡ. 97) εὐδο;κ 2267 δαά δεεν τυγοηπρεά, ιι, 

“ΤΒΟΩΥ (δὲ ἘΕΥρίθατϑ) (δηκ (πε [5 γδο 68, 
δεοδυδα, βιανΐπρ Ὅδεῃ Ῥγευίουβὶυ ἱπίυγεά (ὉΥ 
186 πηι), ἴπ6γ ( 6 [5τδε 165) ἀο ποῖ μυγί [Βεπὶ, 
Εὐχαριστοῦσι δῃηὰ βλάπτουσι ἅτε Ὠἰϊδίοτίο ργδ- 

[1 δδϑοσὴβ εἶοαγ ἴτοπὶ 

4 Ἐχρὰ, 
10. 2}. 



Ῥε, η8. τ4. 
ἃ τος. 20. 

γ. 3--5.} 

Δηἀ Ῥεβουρς τπεπὶ ραγάοη ἔογ τῆδὲ 
ἴμεν Βιδά εξ παι εϑ. 

4 δΙπβιεδά τ βεγεοῦ ἴδοι ρανεβῖ 
1ο 4 δυγηΐηρ, Ρ᾽114Γ οὗ ἤγε, δοιὰ 
ἴο θ6 ἃ ρυϊάε οὗ ἴδε υπκπονη ἰουγ- 
ΠΟΥ͂, ΔΠπΠὰ Δλῃὴ δαγμλ]εβ8 δὴ ἴο επῖεγ- 
τη τ πὶ Βοπουγδῦϊγ. 
4 ἔογ 1ΠῈῪ σγεγα νου ὮΥ ἴο ὃς ἀ6- 
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ργίνεά οἵ ᾿ἰρμε, ἀπά ἱπιργίϑοηθά ἴῃ 
ἀλγκηθβθ, ννῆο μδὰ Κερὲ (ἢγ 80ῃ8 
δῃυϊ Ὁρ, ΒΥ ψβοπὶ τῆς " υποογτιρῖ "0 τ 
Ἰρῆς οὗ τὰς 1λνγ νγᾶβ ἴο δε ρίνεη υπίο δζ. 
τῆς ψνου]ά. 

5 “Απά σψβεπ {πε μαά ἀείετ- 39 
ταϊηθά ἴο βἷδῪ [ἢ6 δαῦεβ οὔτε 8δἰ πἴ8, ν Ἐ. 
ἄρῃς σὨΠ] ἃ Βεΐηρ σαβὲ ἔογε, δηά 3 5: 

ἜΣ ΟὨΪγ ὑπ ἊΣ ἴδη865 ἴο πῖλκὸ [86 
δ[7]6 Ιῦογα στάρῆϊς ; Ὀὰῖ ροΓΠΔΡ8 ηὐχαρίστουν, 
ἔδ6 τοδάϊηρ; οὗ ἴῃς ΑἸοχ. Μ5. τὰν ἔπε θδοη 
αἰϊογεά ἱηἴο ἴ86 ργεβθηΐ ἴθῆβϑα Ὀδοδιιβα οὗ ἴῃ 6 
βλάπτουσι. Το τηρδηίηρ ἰ5 (δὲ [86 ΕρΥΡ- 
ἴδπϑ Ἐπδηκοὰ 86 [5γ86}1{68 ἔοσ ποῖ ἀνϑηρίην 
ἘΠοπΊβοἶνο8 ἔῸΣ ραϑῖ ἰη͵υτῖε8 ὈΥ τακίηρ δάνδη- 
ἴλξε οὗ (δε ῥγεβεηξ μεὶρίεββηθββ οὔ {μεὶγ 
ΘΩΘΙΊ168. 

δεεομρ δὲ ἡδορι βαγάοη 70" δαὶ ἐδεν δα ὀέεέπ 
επρηιε..) ΤῊΪ5 15 ἴῃς οοττεςῖ τοηάογίηρ οὗ ἃ 
εοἰδυϑα ὑνθῖο ἢ} Π48 Ὀεθ πιϊδυηάοτβίοοα ἴο 
θη “δεβδουρῃξ ποτὰ ἴῃς ἕδυουσ τἴμδὲ (ΠΟῪ 
νου] ἀορατί " (45 ἱμβουρὰ ἰξ “εσὰ ἃ σοίεγ- 
Θηοα ἴο ἔχ, χ. 24. ΟΟΙΡ. χίχ. 2). 

8. 1απἰεασ «υδέγεο}}]} ἴῃ ρΐδος οὔ [δς 
ΠοΥΣῚὉ]6Ὲ ἀλγκῆθβ8 δῃὰ δηρσυΐϊϑῃ ψῃΐοδ πᾶν 
Ὀδθη ἀεϑβογίδοά. ; 

ἡόοιμ ραυε:: ἐδεγ.}] “Κ΄ ἼὨου ἀϊάϑξ ῥσγονίἀς 
ἴον ἘΠ6 ᾿9γδοὶ 65." 

(τε δαγηηἶες σερ ἐο ἐπί εγέαίη ἐδένι δοποιγ αν. 
ἈδῖΏον, “4 Παστη]ε85 δὺῃ ΟΥ̓ [δεῖς φ]οσγίουϑ 
ΡΙρτίμλδρο"" (ΕΧ. ΧΙ, 21, χὶν. 24; 8. ᾿χχνὶϊ, 
14). Τα φιλοτίμου ξενιτείας ταὶς 4150 Ὁδ 
ἈΔΚΟΩ 845 ἃ ρεοηϊζίνε δος ἀβλαβῆ, “ἃ 80η 
τὲ Ππαιτηθὰ ποῖ ἰδεῖν ρ]οσγίοιιβ οἰ ρτίπγασο .᾽ 
Ὀαῖ {Π6 οἴδμεῦ σοῃδϑίσυςτοη ἰ8 βἰτηρὶοσ. Φιλό- 
τιμος 5 υϑοὰ ἴῃ [86 86η86 οὗὨ "ὁ Βοπουγάδ]ς᾽ ἰη 
Ααϑοΐ. “ Ευπι.᾽ 98, ΠΟΓΟ 6 ϑρθᾶᾷκβ οὗ [τῆς 
ΕΥΏΥΕΒ 85 “βτεδλῖ δηὰ γρἱοτίουβ (φιλότιμοι) 
σὨΠ]Πάγθη οὗ Ν᾽) Ξενιτεία 15 ἃ ταῦτα Μοσζά, 
Δηα ΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ τηϑδῃ5 “ΤὈγείχη βϑογυῖςθ. 

ΤὨΘ ΠΕΙΥ ΡΙΠ1Δν ἰ8 οα]]οὰ “4 δαγηιΐρς δι, 
56 ἰξ ννᾶ8 ποῖ ἃ δυῃ [μαὶ “ Ξπιοίβ [ῃθῖ 

Όγ ἐἰδγ" (5. οχχί. 6). 

“4 Ἐν ἀδγ δἱοηρ [ες δοϊοη βῃοὰ ἰδηὰβ 
ΤΈςε οἱουὰν ρἰ]]ν ρ]ἀεὰ 5[ον ; 

Ἐγ πίρῃϊ Ασδθὶδ᾿β οσϊτηβοη Ξαη 8 
Ἐρίαγηοδα [6 ἤοΙΥ ΤοΟἸππηἷς ἔον.ς 

4. :605.}] Το Εργρίίδη. 

ἐδε ὠρριοογγμρέ ἐσῥί.] ἄφθαρτον, “ ἰτατιοῦ- 
τ], ““Ἰποογτιρί δ ]6." ὙΤτοδῖξ τοραγὰβ ουθη 
Ἐπεὶ σογοΠΊΟΉ 4] ἰανν 85 “' δὴ Ἔυὐουϊδϑιηρ ἀθοσοο᾽ 
(Τοῦ. ἱ 6.) “Τδῖβ ἰ5 [6 Βοοκ οὗ ἴδε οοπι- 
ταιδιιαἀτηοη(5 οὗ Οού, δηὰ ἴδε ἰανν (Βαὲ οηδυτοῖι 
ἔοτν εὐογ᾿" (Βαγιυςὶ ἷν. Σ) Τα πηεϊδριοῦ οὗ 
“1 ς᾽ 15 σοηδίδητ! Δρρ Θὰ ἰῃ 4 ϑρίσι[4] 
δεῆ5ε: ἴ8. ἰ, 5; 8. οχίχ. τος; Βρῆῇ. Υυ. 
8, ὅζς. 

᾿ ἐλῖδο 

9 δὲ ἰααυ.}ὺ “ὙὝὙΒΕ αν" 5 υϑοὰ 85 ἴη 
Ῥ5. οχῖχ. ἴο ἐχργεβ8 ἴσυς χε] ρίοη, ἴα τευθαϊοὰ 
τεϊδοη δεΐνγεεη Οοά δηά πηδη. 

γο 1δε «υογἷΔ.}] 866 ποῖδ οἡ ἴγ. 2 ; χίν. 6. 
Ναίυγαϊὶ ᾿σϊ νγᾶ8 σίνεη ἴο [86 πδλιίίοη ψ πο ἢ 
τγὰβ ἴο δ6 ἴο {πε ννοσ]ὰ τῆ6 βουγος οὗ βρίτιζυδὶ 
Ἰρδε; [ἢο86 στο πιδὰ βίσγίνθη ἴο ἱτηργίβοη ἴδδὲ 
πδίίου ἴῃ ἀδυκηθθβ ογα Ρυηίβηοα ἢ ἀδγκ- 
655. ὙΤδυβ ἴΠ6 ράϑϑαρε ἔγη5Π65 4 ἔγεβῃ 
ΠΠυϑιγα οη οὗ ἴδε νυτἴοτ5 ἑδνουγίϊς {6818 
τεβρεςζίηρ ἴδς τεϊδίίοη οὗἨ “κα ἴο |1κο," δ6- 
ἵνέεῃ βίῃ δηὰ γχεϊτδιξίοη (χί. 16). Ηξετε, 
ἃ5 ἴῃ ἴπ6 δοηρ οὗ δίπιεοη ({Κ. 11. 22), ψὲ 
Βηά ἴῃς ἀϊδείηςξ ςοηοορίίοη {παῖ Ἐπ Διο Υ 
“ὁ {ῃ6 ἰανν 7 νγᾶ5 ἢοΐ ἴο ὃδ6 ςοπβπεά ἴο ἴα [6νν 
ΟἾΪ, Ὀυΐ τνὰ8 ἴο 6 “4 Ἰἴζῃξς ἴο ᾿ἰχῃίθη [Π6 
Οδρ 168 (ςοπΊΡ. χίν. 13). [{ ἴ5 σίγδηρε δμαῖ 
[86 5.τθ68 οὗ ουγν 1,ογὰ 5 ἀΔΥ, δηὰ [ῃ6 ῥθορὶθ 
ἀηάογ τπεὶγ ἰοδοδιηκ, δου ἃ 50 ςοιῃρ  οΕἰΘ] Υ 
ἤανο ἰοβῖ βεἰρῃΐ οὗἨ ἴῃς οἱὰ ργορῆοςῖεβ οὗ ἴδ 
ΟὨ γΘΓΒΑ] οοηνογξίοη οὗ [Π6 μιοδίμοη (18. 1]. 
1-ς, ΧΧΥΪ, 11; Μίοδῃ ἱν. 1--13). ΟΙΏΡ. 
ΤΟ ΧΙ. τ, ΚΑ οεἶθαν ᾿ἰρϊ 53}|41}1} βῃϊηθ ἴο 
41} (ΠὨ6 ὁπἀ58 οὗ ἴΠ6 φαγί ;᾽" “4, χὶν. 6, “ Απὰ 
41] δε παϊίομς «υδίερ αγὸ ἐπ δὲ «υδοίε εαγὶὁ 
11 τυγη δηά ἔθασ Οοὰά ἴσγυϊν, δηα ν}}} ἔοσϑακο 
[8οῖγ 1ἀο]8, χοΌΔΟΪΙΥ [ἰδϑὲ ΔΡοςσυρδαὶ 
ΤΙ 678, Ὧ0 655 [δὴ ΡΏ]ο, βυρροβοά, ἢον- 
ανοσ, [αἱ [86 [ἐν νουϊὰ τεϊδίη {ποὶγ [πθῸ- 
ογαϊίς βυργειιδου (Ρμϊο, “6 Αργδμδπι. 19), 
δηά (μα [6 γΠο0]6 νον] ψουϊὰ δάορι δ οὶγ 
ςοσθοηΐαὶ υ8ᾶΡ68. 

δ. ἐο σαν 1δὲ δαδε:.} ἘΧ, ἱ. 1ς5--22. ΑἙ [815 
Ροϊηΐξ ἐκ ν. 10) Ὀορίη5 ἴμ6 ραγα] οἱ θεΐνσθθη [6 

ἴδε ομΠΠ ἄγθη οὗ [6 ᾿ὑγρίίδη8 δηὰ οὔτπο 
15γ6}1165, Βῖςοι ἔΙΓΠ 58:65 γεῖ δηοῖποῦ 1110.5- 
[ταϊΐοη οὗ ἴῃς (τυ ἢ “δὶ νβογου 4] ἃ τηλη 
δἴη8, ΟΥ̓ [86 βδηηα 4150 53}8]} δ6 δ6 ρυηὶβιδα 
(χὶ, 16). 

οπὸ εὐὶ4.} Ἐχ, 11. 9.ΚὨ ὙΠΟ τόβους οὗ οπα 
Ὀαῦς οὗ {πε 5Ξγδθ 165 ἱηνοϊνοα ἴΠ6 ἀεπισυςίοη 
οὗ ἃ τπιυϊιτυὰς οὗ [86 σὨΠάγεη οὗ (ἢ. Εκγρ- 
τἰΔὴ5 (ΕΧ. χίϊ. 29). ΄Ὀβϑορῆι8 τηθηϊο5 ἴδ6 
Ἰεφοηὰ τμδὶ ῬΒαγδοῖ νγᾶβϑ ᾿Ἰηἀδυςοά ἴο δἰζερῖ 
[Πς ἀοκιγυςοη οὗ ἴδὲ οἰμ]άγεη οὗἁἨ πε 15γδοὶ- 
ἴῖε8 ΕΥ̓͂ ἃ ψαγηΐης ΡγΟΡἤεΟΥ (΄ Αητ ἰἱ. 9) 
Οομηραγε ἴῃς ῬοΟΪΙΟΥ͂ δηὰ τηοῖϊνοβ οὔ Ηοτγοῦ 
ἴδε Οτεαῖ (Μαίϊ. 11. 1-:8). ΤἼΤΠα ΒοοΚκ ο 
Εχοάυβ ἀοε5 ποῖ τπηθητοη ΠΟΥ ΤΏΔΗΥ Οἰ]ἀ ΤΟΙ 
οὗ [6 Ιδβγδεϊϊε5 ρεγιϑῃεὰ ΟΥ̓ ὄχροϑυτε οἱ 
ἀτγονηίηρ, ουὲ ΠΑΓΑΙΪΥ͂ ννάστδηΐῖβ (δ νυτιζοσ᾽ 



Ὑ  ΙῈΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΠ. 

8 ον ψΒεγεσιὶ (δου ἀϊάΞῖ ριη- 
ἶβ8ῃ οὖ δάνεγβδγιεβ, ὮὈΥ τὰς μρπεὲ 
ἴπου ἀϊάδε ρο᾽ο  υΣ, σοὶ 
μιδάϑι ταἸϊοά.ς 

9. ὁ ἔογ {δε τ ββέεουβ ΤΠ] άγεη οὔ Ἐμὲ 
δοοά τηεῃ ἀϊά 5Ξδογίῆςς ξεςγειίγ, λπά 
ἢ ομς σφοπϑεπῖ πιδές ᾽Δ ΒΟΙΥ ἰδνν, ἰῶτε 
1Πλὲ τῆς βδϊηῖβ ββουϊὰ ὃς [κε ραγ- γα, 
ὭΔΚοΙβ οὗ με βλπης ροοὰ Δλπά εν], 9. ὃς 
τς ἐδλίθεῖβ ποῦ δἰηρίηρ οὐ ἴδε 5 
80ηρ8 οὗἉ ρΓΑϊβε. 

ΙΟ Βυῖ οἡ τς οἴβδεσ [46 τβεῖε 

ἱπιρβοδείου ἔμδὲ Μοβεβ νγδβ ἴδε ΟἹἱγ ο]ὰ ἴΏ Οτίπιπι, ΚΊευκ, ὅζο.), ἴο ἔδκε ἀγαθῶν 85 
ὙΓὮΟΘ6 ς836 ῬΒΆΓΔΟΝ 5 ἄδοσοα νγῶβ οδιτίοὰ ουΐ. ἜΣ ΟΡ. ἀρλαττο τὰ ἀπριφανη το 

αἰοκειθεγ ὁμοθυμαδόν. ΤᾺς φτορετ 988. ΥΠ: τ} ΠΕῚΝ ἔετς ἘΠῚ ἴσ Τὴ πδπ 
ταεληΐηρ οὗ (δε υγαγὰ 18 “ πηδηϊπιουϑῖγ," δυς Τέκνα 5 ΒΕΠΕΤΑΙΙΥ υϑοὰ, ποῖ « 
ἴτ [5 ὑδεὰ ἴῃ ἴῃς βεῆβε “"' οπε ἀπά Δ}} :" Ὁ. 12 : ΡΤ ΠΣ ΒΆΓΕΝ. Ἐρῖτες οὐ ἀπίῃ 

εὐδονε με ταρβῶ δι μῦν μδν ον ΒΝ ΠΕΡ ὑπάετείδληάβ ἰξ ἴ0 πιρᾶπ “ἴδε βεῖτβ οἵ 
οὐ ἥ ρῳ, Οοῦἷε ιμετὶ ροοάπο38. 

“ γυβηϊηρ.᾽" ῬΤβὸ νυδῖοσ οὗ ἴδο Ν1ϊο, ἰὴ υυδὶςἢ : : 7 ν ἂμ 
ἔπε) βίτους ἰο ἄγονγη πὲ οἰ άτθη οὔ ἴς 44 “ἀεγῥήεε Ξεεγεῖ ὅ.} Αι αἰϊαβίοη ἴο 

526 [ν. 6---το. 

“Ἐχοά. δλνϑά, ἴὸ γεργονε [ἢ πη, “ [δου τοοϊκεβὶ 
Δ 1γ τἢς πὐυϊτίτυάς οὐ ἐπεὶ οὨΠ]άγεη, 
“ Ἐκοά , ἈΠΑ 7 ἀεδιτογεάβι {πεπὶ δἰτορεῖβεσ ἰη 

ἃ ΤᾺΪΡΉΓΥ νγδῖεσ. 
6 “Οἕτδδῖ πίριις ψεγε οὖσ ἔδιἢεγβ 

ςεγἢεά δίογε, τῇῃλι δϑϑυγεῦϊγ ἱπον- 
ἵηρ υπῖο ττἢλιὶ οδίββ {ΠΕΥ Βλά ρίνεῃ 
ογεάεησα, ΠΟῪ πιρῆῖ δέζεγνγαγαάβ ὃὈς 
οὗ ροοά ςδεεγ. 

7 80 οὗ τῇγ ρΡεορίες νγδἂβ δοεςεριεά 
δοῖι τἢς δαϊνδιίίοη οὗ τὰς τὶρβέεουδ, 
Δη4 ἀεϑίγιςτίοη οὗ τς Θῃοπ}68. 

α΄ Ἐχοά, 
τι. 4. 

13γδο] 168, δὰ Ὀδοη τμ6 ἱπϑίσυτηοηΐ οὗἉὨ τδοὶγ 
δίῃ; δηὰ (ῃς νγαΐοσ οἵ [ὃς Ἀδὰ 868, ἃ5 νγὲ]} 25 
ἴῃς Ὀϊοοά-οοττιρίεά νγαῖοτ οὗ ἴα ΝΊΪς (χί. 6), 
ψγ8 [6 ἰηπίγιμησηΐ οὗὁὨ {πεὶγ Ῥαηϊβῃπιοηῖ 
(χ. το; ΧΙχ, 4-7). 

Θ. ἐδαὶ πἰ9}1.} [πὰ πο ἴδς Ἐργρὕδη 
γϑιθογῃ τοῖο βἰδίη. 

ἐεγαβεά αὐογε.} ἘΧ. χὶ, 4-11:; ΧΙ, 21--29. 
ἐδὲῦ »ρδὲ αῇβεγαυαγάς δὲ 9.) ξοοά εὗεεγ. 

ΎΠε56 βεύθ ψογβ σοργεβοηΐ ἴΠ6 ὁπῈ ΟΣ 
ἐπευθυμήσωσι, ἐκ ἸΠΟΥ τϊρϊ Ὀ6 ρἰδλάάοηοὰ 

108 δβενγῃ (παὶ (ΠΟΥ τηΐϊρηξς σοὶγ. ΤΈΣ 
“ὁ οἕιἢ5" ψεγα ἴῃοβε ΒΊΟΝ Ργοπηγϑοά ἴο ἔβοπὶ 

Ὀγ,; ἀπ. ΌΥ ἴῃς οδῖῃβ οἡ ψϊοῖδ 1 τγᾶ5 

Ῥαβθουοῦ, δὶς ἢ ἰ5 θυσία ἴῃ Ἐχ. χίϊ. 27. 
Οοιρ. Ηοῦ. χὶ. 28. ὙΠΕ οχργεβϑίοη δ. 86- 
ΟΤΘΕΥ "ἢ οὯπ ΟἿΪΥ τηδᾶῃ “ ἴῃ {Βεὶγ οὐσγῇ μουϑεβ," 
ΕΣ. χιϊ, 46. 

α δοῖν ἰααυ} 1ἰἰ, “ἴδε ἴδνε οἵ Βοϊϊπεβ5 ἢ 
), ἈΠ|655 πῖβ (πε Μαίίοδῃ ἀπά 

ΑἸοχαπάσγίδη Μ55. ψὲ τεδὰ θε τ᾿; “ἴδε 
ἴλνν οὗ (ἰ.. ψμίςϊι επιδηδιοὰ ἔτοπι) Ὀ ΤΙ ΠΥ." 
ΎΒΕ ἰἴανν ἰ5 ἴμδὲ οἵ ἴῃς Ῥαββονεσ, σψῈ ἢ 
5: ] ]5ῃεὰ ἃ πεν τεϊδιίοη δεΐνεεη Οοά δικὶ 
ΗἱΪδ ρεορίε. 

“δαὶ ἐδε ταἷπ!..} [ἴ 15 Ὀεϊζες ἴο (2Κε τοὺς 
ἅγιους ἱτ αἴνους. ὙΠΕ δυδ)εςῖ οὗ μεταλη- 
ψέσθαι ἰ5 ἰπνοϊνεά ἴῃ ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν. 

ἀζεγ: 97 4δε σανιε ροοά «πα εὐἱ.}] Ὑμδῖ 
ἐτπι ἤ (Πη6 8οῃ8 οὗ ᾿ἰϑγδεὶ βδβουϊά ὑε 
Ὀουπάὰ τογχεῖμεν ἴῃ 4}1} Ῥγοβρεσυ δηά δάγεγ- 
δ'(γ. ΤῊΪΒ 50] ἀΔσ Υ ἴῃ βοοὰ ΕὙἹ]} [οσΐυηε 
νγλβ ἱπάϊςαῖοὰ Ὁγ τῆς συνοεῖ βδυος (εαγομίδ) 
δηὰ [πε Ὀἱξες μετὸβ δὲ [π6 Ῥδϑεὶδὶ ἔεδϑ, 

ἐδε γαΐδεγ: ποαὺ εἰπρίπρ οἱ ἐδὲ τον: οὗ 
2γαδ6.} ὙΒῈ ΑΟΝ. Βεγε [Ό]]οννβ ἴπε τεδάϊης 

ΤΩς τεδαϊης οἵ 

ἴ8ε ἱπμποιιίδηος οὐ δηδδη : ΕΧ. χἱϊὶ. 5--τό; 
ΧΧΧΙΪ, 11; ΧΧΧΙΪ, 1, ὅζο. 

ἽἼ. «ὐαΖῷ ἀεεορίεά.) Ὄπ ΑΟΝϑ. ον 5 τδς 
γυϊς. “«“ὠεεβία ἐπ," Ὀυϊ προσεδέχθη ταῖβετ 

ΤᾺΕΥ ἐμά θδεῃ ἸΠΕΔἢ5 ““ννὰβ ἐχρειΐεά." 
ἔογεννατηθα τεβρεςξίηρ [ἴ. 

8. ευδεγεαυὶ! ὁ. ΤῊΪΚ 15 ἴδε τεδάϊηρ οὗ 
[86 Ναϊίςδη Μϑ., δηά ᾿5 δὴ οὗνϊοιυβ σοστεοϊίοη 
οἵ ὡς, με τεδαϊηρ οὗ ἴδε δἰπδιεὶς δηά ΑἸἹεχδη- 
ἀγῖπε Μ55. ΒΥ [δε βἰδγίῃς οἵ ἴς ἢγξίδογηῃ Βεΐογεμδηά᾽ (1. Βεξοσε τμς Ῥαβοδδὶ 
Οὐὰ ξερὰ εις ἰταεϊίτεα ἀπά βυιπιπιοποὰ ἔμεπι ἴων χων υὐθομυσσωμὰ ἐξ μᾶς ἀμδν δετταν 
ἴο θε Ηἰ5 ονχῇ ρϑορῖε. ἂν τῇ μδα ἀπε ὍΣ με ΠΕ μοα» ΤῈ 

«υδορε ἐδοι δαδεὶ εαἰϊοα.}] 1,1|, “’ οΔ1Πηρ υ5 
ἴο ἴῆγ5ε} ὙΤἷ5 ς2]] 15 1]υδίγαίοα ἴῃ Ὁ. ο, 
δηᾶὰ [86 Ρυηιβῃπιεηΐ οἵ 6 Εεγρεδηβ ἴῃ 
υ. 1ο. 

9. 2δε τ τλβο σι εἰδίάγεπ 9}. κοοδ »"εμ.} 
Ἀδῖπεσ, “ ΠΟΙ (ὅσιοι) 8οῦ8 οὗ ροοά 
{8ιηρ55. ὙὍὙΒῈ ὙτΠΕΡ [45 οἥδη οδ]]εὰ [ῃς 
5γδε} 65 ὅσιοι (τ. 1, ς, 1ο, 17, ὅζο.) δηὰ 
δίκαιοι (Χ. 2ος; ΧΙ. 14: ΧΙϊ, ο, ἄζε.), Ὀυξ πο- 
ΒΕΓΕ ἀγαθοί. 1 15 Ὀείίοτ, ἐμπετείογς (ἢ 



, ΨῸ 11-- 5. 

βουπάεα 4η 11] δοσογάϊηρ; ΟΥ̓ οὗ δε 
ΘΠΘΏ1168, Δηἀ ἃ ἰΔπηεηῖαδὶα ποῖθα νν88 
ςδιτιεἀ δυγοδά ἔογ σι] άγεη τῆδι σχεγαὰ 
θενναι!εά. 

11 ἐἼΤΒε πηδϑῖεῦ δηά ἔπε βεγνδηῖ 
ὙοΓΟ Ρυη 5 ηε ἃ δήεσ οὔθ ΠΔΠΠΘΓ; 
Δηά [{κ6 48 τῆς Κίπρ, 80 βυβετεά (δε 
ςοπηποη ρεΐβοη.. 

12 80 ΠΟΥ 411 τορεῖμεγ μαά ἴη- 
ΠυπΊογΑ δε ἀελὰ τὶ οἠς Κὶπά οὗ 
ἀεδίῃ ; ποῖῖμεῦ σγεγα ἴῃς ᾿ἰνίπρ 5υ- 
Ποίεπε ἴο ῬυΓΥ {πεπὶ: ἔογ ἴῃ οὴθ 
τηοηεηΐ ἴῃς ποῦϊεβι οἤβργίηρ οἵ 
[Πεπὶ νγᾶ8 ἀεβίγογεά, 

ὙΊΘΒΏΟΜ ΟΥ̓ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΠΙ. 

11 οι ψΒεγεδβ ΤΠῈΥ σου ποῖ 
Ὀε]ΐενε ΔΠΥ͂ {δπρ ΌΥ τεᾶβοη οὗ {δε 
δησδηϊπηεηῖβ; ὕροη [ἢε ἀεβίγις- 
τίοῃ οὗ [Πε βηβίδογη, ΠῈῪ δοϊζπον- 
ἰεάρεά {18 ρεορὶε ἴο θὲ δα 80ῃ8 
οὔ ὅσα. 

14 ον ψἘ1Π|6 411 τῆϊηρθ σοῦ ἴῃ 
αυΐεῖ 51|1εῆςς, ἀπά δαὶ πιρ ννᾶ8 ἴῃ 
(Π6 πιῖάβϑι οὗ μεῦ 5 ΣΕ σουΓδα, 

15 ΤΗΐης ΑἸμαῖρ ννογά Ἰεαρϑά 
ἄονγῃ ἤοπλ ἢδάνεῃ οὐ οὗ τῃγ γογαὶ 
τἤγοηε, 88 ἃ ἤἥεγος πηδῃ οὗ νγᾶσγ ἰῃῖο 
(6 πάθε οὗ ἃ ἰδλπά οἵ ἀεσβίγυο- 
ἐίοη,. 

Εἰγεὶν ἀενοὶά οὗ μἰβέοσί δὶ, δῃἃ ρευῆδρβ Ἔυεῃ 
οὗ τγδαϊοηδὶ, ἑουηάδξίοη. [τ 15 πιοδηΐ ἴο 
Ρτονϊς ἃ βίγοηζ δηθ Πο815 ἴο ἴῃ 6 νυδὶ] οὗ [88 
Εἰ Υράδηβ ἀεβοσι θεὰ ἴῃ ἴμ6 ποχὲ σγεῦϑο, ὉῪ 
ςοπίγαβίηρ “ ᾿Γδιβεδ οἵ [δῖ Πογϑ " 1 “ νν841}5 
ἴοτς ολ!Π] ἀγθη." 

10. ἐϊηαεοοταϊηᾳ.}) ἀσύμφωνος. ὙΜΒε νναῖ! 
οἵ ἴμε Ὀεγοαυεὰ (ἔχ. χι. 6) στηϊηρίοὰ ἐϊ5- 
ΤΟΥδΠΕΥ ψνἱ [86 βοηρϑ οὗ ἴῃς {ἰυτηρμδηῖ. 

11, Τδενπασέεν από ἐδὲ τρυση!.} ἘΧ. χὶϊ, 29. 
Τῆς Ταγζυπὶ οὐὗὁἨ [οὐδίμδη οχρίαἰηβ “πε 
σαρῖνα ἴῃ {πῸ ἀυηροοη" ἴο τηθᾶῃ ϑυδ͵εςὶ 
Κίηρβ, Κορὶ ἴῃ ργίβοῃ ΌΥ ῬΏΔγΔΟΝ, τνῖο γοτο 
Ῥυηϊϑῃοὰ ὉΥ Οοά ἔοσ χε)οϊοίηρ οὐεσγ ἴῃς 
ΤΩ βοσΊ65 οὗ [ἢ 6 [5ΓΔ6}168. 

15. α]] ἐορεῖῥεγ. ΑΒ ἴῃ υ. 5. 

«υἱ!δ πε ἀξ 97 ἀεα!}.} 1.11, “ἴῃ ος πᾶτης 
οὗ ἀεδι}. 

“ὐἰβείοπὲ 10 δι ἐδ ΑἩ οχδρϑογαϊίΐοῃ 
ἔον ψϊςς {Ποτὲ 15 πο δυξμοσίγ, Ὀαῖϊ [π6 ψυτίτονῦ 
ΤΩΔΥ τηθδῃ ἴο ΠΏΡΙΥ (μαϊ [6 οσουγΓεηοο οὗ 80 
ΤΩΔΏΥ ἀοδίἢ5 δὲ οὔςς τεηδογοά ἱτηροβϑίδὶς ἴα 
ῬΟΠΊΡΟΙΙδ ΠΕΓΕΙΊΟΠΪ68 ᾿ηνοϊνοαὰ ἴῃ ἴδε ΕΠΥΡ- 
Ὀδη ποΐοῃ οὗ “Ὀυτγίηρ" (οομηρ. χῖχ, 3). 
ΎΒΕζε 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ δὴ δ] υβίοη ἴο (ἴῃς ὥςΐ (ῃαϊ 
τς Εργρίίδῃβ πδὰ {πεῖν βου ἴυγπεά 
ἔγοῖὰα ἴῃ6 Ῥυτγϑιϊξ οὗὁἨ ἴπ6 [5γδοὶ 65 Ὀθοδυϑ6 
ἵπεγ “Μέσα δυτγίηρ ἐΠεῖγ Βγβίδογη; (Ναπι. 
ΧΧΧΙΝ, 4. δ: Ηδρδαϊκεϊς δ ἀ"οη8 δγὰ 
ἰουπά ἴῃ ῬΆΠΟ (“τ Μοβ.᾽ 1. 24) δῃὰ ἴῃ ἴδε 
Ταγρυ οὗ [οῃδίῆδῃ. 

ἐπι 0716 ̓,07216712.} πρὸς μίαν ῥοπὴν, “ αἴ ὁῃ6 
(το την οὗ [ἢ Ι ἷρὸ ἡ ᾿ 

ἐδε ποδί οὔῤγίαᾳ] 11, “16 πιοσὰ 
Πορουγαῦϊς Ὀἰτἢ,᾽ 2.6. Ἐδ6 θογη;. “τὰς 
οἰϊεῖ οἔ 4}} {πεῖν βίγθηρίῃ᾽" (8. ον. 6). 

18. 26 εν «υομἶά ποῖ ὀεῖευε σηγέδίηρ.] ΤῊΪΒ, 
δσαϊη, 065 θεγοηά, ἀπά ὄνθη οοηϊσαα!ςίβ, (Βς 
διδίαπιθηϊ οὗ Μοβοβ (ἔχ. υἱῖϊ. 19). 

ἐποδαημέρριοπι.} Φαρμακία ῬΤΟΡΕΓΙΥ͂ ΤηΘΆΠ8 
ταδεῖς τοῦς ΟΥ̓ Τη6Δη5 οὗ ἀγι,8, γοοῖβ, ἄζς,, 

Ὀυξ Ὀοοδης 8 σΕΠΕΓΔΙ ψογὰ ἴον 411 ξοσοοσίθβ 
(εν. ἰχ. 21). 

ο δὲ 1δὲ “οη 9.7 Οοά.] Ἐδίδογ, 1 [86 τοδά- 
ἰης Ὀδ6 οοττοςΐ, “ἴο δὲ 84 5οη οὗ Οοἀ;," νδίςἢ 
δ ἂἃῃ οχαρχογδῖθα σείεγεποα ἴο ΕΣ. Χὶϊ, 21. 
Οοά ιδΔὰ 52ἰὰ ἴο Μοβεβ, “"[5γδδὶ 15 ΤΥ 50ῆ, 
Θύθη ΤΥ ἤγείροση" (ΕΧ. ἷν. 22 ; ςορ. Ηοϑβ. 
ΧΙ τ; σεῤγα, 11. 13), δυῖϊ τῆς Εργρδηβ παὰ 
ὭΘΥνΟΣ δοκηονϊεάροα 815. ΤΟ Ννοηεϊίδη Μϑ. 
οπιϊῖβ υἱὸν Δτορξεῖπον, δὰ ἴδ6Ὲ Ψυϊ,. 845 
“ῥοῤῥοπάογισιξ ρῥοῤμΐμη ΤΠ) εἰ ἐ59ε. 

14. ἐπ δὲ νά 97 δὲν “ευἱῇ εομγα.. 11, 
ἐγγὰ5 ΤῊ ΑΥ ἰῇ ΠΟΙ ΟὟ δυν 6538 (ΕΧ, 
χί!. 29}. 

15. Τρίπο “η δὲγ «υογά.}] ΓΕ Ϊ5 ἰ8 οπ6 οὗ 
[86 ρᾶϑβϑαρθβ (ςοιΏΡ. ἰΧ. 1 ; ΧΡΪ. 12) ἴῃ το 
[06 τοῦ ΔΡΡΓΌΔΟΒ65 τηοϑὲ ὩΘΑΓΙΥ ἴο [6 4]} 
Ὀυῖ ρεγβοηδὶ ᾿οροβ ψὨϊοἢ ΡΪΑΥ5 50 Ῥγοιῃίηθηῖ 
8 Ρατί ἴῃ [86 υτἱῦηρβ5 οἵ Ρῃϊο. Ὑεῖ, |κὲ τς 
ντιοσ οὗ ἴπ6 ΕΡΙβῖὶῈ ἴο {6 Ἡδφῦγενβ, [86 
δυῖδον, οὐἨ (5 ὈΟΟΚ Ὡσνοῦ ἀσῇβη ΕἸ} δηά 
ἀδιηοηΞ ΓΔΌΪ δάορίβ (ΟΣ δηςἰοεἰραῖοβ, 45. 18:6 
(836 ΤΑΥ͂ 06) ΡΏΙΟ᾽ 5 νἱεννδ δρουΐ ἴῃ [ἃ οροβ. 
Ηρτο ἴδ6 ννογάὰ ἀοϊϊνοῖβ ἴδ [5Γ86]165, 45 
ψν Ἰϑάοιι 15 δα ἴο ἀο ἴῃ χ. 15; δυῖ {πε ἀ6}}- 
ΥὙΘΓΥ 8 τοῦς Ογ τῆς ἰηΠ]ςοη οὗ νϑεηρθᾶηςθ. 
Ιπηἀοοά [δ6 ἰδηρυδρε οὗ [656 γοῦϑοβ δθθηβ ἴὸ 
Ὀ6 5κυρρεβίεα ὈΥ̓͂ τ Οἤγοη. χχί. τό, “ Ὠανὶὰ... 
δᾶ} δὲ “ἔπρεὶ οὐδε 1ον σἰαπαά δείαυεεη᾽ ἐδὲ 
ἐαγὶ απά δὲ δεαύυεπ, δαυΐης ὦ ἄγααυη “«υογά 
ἐπ δίς δαπά." [1 πεοὰ Πασάϊγ ὃδ 541 ἀ {παῖ {116 
Αηκεοὶ οὗ ἴῃς Ῥίαριις 45 Ὡο δῇ ἢ [᾿ς 
Ῥμοηΐδηὴ ἴοροβ, ουϊ ταῖμοῦ σὰ “τῆς 
Ρυηῖβμοῦ ἢ (υ. 22) δηά ἴῃς ἀεβίγογεγ (υ. 25} 
ΤῈ ϑϑοῖὴβ ργοῦδῦϊο τπογείογε {πδὲ ἴῃ6 οχργοβ- 
8ῖοῃβ οὗ [6 ψτοεῦ ἅἀγῸ πλδίηγ ἑουπάεα ὕροη 
Βοιιρἴυ ΓΔ] ραβ5ρΈ5, δ ἢ 85 Ηοβ. νἱ. ς ((ΧΧ., 
ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήματι στόματός μον 
(οορ. δον. 1. 16). ον. χχί!. 29, “158 ποῖ 
ΤΩ Μοτγὰ ||κὸ ἃ5 ἃ ἤγε ὃ ϑαϊῃ ἴῃς 1 οτά ; δηά 
Ἰκεὸ 4 δαπιπιοσ ἴδδὲ Ὀγοδκοῖδ [86 τοςκ ἴῃ 
Ρίθςςβ:}᾽ Ρ8. ΟΧΙΥΙΪ, 15, “ Ηἰβ ψογά συῃηοίῃ 
ὙΘΙῪ 5 ΠῚΥ;" Ὁ. 18, “ΗἬἜ ϑ8θηάείδ ουΐϊ μιῖ58 
ννοσὰ δηὰ χροϊζοῖῃ [6 πὰ,᾽᾽ ἄζς. 
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16 Απά ὕῬγουρᾷι ἐἰίης υπέεϊρηεὰ 
ΠΟΙ] ΔΠἀπηδηῖϊ 848 ἃ 8ΠλΓΡ βννογά, δηά 
δίδπαϊηρ ὑρΡ ΗΠ1εὰ 111 τὨΐηρ8 στ 
ἀεδῖῃ ; δηὰά ἴδ τουςῃεὰ τς ἢεάνεη, 
δυῖζ 1 βιοοά ὕροη τῆς εἀγίῇ. 

17 ἼΒεη βυάάεη]γ | νἱϑοῃ8 οἵ μοῦ- 
ΓΙ Ό]6 ἀγεδπ8 (του δε ἔδει βογς, δηά 
ΓΕΓΓΟΙΒ ΤΑπὶῈ ροη ἴπεπὶ υη]οοκεά 
ἴογ. 

18 Απά οὔς τῆγοσσῃ Βεῖε, δηά 
ΔΠΟΙΒΕΓ ἴδογε, ΒΔ] ἀελά, 5μενγεά τῆς 
οδυβε οὗ ἢΪ8 ἀφδίῃ. 

ΜΙ ΙἜΒΘΌΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΗ͂Ι. ἶν. τ6---2:. 

Ι9 Εογ τῆς ἀγεδπβ [πὲ του] εὰ 
τπεπὶ αἀἰά ἰογεβῆενν 8185, ἰεβῖ 86 
8ῃοι ἃ ρεγίϑῃ, δῃά ποῖ Κποὺγ ψἘῈΥ 
{πεν ψεῖε δθςιτεά. 

20 Ὗεα, τῆς ἰλϑίίησ οἵ ἀεδιὴ 
τους εἀ τῆς τὶ ρΠίθοιιβ αἷβο, δηὰ τῇ ογε 
νγ8 ἃ ἀεϑίσυςτίοη οἵ τῆς Ἐτηυϊτυάς εἰ ότι Ά 
ἷἰπ τὰς ὙΠ] άθγπεβο : δας ἘθῈ τταῖ ἢ 
οηἀυγεὰ ποῖ ἰοηρ. 

21 ογ τπεη τῆς δαπιεϊεββ πηδῃ 
τιλὰς ἢλϑῖε, δηἀ 5ἰοοά ἕο ἴο ἀείεπά 
ἼΒεπὶ ; δηά δγηρίηρ, τὴς 5814 οἵ ἢ 8 

ομὲ 97} ἐγ γογαΐ ότοπμθο ΟἾΔρΡ. ἶχ... 111, 
“ουΐζ οὗἉ [ὮΥ τογαὶ τὨγοηθ8. Ὅς ῥίυγαὶ, 45 
ἴῃ Ὁ δη. Υἱΐ, 9, 18 ΟΥ̓ ἴῃς 2ῥωσαϊῥε ἐχοείϊεπξίαε, 
τδουρὰ ΟἸ τ βιϊδῃ5 ἴῃ ΤΠΟΙΣ ΘΑΥΪΎ ΠΟΠ ΓΟΥΟΙΒ165 
Ὑἱ τὰς [{πῆ7΄΄ϑ βοπλοιπηε5 ἀγρυθα ἔγοπι [πε ἴοστῃ 
838 λη ἱπαϊοδίίζοη οὗ ἃ ΤΥ ἰη [86 Ὁπι{γ. 

3) εγοθ.} τ 1ο. 

ΩΣ ἃ ἥεγες παη οΓ᾽ «υαγ.] 1. 1ῖ,, “4 ἤεγος 
ψαυτίοσ." Τῆς ΑΟὟΝ. μᾶ5 οπδηρθὰ ἴπ6 πιεῖδ- 
ῬῇΟΥ ἰπῖο ἃ 5'π|}}6. “Ἴδε [ογά 5 ἃ πιδῃ οὗ 
νῶν " (ΕΣ. χυ. 3). 

97 .α ἰαπά 97) ἀεεγμειοη.} “4 ΟΥ̓ΊΠα ἀοοιηεά 
ἰληά." Οὐοπιρ. ἄνδρα ὀλέθριον, “4 ἀοοπιεά 
τηδη" (1 Κ. χχ, 42). 

16. α: ὦ 4δαγν “«υογά.}] 1.1ῖ., “' θεατὴν ἃ 
βινοσγά, Τπίηθ υπηξεϊρηοα οσομπηπιδηά- 

τηοηϊ,᾽ ἀνυπόκριτον (νυ. 18). ΤΠ ἰ8 οη6 
οὗ 16 ρᾶϑϑᾶρεβ ἰὴ ΜΓ [πΠ6 ἘΡρίβι]6 ἴο 1} 6 
Ἡοῦγενν5 σοβει 65 ἴἢ18 οοκ (Ηδ6Ὁ. ἱν. 12). 

“σπάίπρ ερ.} Τακίηρ 115 βίδηἀ οὐ εαγίῃ. 

αἰ εδίπᾳ..} τὰ πάντα. “ΤΒ6 ἰεηρῖ δηά 
Ὀγεδάτ οἵ Εργρι" 

ἐὲ Ἰομοδεά ἐδε δεαυε".] 80 ἩΠΊΟΣ 5875 οὗ 
Ὠιδοοτά: : 

οὐρανῷ ἑστήριξε κάρη καὶ Ψεὶ χθονὶ βαίνει. 
41}. ἰν. 443. 

δηὰ Ν γε οὗ Εδιηδ: 

“4 Ἰηστεάϊζυταις 5οἷο δὲ οαρὰΐ ἱπίος πθ 11 
οοπάϊι,᾽- - 5". ἵν. 177. 

2 «ἰοοά.] Βεβήκει (ἴογ ἐβεβ.) ἰδ υϑεά ἴῃ (δς 
δ6Ώ36 οΟὗἉ Δἢ ἐτηρογίεςϊ, 

μοι ἐδε εαγίδ.}1 ΤΉΏοϑα ςοϊηπηοηϊδῖουβ τγῆο 
[κε “δε 4]1-ϑονογοίρῃ ἡγοσὰ Ἢ 1Ἰὴ [815 ραβϑᾶρθ 
ἔον ἴῃς Βγροπίδιἰϑεα 1 ορο8, 866 ἴῃ [59 γϑῦβο ἃ 
δοτῖ οὗ υποοηβοῖοιβ ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗἩ ἴΠ6 Ιηοᾶγ- 
Ὠδῖο ΟἸγῖσι. Βυῖΐῖ ἴδ6 ρυγροϑβο οὗ (γι 5 [ἢ- 
ολγηλίίοη νν85 τ] ΣΟΥ͂, Ὡοϊ νϑηρόδηςδ. 

17. “Δδεπῖν.) 11ἴ,, “ Ἰτηπηοάϊ δεῖν. Α5 
δοοὴ ἃ5 Οοὐδβ ΑἸ ἢ Ὑ τοσὰ ᾿ἰοδρῖ ἴο θασίδ. 

οἱείο..} ““ ῬΗδηϊδϑίθβ." 

18. ἐδγοαυη.} ΕἸυης ἀοτῃ ἀπά μα] -5]δίη ὉΥ͂ 
ἴεΊτοΥ. 

“δεαυεά. 1.1ἴ,, ““ ννᾶ8 τηδη  εϑίην," ἀπ. ἰοϊὰ 
ἴο οἴθογβ. 

ἐδὲ εατως ΟΥΓἹ δὲ; ἀεαὶδ.} 11ϊ., ΄οἡ τδδῖ 
δοοουηΐ Βα τνᾶ8 ἀγίῃρ." 

10. 44 ὥόγειδεευ 16.) ὙΠΟΙ͂Ρ ἀγθᾶπιβ τεγα 
τηοδηΐ ἴο σγευθδὶ ἴο (Ποπὶ ἴμ6 Γοάϑου ΜΕΥ ΠΟΥ 
ψεγα ἴῃ κυβεγεὰ ἴο Ρεγίβι. 

40. ἐδὲ ἐαεηρ 9 ἀεα!δ.}] 1.1ῖ,, “τῆς εἐχ- 
Ρεγίεηςε οὗ ἀδαῖβ ;" ᾿σοΙΡ. συ. 25. ΤὨΪ. δηὰ 
[Π6 ΤὈ]]ονίης νϑγϑο8 (210-25) ἅτ τηρδηῖΐ ἴο 
οδνίαις ἴπ6 οδ͵οςοπ δδὲ ἱπ ἴῃ 6 ἩΠῸΘΣΤ655, 
διά οἱ τογο (δ οὐδ οοσδβίου, ἴΠ6 [53γδοὶ- 
ἰϊε5. ρεγβιθὰ ΟΥ̓ ̓ πΠουκαηά8. ΤῊΣ ὙτΙοῦ 8ᾶ5 
ΔΙγοδαν Ὀδθη Τοπιρεοὶ δὰ ἴο δἱϊυάς ἰο τι ῖ5 
ἷη ϑροαϊκίηρ οὗ [86 ΠΕΙῪ ϑεγρεπῖς (χνυὶ. 6: 
ΠΟΙΏΡ. χί!. 21). ΤΒΟ δηῖγο ᾿η50 ΠΟΙ ΘΠΟΥ οὗ 
ἢ8 Δῆβννοῦ ἴο {86 οδ]ες(ίοη, ἠοῖ ἴο 547 ἴδε 
Ῥοϑι νοὶ τὰ γὐμος τα ταδηὶρυϊείίοη οὗ 86 κἰ5- 
ἴοσυ, πιίσς πάν εὰ δἰπὶ ἴο τῆογὰ Ἶυ5ῖ νον 
8ἃ5 ἴο ἴδε ἱπιραΓΈ 8] ψοοάπεββ δηά Ἰυξᾶςε οὗ 
Οοά. ΤὝΒεΙο νγᾶβ διβδίου Δ} πὸ βεηεσὶς ἀϊ- 
ἔεσεπος δεΐψχεθη ἴδο χεισι δυῖίνε ἀϊςλϑίογβ Ὡς ἢ 
ἴε}} οἡ βγδεὶ δηὰ ἴῃ Ἐφγρῖ; ὯοΣ νγᾶ5 ἴΠπεσὰ 
ΒΙβίοσ ΟΥ̓ ΔΩΥ ἀἰεγοηοθ τη {πεῖν ἀπγδίίοῃ. 
[πάεεά, [ῃς Εργρύδη ρίδριιεβ ΟὨΪΥ͂ οςσυρίοά 
ἃ ἴον τηοηῖηβ, ΠΟΓΘΔ8 {ΠπῸ τη ϊϑογαῦθὶς δηά 
Ρϑῃδὶ νυδηάοσίηρβ ἰη 6 1] γηο655 σοπεπηιοα 
ἴον ἔουῖγ γϑάαγϑ, ὑη1}} ([Π6 Ὑσβο]ο ρεποσγδῦου οὗ 
ἴδεβε “ τἱῃΐθουβ "ἢ Βαδὰ ροσγίϑῃθα, 

α ἀειγμοβίοπ. θραῦσις, “4 Ὀτελκίης." 
Το νοσὰ 19 δοσγοννεὰ ἴτομλ ἴδε υχΧΧ, Νυχι. 
ΧΥ͂Ι. 409. 

ἐπδωγε ποὲ ἴοησ.)] Νουθγίμοῖοβθ, 14.700 
ἔπΠ ἴῃ 1018 βἰπρὶο ρ᾽αχιθ ; ΠΊΟΓΕ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ, 
Υ ἴσ, ἴμδη αἀἰοά ἴῃ τῆς Εκγρὕδη ῥίδζυς8 

Ρυὲ ἰοροῖβοσ. [{ 15 ἱπῃροϑβϑίθ]α ηοΐξ ἴο 866 1δδῖ 
16 υυὺ7ίζοσ, οσ ἢι15 παίίουδὶ πδιτονγῇθ85, 15 
ἀϊκιογτίηρ βδογοά Ὠϊβίοσγ ἴο 1]υϑίγαϊε ῖ5 οὐνῷ 
ἔογοζοης Τοποϊιιίουβ. 

ΑἹ, ῤεὲ δίαπιεῖσΣ πιαπἢ Αδζοὴ (Νυπι. 
χυΐ, 46--50). [ἰ ἰ5 οἵ τηρᾶπΐῖ [μαὶ ΑΔΥῸΏ νγᾶ5 
ἐς Β]Ατη61659 ᾿ Δϊορεῖβογ, δῖος νου δὲ ἃ 
Βαρταῦΐς οοηἰγδάϊςιίοη οὗἨ ἴῃς Μοβαῖς πᾶγ- 
ταῖϊνε, Ὀυξ ΟἿΪΥ ἴπδὶ 6 νγνᾶ5 ευΐ]]655 οὗ ἴῃ6 
δἰη ἕοσ ψηἰοὴ [6 ρίασις νγ88 ἴῃς γειγ υ οι, 



ΜΙ ΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΗ]. 

ΡΙΌΡΟΓ Π.]ηἰ5ΕΓΥ. Ἔνθ ργάγεῦ, Δπα τῆς 
ΡΓορ ἰδίίοη οὗ ἱποεηβε, δεῖ δἰ πηβ56} 
Δρδιηϑῖ τῆς τυσδίἢ, δηά 80 Ὀγουρ 
[Π6 οΔΙΔΠΥ ἴοὸ δὴ επά, ἀδοϊδγηρ 
(μῖ μα νγδ8 τῇγ ϑενδηζ. 

22 δὃο0 Πα ονεγοδπηθ {6 ἀεβίγουεγ, 
ποῖ ψ]} βιγεηρίῃ οὗ θοάγ, ποῖ ἔογος 
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23 Εογ ψβϑη ἴδε ἀεδλά σσεγε ποῦν 
[Δ]Π]δὰ ἀοννῃ ὈΥ εᾶρβ ομα ὕροη δηῃ- 
οἴβοι, 8ϊδῃπάϊηρ δεΐνγεεη, ἢς βίδυβα 
[86 νυγδῖῃ, δηά ᾿ραγίεα τ[ἢ6 ὙΨΑΥ͂ ἴο 1 ὧσ, εμέ 
δε Ἰνίηρ. κῇ 

24. ἰογ ἴῃ τε ἰοπρ ραγπμεηῖ νγᾶβ ' Ἐχοά. 
{Ὠεὲ ψῇοΪς τοῦἹά, δηά ἱπ τῆς ἴουγ ὩΣ 

οὗ δίῃι8, δυῖ ἢ 4 τννογὰ βυδάιοά 
δε δίπι [παῖ ρυῃ!βῃεά, Δ]ερίηρ τ 6 
ΟΔΙΠΒ δηά Ἴσονεηδηῖβ σηδάθ νυἹτἢ τῃ6 
ἔλι Ποῖβ. 

δηὰ νγᾶβ ᾿ῃοσγοΐογε θῃδο]οὰ ἴο ζ1Π] ἰονγαγάϑ8 
186 8 ΕΞ  ῸΓ5 815 Εἰρἢ- ὈΥΙΘΘΕΥ διποιοηδ. 

σἱοοαῖ ζογὶ δ ίο ἀεϊεπά ἐδενι.} 11ϊ., ουδὲ 
ἔογ πε." 80 ῥγδυεῦ 15 στοργεβοηϊθα 85 ἃ 
τεϑι] ηρ (Οεη. χχχίϊ, 24; Βοηλ. χν. 30). 

1δὲ “ῥὁἰεἰ4.1 Ἀδίδον, Κ τὰς ττεάροη." ΟοΡ. 
2 ΟοΥ. Χ. 4. 

ἐδε ῥγορίἠἑαλίοπ ο ἱπεεησε.} ΑὮ δίοηϊηρ ε[ἢ- 
ΟΔΟΥ͂ νγ88 αἰννᾶγϑβ δίδοῃθα ΟΥ̓ πὸ [ἐν ἴο ἴῃ ᾿ 

᾿ δυΓΣΏΙΩΡ οὗ ἱποοῆθε ([,εν. χυὶ. 12, 13; Εχ. 
Χχχ, 1-το),. Τἢς ἈΔΌΌΙ15 5414 τηδῖ [ῃ6 5ῆοκε 
οὗ ἱμοθῆβα δἴοηθα ἴοσ ϑἰδηάδθιϑ βδροόκθὴ ἴῃ 
ϑεογαῖ. 

ασαϊμε! {δὲ «αυγαὶδ.} τῷ θυμῷ. Θυμὸς ἰ5 
ἰηνναΓὰ ΔΏΡΟΥ ; ὀργὴ 115 ουξνναγὰ ἜΧΡΓΘΞΘΙΟΏ, 

1») “εγυαπὶί.) Θεράπων 8 ἃ ἴλΥ τῇογ6 1Ὸ- 
βρεοῖα! ἴογπὶ (ἤδη δοῦλος, δηὰ 15 ΒΡΕςΟΙΔΠ}Ὺ 
ΔΡΡΙΙοἀ ἴο Μοϑβεβ (ΗΘ. 111. 5). 

ὯΔ. ουεγεαρις ἐδεὲ ἀεείγογεγ) Τῆὸ Α. Υ. 
ἔο]]ονν5 186 τυθακ]γ-ϑιιρρογίο τοδάϊηρ ὀλο- 
θρεύοντα (νυ. 25). ΤΕ τεδάϊηρ οὗ ἴῃς Μ59. 15 
ὄχλον (δ υἱρ., Κεῖ αἰεηι ἐμγ δας). ὙΤΠΟΓΘ ΤΔῪ 
Ὅ6 δὴ 4]] υϑίοῃ ἴο βϑοπὶθ [οὐ ἢ ἘΓΔαΠΊΟΏ, ΟΥὉ 

5510} ΟὨΪῪ ἴο [μΠ6 τηυστηισίηρ οὗ [ἢ6 Ρϑορῖα 
οἴοσε ἴἢ6 ρίαξιις Ὀγοκὸ ουἵ (Νυπι. χυΐ. 41). 

ΤἼΤΒ6 οοηΐοχί, Βούγενοῦ, δἰπηοϑί σοτηροὶβ 0.8 
οἰἴμον ἴο ρίνα ἴο ὄχλον 5οπιθ βΈπογαὶ 856 η86 
Ἰ| κα “' σοηξιδίοη,᾽" “ ρεγίυγδύοη,᾽" “ δης [18- 
εἰσδπι ςαἰαπϊίαἴοτῃ " (δίγ166}) ; ΟΥ̓ ἴο βιρροβθ 
{μα ὄχλον 8 ἃ ΟΙεΣς Δ] ΟἸΤΟΥ ἴῸΣ χόλον, 
“χτδῖμ " (οοΙΡ. ἀντέστη τῷ θυμῷ, υ. 21, ἀπὰ 
ἀνέκοψε τὴν ὀργήν, συ. 23). [ἴῃ 4 Μδος. νἱϊ. 
11, ΜῸ ἰᾶνθ ἃ δἰ δῦ ρα55αρθ, “" ΟἿΓ (δῖε υ 
Αδζοῇ, διὰ Ὁ [ἢ6 σδηβογ, γυπηΐϊηρ ἔογ- 
νναγά, ὑγονδιἰεὰ οὐοσ [Π6 ΠΕΙῪ δηραὶ ΟΥ̓ πλοΔῃ5 
οὗ [δες ἐθνοπλήκτου πυρός. 

αυἱδ α τυογ4 7 ἘἈδίδοΣ, “ ἰὰ ποσὰ," Ὁγ 
“ Π6 Ρονοῦ οὗ Πἷ5 βρεθςὶ. 

αἰϊεσίης.} 1.1ἴ., “ τεγαϊηάδίηρ οἵ (Εχ. χχχίὶϊ. 

ἐῤε οαἱῥ'.Ἷ ὅεεὲ υ. 6; χὶϊ, 21. 

48. ὁγ δεαβ:.] σωρηδὸν, ἃ ἰαῖε τνοτά, υβοὰ 
αἶδο ὉΥ Ρμῖο ( Νὶῖ, Μοβ.᾽ 1. 17; "Ὀς οοηξ. 
ἰϊηρ.᾽ 6). 

“ἑαπάπρ δείφυεεη.)] Νύυτη. χνὶ. 43. 

“42οε.---- Ἰγοί, 1. 

ΓΟΥΒ ΟὗὨἨ [6 δἴοῃεβ νγῶϑ ἴἢ6 ρογυ οἵ 
πε [δῖ μογα ρτάνεη, δηά ἐν Μδ)6βγ 
ὉΡοη ἴδε αἰδάεηχ οὗ ἢ18 Βελά. 

2ς ὕπῖἭο {8686 [πὲ ἀεβίγογεγ ρᾶνε 

“:αγεά ἐδε «υγα1.}] ἀνέκοψε. 1.11,, “ κίγυς Κ 
ὈΔςΚ." 
}αγίεά δε «υαγ.] Ουἱ οὔ᾽ (διέσχισε) ἴδε 

Ῥαΐδ, 50 [δὲ ἴῃς ἀδϑίσγουοσ οουἹὰ ἠοῖ ρεῖ αἱ 
ἴδε {ἰνϊηρ. 

24. Κὸν ἐπ ἰδὲ ἰοπρ ξαγηιεπὲ «υας ἐδε «υδοὶς 
«υονΪά4.}] ΤΊ ἱπίογνοηςοη οὗὨ ἄγοι νγὰ8 ΤΟΤΕ 
εἰεςοίζυδὶ θοσδυδε οὗἨ ἔπε βυθοῖς ἱπηρογίδηςα 
οὗ ἷ5. ΒΓ ΒΟ ΡΥΙἘΒΕ]Υ τοῦεβ. ὙΠῈ πόδηρες ἔν- 
δυμα νψὰΞ ἴῃς Ηρ Ῥγχίοϑδι 5 “"σοῦθ οἵ {Π6 
ἐροα (»ιεῖδ. [ἴ οδῃ ΟἿΪΥ 6 50 οδεὰ οἡ 
ἴῃ6 δοϑιιηρίοη [μδὲ ἴἃ τγᾶβ ἃ ὑυεη ἐς ἑαίϊαγα, 
ὙΏΙΟΙ τοδομοὰ ἴο ἴΠ6 δηκ].5. ΤῈ ποσὰ 18 
ιι8εὰ ὈΥ ἴδε 1, χΧΧ. ἴο ἀεβοῦῖρε [6 Ηἰξἢ 
Ῥγιοϑὶ β σοῦς ἴῃ Εχ. χχυῆϊ. 4; Ζοοἢ. ἰἱ. 4 
(ςοῦῖρ. Ἀδν. 1. 13); δηὰ ΟΥ̓ [Ὀβερῆιβ (΄ Β. ᾿ 
Υ. ς, ὃ 7). Βιϊῖ Ιἴ 566 18 το τογα ᾿ἰΙΚΟῚῪ 
πὲ ἴῃς ννογὰ πόδηρες ΔΡΡΙ168 δοσυγαῖεὶν ἠοῖ 
ἴο ἴῃς “τοῦς οὔ [πε Θρῃοά," Ὀυΐ ἴο {πΠ6 ἐρῃοά 
ἰ156}5 νος ννὰ8 οἵ ψ 16, δηὰ νγᾶβ 566 ῇ 
ςοπιίηρ Ὀεῖίονν {86 Οίυε »μεί, Ὠϊο ΟἿ]Ὺ 
τοδομοὰ ἴο [ἢ6 Κηθοβ. [ἴ ννὰ5 οὗ δ], ἀηὰ οἡ 
ἰῖ5 ἤδη νγὯϑ ἃ στίηρ οὗ ροϊάδθη ὃ6}15, δπὰ οὗ 
Ροτηθρτδηδῖοβ όνεη ἴῃ ΌὉΪυς δηὰ ρυγρίὶε δηὰ 
βολγίεῖ (Εχ, χχυῇ!, 321-15). ὙἼὨΘ ϑυπθοὶῖς 
διρηϊἤοδπος οὗ 6 τοῦθ, 45 γσεργεβϑθηςηρ ἴπὸ 
τνΠο]ς ὑηίνεγβο, 15 αἰϑὸ οχρίφιπθὰ ΟΥ̓ ῬΒ1Ὸ 
(ὲ Μομδῖοβ. 1. 5; “ΝΙ, Μοβ. ὔ᾿1. τ4; δηά 
ἴῃ οἴδοῦ ἰγοδῖίϑεο5: “δε φΡῥγοίυρ.᾽ 2ο;:; “ἢ 6 
τηῖστ. ΑὈγδμδπλ᾽ 18, πεποικιλμένη ἔκ τε τῶν 
νοητῶν καὶ αἰσθητῶν δυνάμεων). Τοϑερίιι5 
( Απες 11, 7, ὃ 7) Γορεδῖβ ἴπεῸ βαπὶθ ΠΟΙΙΟΉΒ, 
85 4150 ἀοδβ8 (Ἰοπηθὴβ ΑἸεχδηάσγίηιβ (΄ δίγοχι." 
ν. 6). [115 νεῖν ἀουδίξι! τυ βεῖβεσ μεθα ἐχ- 
Ρ]δηδίϊοῃϑ οὗ ἴῃς βγτηδο !5πὶ ἅσε σογγεςῖ, 

ἐπ ἐδὲ 7ομν γοφυς οὔέῤε σ“ἐοπε.} 1.1, “ δῃὰ 
ἴῃς ρἴοσγιε8 οὗ [86 ἐδίποσβ οὐ ἴΠ6 στανίηρ οὗἉ 
[86 ἔουτ-τοννοα 5ἴοηβ.᾽" ΕῸΣ λίθου νὰ βηὰ 
λίθων ἴὰ Α δηὰ αΕ. [ξτπαῖ 6 {πε ἴτὰὲ τοδά- 
ἴη5, τὸ τετράστυχον τοῦδ ὃε τεραγάθα 85 
ἃ 5ιδ5ίδηζινο---“ [86 τεϊγαϑίν οι," Ὡς (δα 
ΧΧ. δηὰ Ϊ}οβερυ8 9411} [πε ογδοῖς (τὸ 
λογεῖον, ἘΧ. ΧΧΥΊΙ. 15 ; [05. “ Απίϊ,᾽ 111. γ, ὃ 5). 
7]οβορῆιβ στεραγὰβ [ἃ 85 δη δδίεπὶ οὗ ἴῃ ἔοιιτ 
οἰοπιθηΐβ. ὍΤΏς Δ] ]υϑίοη 18 ἴο [Π6 πδηλ68 οὗ 
[6 Τ νοεῖν Τγῖθεβ οἀτυθα οἡ ἴῃ6 ῥγϑοΐοιβ 
βίοῃσδϑ οὔπο Ηἰσα Ρχίοϑί 5 ὑγεαβιρδῖο (εουδεη), 
ἉΒΙΟὮ ΤΩΔΗΥ͂ ῬΓΘΟΔΙΙΟΌΒΙΥ ἑάε ἢ τὰς 

2Μ 



Ρίδος, δηά νγᾶβ δἰγαϊά οὐ τἢδπὶ : ἔογ 
ἴς νγᾶϑ ἘποῸρΡἢ τῆλ ΓΠΕΥ ΟὨΪΥ τλϑιεά 
οἔ τῆς ψγᾶἢ. 

ΓΟΗΑΡΤῈᾺΒΝ ΧΙΧ. 
ι: ἣν» Οοά τἀειυεά μο »εέγον ἰο ἐάς Ἐργῤρίίαης, 

ς απα σιν τυοπαάφγγμδίν ἀφ ἀδαλέ τοῦ ἀὲς 
οῤίσ. τ4ά 7λε ἔρυρώαρς τὐόγέ τόοῦοὸ ἐλαη 
446 δοαδογεέεε. 18 7112 τυοναἰργγμ ἀργεπερρξ 
9 {δε ογεα ΓῈΣ 10 σέγυέ Οοά᾽ς ῥεοῤῥεα. 

{πὰ πὰ ΤὨυπηηλπι (ΕΧ. ΧΧΥΪ, 17--21; 
σοΡ. Εςοϊυ 8. χὶν. 11). 

ἐδ α]07} 97 1δὲ 7αἰδεγ..}ὺ ὙΠ6 παπηε8 οὗ 
[6 Ῥαϊσιαγοἢβ νυ ἢ τες] ]6ἡ (ποῖγ ρ]οτ65. 

ἐὸν Μαϊ.1 ὍὌΠα ψογάβ “ΗΟΪΥ ἴο |6- 

Βονδῇ " (πἰπὸ Ὁ) ψεῦὸ εηρτανθὰ οἡ [πὸ 
Ηἰϊςσὰ Ῥυίεϑι 8 ξοϊάδεη ποητεῖ (ἔχ. χχν!. 36), 
8ἃ3 ἃ ςοηὐεηβαϊίΐοη οὗ “(6 ννΠοῖὶο ἐπα δηὰ 
ςοπρίεῖο βυπὶ οὗ τενοαϊδά σοὶ χίοη." 

45. ὕπο ἐῤει..} ὙΤΠε τιον βδϑαπηβ ἴο σὶνα 
ἴο δε “ νοϊάεη τγοῦεβ᾽ οἵ [6 Ηρ Ῥυίοϑβι--- 
Δηα ἐϑρθοῖ δ !}!} ἴο (ῃς τοῦς οὗ ἔα δρμοά, ἴῃ 6 
Ρεεῖοτγαϊὶ, απὰ {πὸ ττῖτο---ἰῆς ρονοσ οὗ δηλὺ- 
Ἰεῖβ. Τα οδϑι- ΟΥ̓ γχαιπποηῖίβ οὔ ἴῃς Ηἰκχῇ 
Ῥυίοδὲ σετε υδεὰ ὈΥ ἴῃς [ἐτν5 ἴο συγΓα νᾶτοῦβ 
ἀἴϑθαϑθοβ. ῬΓΟΌΔΟΪ, δοννονοῦ, [86 σϑα] Ἷοῃ- 
ςορέοη οὗ 86 Ὑτιῖοῦ 15 ἀθεροσ. Ηεδ ἱπΊρ|168 
[Πδὲ ΌῪ ἴδε τοῦθ 45 ἃ 5συ.ῶθοὶ οὗὨ ἴῃς υηΐνοζϑο, 
δηᾶ ὈΥ Η!5 πδπὶθ οὐ (ἢς τηϊγο-ρ δῖος, Οοά, 85 
16 Ἰιοτά οὗ [ἰδ δηὰ ἀδραίϊ, ἰ5 χσγοτηϊη θα οὗ 
ΗΙ5 ἴονε ἴο ἴῃς ογεδίυσεβ νῆοπὶ Ηδ δι85 
τοδάδ (χυϊ. 11); δηὰ [παῖ ἴῃς Ὠληηοθ5 οὗ ἴῃ6 
ἕαϊῃετβ ου ἴῃ 6 στάτϑη ζ6Π|8 τοῃλὶηά Πὶπὶ οὗ ἴΠ6 
οδίἢ; ννςἢ Ηδ βύναγο υηἴο ΑὈγαῆδπι, δηά {ἢ 6 
σονοηδηῖ νι ϊςἢ Ης τηδλάς ἢ [588ς (υ. 22). 
Απὰ 118 ἰ8 186 τηραηΐϊηρ ἱπηρ οὰ ΟΥ̓ Εχ. 
ΧχΥΠ. 78. 

ἐδὲ ἀξείγογεγ. Τῆς ΟυΧΧ. υ86 1[Π15 νοτὰ, ὁ 
ὁλοθρεύων, ἴο τεηάδεγ ἴΠ6 Ηοῦτον ΠΙΠΦΌ 
Εἰχ. χίϊ. 23 : σορ. ΗΘ6Ό. χὶ. 28 ; τ Οογ. Χ. 1ολ. 
6 ἰ5 ἤόγε ἴῃς Αηρεὶ οὗ ἴΠ6 Ῥοβίϊθηςο. Βυῖ 

ἴϊ 15 οἷοατ {πὶ δα ἰ5 τηϑδηΐ ἴο ὃ6 δὴ οὖ 
δηξεὶ, ΟΥ Βα ψου]Ἱά ποῖ ἢᾶνε ,,αγεά ἴῃς ΒΟΙΪΥ͂ 
ξκαυηθηῖβ. 

ῶν ἐὶ «υα: ἀοι ὦ ἐραΐ ἐδεγ οπῖν ἐαεὶφά οΥ 1δε 
«υγα!». 1,1Ὸ, “ἸΟΥ [06 τῇογε Ὄὀχρογίθησε οὗ 
Π6 τυγαῖ ννα5 βυβιοϊεηϊ." Ηδά 1 ποῖ Ὀθθη 
που τὲ [ΠΟΥ δου] πη γεν μᾶνὸ 118] (45 
1 ννογθὴ οὗ ψβαῖ [6 οἴἴεςϊς οἵ Οοαδβ ψγδῖι 
οου]ὰ δε, ἴ6 ΗἸρ Ῥυοβδῖ 5 σοῦθβ ψουϊὰ ποῖ 
Ὦδνε Ὀδδῃ βυβὶοίοεπί ἴο ἴογτ (ἢς ἀεβίγουευ. 
Ιὴ ἴῃ6 ηαττδῖνο οὗ Μοβεβ (Νιπι. χυὶ. 46--ςο) 
τοί ἃ ψοσζὰ 15 βαϊά οἰἴβοσ οὗ Αδγοῃβ Δρραγοὶ 
οἵ οὗ ἢ]5 Ῥγαύεγ; Ὀυϊ {86 ἰποθῆϑβθ ἴῃ ἢὶς σθῆϑοῦ 
νν»88 ἃ ἴγἵρε οὗὨ ργαγοσ. [ σδημοῖ, μονγονοσ, 
ὑυε ἀδηϊεά [δδὲ {π6 ὙΤΠΟΥ 8665 ἴ[Π6 δα] δηὰ 
ἱτηραγίῖαὶ γε ΕΟ 5 οἴ βδογεά ῃἰσίουγ (Ὠγουρἢ 
τὴ6 τηράϊαπι οὗ 4 [εὐν]88 ῥγοϊυάϊοθ τυῆϊςἢ 
Ἰεαά 5 δίμι ἴο φῖνα δὴ υπβογρίυσγαὶ οοϊουτγίησ 

Ι ΙΡΏΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΠΙ. ΧΙΣ. [ν. :-- 3. 

Δὺ ἴογ τε υηροάϊγ, τνγταῖῃ ολπηε 
θροῦ τπεπὶ νοι ΤΉΘΓΟΥ͂ 

υηῖο πε ἐηά : ἔογ 6 πεῖν ῥείογε 
ψἢδῖ ΠΕ νου ]ά ἀο; 

2 ον ἴπδῖ Βανίηρ ρσίνεη τἢεηὶ 
ἰεανε ἴο ἀεραγῖ, δηἀ βεηῖϊ ἴπθπη ΒΔΒΕΪΥ 
ΑΥΤΑΥ, πεν ψουἹά τορεηῖ δηά ρυζβιις Ἀπαστ Ἢ 

δ... 
2 Εογ ψἘ1|8ῖ {ΠΕῪ νεγα γεῖ τηουγη- 

ἴο ρ᾽αίη ἔδεῖϊβ. ον 118 ραρυς νγᾶβ ΟΥ̓ Ὧἢο 
τηθδηβ λη ἰϑοϊδί δὰ ρυηϊϑιηηθηΐ, δηὰ ἰῃ ροϊηΐ οὗ 
ίαςι τὴς. ολγοδϑοβ οἵ ἴ6 ψγῇοϊθ ρεπογδίίοῃ οἵ 
τεβουοα [5γαο  ἴ65 [6]] η [ῃς Ψ]ΠάοΥπ 655 δοσδυβα 
οὔ {βεὶγσ βἰπβ, [με ΟὨΪΥ͂ βυγνίνοτβ θεὶπρ [οδδυδ 
δηὰ (αἰοῦ. Τμε ττιῖογ 5 γοϑίἀθποθ ἴῃ Εἰ 
[158 ἀδ}}} ἐγθον  Π655 οὗ δἴταηρε δηά ἃ ἴῃ 
ἔοσττηβ οὗ ἰάοϊδίσυ, δὰ ἴδε ρεγϑοουίοηβ ἰη- 
βΒιςϊοὰ ου ιἷ5 ρθορὶςἊ ὉΥ ἰδεῖν Εργρίίδη πεῖρὴ- 
ὈουΓ5, πιδάς πὶ ἀο] χἢϊ ἴο ἰηνεηΐ οΥ ἴο ἐχραηὰ 
[8686 ἙςοηϊΓασῖβ οὗ ΠΟΙΟΥ͂ 8ηἀ Ἰυάρστηρηῖ, 

ΓΗΑΡΤΕΒΝ ΧΙΧ. 

ΕἸΡΤῊ ΟΟΝΤΈΑΒΤ ΒΕΥΨΕΕΝ ΤΗΕ ΕΟΕΤΌΝΕΒ 
ΟΕ ΤῊΞ [ΙΒΒΑΕΙΙΤΕΒ ΑΝῸ ΕΟΘΥΡΤΊΑΝΒ. 
ΤΗΕ [Ε550Ν ΤΑυΟΗΤ ΒΥ ΤΗΝ ΡΑΒΒΑΟΘΕ 
ΟΥ̓ ΤΗΕ ἈΕΡ ϑΕΑ. 

1. Δ ῶν δὲ πον Ὅς Ἐργρεδηβ. 
εανηδ τον ἐῤενι.) ἐπέστη. Τῆς γεσῦ 15 

υϑοά οὗ νἱοϊδηὶ δηά βυάδάθη ᾿δ᾽δηλ 165. 
μπΐο ἐδε επ4.} [πνοϊνίης τποὶγ Βη4] ονοσ- 

ἴσον. ὍΤῆδ ῥΡυπιβδηθηῖθ τΠΙΓἢ οἰμαϑεσοα 
186 Ξγδ6}1165 ἴη [6 νυ] οΓ655 τότε οὐ μέχρε 
τέλους. 580 ποῖδ Οἢ ΧΥ͂Ϊ. 5. 

δε} Οοά. ΤΒε φοπιϊπαῖίνα ἰ5 ἰηνοϊνοά 
ἴῃ τε ψογὰ θυμὸς, ἡ» ΙΓ τηοδη8 (ἢς τχαῖϊι οὗ 
Οσ Ο 

«υδαὶ δὲν «υομάδ 40.1] 1, 1ῖ., ““ατδ {ποὶν 
ἔυξζυτο {πη ρ5.ἢ 

Δ. ῥαυΐηρ 'υεη ἐδερε ἰσαυε ΤΉϊΪ5 5. ἃ 
ἰταποϊδίοη οὗ ἐπιτρέψαντες, ἴῃε τοδάϊηρν οὗ Α. 
(υϊρ., φιαρν ἐῤοὶ ῥεγηπίσἐσσοπί.) ὍὨ18. νογῦ, 
ΠονΘΥΟΣ, 15 0.514} ΓΟ] οννεὰ ὈΥ̓͂ ἔῃ6 ἱπβηϊῶνα 
ἴῃ Ηε]]οηϊσῆς Οτεεῖς, Τῆε τεδάϊηρ οἵ ἐὲ Β, 
ἄτς.. 15 ἐπιστρέψαντες, ὙὩϊοἢ τηυϑὲ [ἤδη θεᾶτ 
{86 86η986 οὗ ἐπιστρεψάμενοι, “ δανίηρ [Βουρμξ 
οἵ ογ “ ῥγουϊάδά [ογ {μεῖσ δυϑοηςς.ἢ 

10 ἀεῥαγι ἡ ΤΦΤΠο θεϑί-ϑυρροτίοα τοδαϊηρ 8 
ἀπεῖναι, Ὡοῖ ἀπιέναι. [ἴἴ τπηρᾶῃ8 “δὲ Π6γ 
βδῃουϊά ἀερατί δηά δὲ δοϑοπί," 

“ἐπὶ ἐδεηε.. .. φαρ Προπέμπειν ΤηθΔ}8 
“ο σςοπάιποϊ ΠΟΠΟυΓΔΌΪΥ οἡ ἃ Ἰουγηογ " (ΤΊΣ. 
ἱ|,. 12;.3. ]οῃη 6). Το δ] υδίοῃ ΤΩΔΥ Τοτ- 
ταἰ πὶ δ τὸ 16 ρτδβεπίβ ψιβίοι 6 Εργρεδης 
ΡτΓοβοθὰ ὕροῦ {Π6 δοσερίδηοε οὗ [ἢ 6 5γδο} 168 
δἵ [ΠΡ ἀσρασίυσε (ΕΧ. ΧΙ. 2, 3; χίϊ. 2ς, 36). 
ΎΒοΓε ͵8 ἃ βἰπι αῦ ρᾶϑϑαρα ἰἃ ΡΟ, ὁ ὙἸΣ, 
Μοβ.᾽ 1. 24. 



ν. 4--7.} 

πο δηά ΠΡ ΡῈ Ἰλπιεητϊτδίίοη δὲ {πὰ 
δύλνεβ οὗ ἴπε ἀδδά, πεν δἀάεά δη- 
οἴμογ ἔθο ϑἢ ἄενιςε, δηά ρυτγβυςά 
{Ππεπὶ 45 βιρίεῖνεβ, τ θοπὶ {ΠῸΥ δά 
ἐἸηττοδῖθα ἴο ὃὈ6 ρΌΠΕ. 

4 ἔογ τῆς ἀεβίίηγ, ὑνβεγεοῦ {δε 
ὑγεΓῈ ΤΟΓΉΥ, ἀγανν τοι ὑηΐο 1818 
δηΔ, ἂπὰ πιδάς τπεπὶ ἴογρεῖ ἴδε 
τΐηρθ τῆαῖ δαά δἰγεδν δΒδρρεηεά, 
(μαῖ ΠΕῪ πιρῃς 18] τἢὲ ρυηίβἢ- 
της ὙΠΟ νγὰβ ῬψαπΕηρ ἴο {ΠΕῚΓ 
τογγλεηΐϑ : 

ΜΙ ΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ͂Χ. 

ς ὃ Απά τἢδῖ [ἢγ ρεορῖΐςε πιῖρῇῃξ ρᾶ88 
ἃ ὙΟΠάΘΓΙΙΪ γᾶ : δυῖ ΠΕΥ παρῃὶ 
Βηά ἃ βἴγδηρεα ἀεδιῇ. 

6 ον “ἴδε ψν ῇῃοΐς ογοδΐυγα ἴῃ ἢ18 “ 8:ς οἷ. 
:ό. 24, 25. 

ΡΙΌΡΟΓ Κίπά νᾶ ἐδβῃιοηεά δρδίῃ 
ΔΏσνν, βογνῖηρ [6 ρεου αγ σοτῃπηδη - 
ΙΘηἴ8 ἴπᾶῖ Ψψεγα ρίνεη υὑπΐο {Πεη], 
(δα τὴγ ΤΒΠ]άγεη τηῖρῃς θὲ ἱκερὶ 
στβους Βυγὶ: 

7 «Ας παπιοίγ, ἃ εἰουά 8δδάονγίη 
(ἢ6 σλρ; δηά σψθεῖε ννδῖεγ ῥμιάρε 
δείοτε, ἀγν ἰδηά δρρεαγεά ; δηά ουζ 

ἐδὲγ «υομἱά γεῤεη!.] ΤᾺς αὐτοὶ 15 ΕἸ Ρ Παῖς 
-ἰΔ6γ, ἴῃ6 νΈσῪ 58Π|6 ρεῦβοῃβ, ψου ἃ ΘΠ ΓΕΙΥ 
οἤδηρς {ΠΕ6ΙΓ τη) 8. 

8. «υὐδίιμεὲ δεν «ὐεγὸ γε »ποιγηίηρ.)] ΤὍὨΘ 
ΟΥ̓ΡΙΏ4] 18 πλοσὸ ετηρμαῖὶς, " ΕῸΓ πανίηρ {ΠΟΙ 
ΤΩΟΌΓΗΪΠς 5{1}1 οἡ Βιδπὰ ;᾽ 2.ε. Ὀεΐοσγε 1Π6γ πδὰ 
σοαϑθά ἴο ὕε οςουρίοά 8 ἴδ ταουγηίηρ ἔοσ 
τβοῖν Ἰοβῖ βυβιθοσῃ. 

δεν αὐάεά αηοΐδεγ γοοϊῦ ἀευΐεε.} 1 ἴτ., 
ΠΟΥ ἀγαρρεὰ ἄοντη οὐ {Πποπηϑοῖνος ΔηΟΙΠΟΣ 
ἀενῖςες οὗ πιδάηεξβ." Το βυδάσδηῃ ςὔδησο οὗ 
τοῖν ψνῃςἢ Ἰηδυςεὰ ἴῃς Εργριδηβ ἴο ρυγβις 
ἴΠ6 ΙΒγδϑ 65 18 ΟὨΪΥ ἃ πιδίζεσ οὗ σοη)εςίυτε; 
δυΐ [ἴ 15 νΕΤῪ ργοδδῦϊα μὲ [Π6 ΘΑ πόνο" 
τηρηῖβ οὗ [Π6 βγδεὶ ἴε8 ἀρρϑασεὰ ἴο ὈεῖγαΥ 
ἱρηογδῆςο οὗ ἴΠ6 τστουΐς (ΕΧχ. χίν. 3). ΤῊΘ 
Τάγρυπὶ οὗ ]οηδίπδη σβαγβ ἴπαὶ ῬΠΑγδοῖ τοὶ 
οῃ (Π6 δἰὰ οὗ [᾿ξ Ιάο] Βδ4]-Ζορῆοη (Εχ. χὶν. 
2). Μοτεα ΡῥγοῦδΌ {ΠΕῈῪ τδοιρμς τθαῖ [6 
πδίζοῃ δδὰ δθηϊεγεά ἃ ϑοτΐ οὗ ομἱ ἦφ σας Ὀεϊννθθῃ 
ἴπ6 πηουηϊδίηϑ δηὰ (ἢ 868, ἤογα ΤΟΥ οου]ά 
Ὁ6 ονουνν μα πχοὰ νν ἢ δάνδηίΐαρο. 

«υδοηι ἐξεν ῥαά ἐπίγεαϊεά 10 δὲ σξοπε.] 1,1, 
“ΜΠ ΟτΊ, ΘΠΕΓΘΔΓηρ,, {ΠΟῪ ςαϑῖ ἔοσ τ᾽ (ἘΧ. χιὶ. 
11, 39-- Πογ [86 ΠΧ Χ, υδὲ [86 ὑγροηΐ ψοσχὰ 
ἐκβάλλειν). 

4. 1δὲ ἀεη 2} «υδέγες ῦ ἐδεν «υεγε «υογἕδγ.} 
“ Τῆς ἀεβοσνυθα Ὡδορϑϑγ---ἃ ργεπησσίεἀ ἀ65- 
[ἰηγ--τναϑ ἀσγαρρίηρ [μοπὶ ἴο {Π15 οηά." ΤῊ Ϊ8 
5 ΔΠΟΙ ΠΟΥ ΨΑΥ οὗ Ἔχργεβϑίηνρ, ἰῃ δοοογάδηςα 
ΜΠ (Π6 ρΡἤγαβθοβ οὐ Οσϑεὶς ΡΒ] οϑορᾶγν, τς 
οὐδίϊηδίαε δηὰ ρεπαὶ δ] πάποβα ψῃϊο Μοβοβ 
ἀεβοσίθεβ ΌΥ̓ βαγίηρ [δαὶ “ (6 1,οτὰ δαγάθηρά 
ῬΒΑΓΔΟΝ 5 ἢοατὶ " (Οξεη. γῇ. 23, ἄς.) Τα 
ὙΤΙΓΟΓ τδῖο5 πΠῸ δἰζϊοτηρὶ ἴο Ἴσοογόϊπαῖς [86 
οοπῆϊοξηρ ἰσυῖ8 οὗ Οοὐἶβ δρϑϑοϊυϊε ἔοτγο- 
Κηονίοάρσο δηάδ τηδηδβ υπηίοί(εγοὰ ἤθε νν]}}. 
ΤΟ Δπίποηιῖεβ ἰηνοϊνεα ἴῃ βυςἢ αυοϑίϊοηβ 
1.6 ᾿πβοϊ Ὁ ]6, Ὀυξ ΠΑΡΡΙΪΥ ἘΠΕῪ γα οἵ πὸ ργδο- 
εἰς] ἱπηροτίδησθ ἔογ ἴπ6 συϊάδπος οὗ ΠυπΊδη 
δοῖίοη. Τὸ ἴδε [ἐννϑ8, ποσσονοσ, {ΠπῸ ὈγΟΌ 6 ΠῚ5 
οὔ ρῥγοάεβε πδοη πὰ ἔγεε ν}}} ργεβοηϊοα 
(Ποηβοῖνθβ τῆοτα οἴδη ἴῃ [Π6 Ὡδίοηδὶ [δῇ ἐπ 
[Π6 ἱπαϊνι 8] ἀβρεοῖ; δηὰ νῆθη ἴῃς τυΐη οὗ 
ΔΠΟΙ͂ΠΟΥ πδίίοη ἰοπάδα ἴο [Πε δ]οβοίηρς οὗ 
ἴ5τδεὶ, {πε βεῆβο οὗ ηδλιίϊοηδὶ, δηά πηιςΐ ΠΟΥ Ὲ 
οὗ Ἰπήϊνίά 4] ΡΥ, ννὰ8 τηοάϊβοά, 15 ποῖ οὔ- 

᾿τοταϊθά, ΟΥ̓ ραϊτοὔς ρ»ταί(υάθ6. Τῆς [ἐν 
80 ἱπΐίθηβθ 4 Ἴοηγίοιϊοη τ8δὲῖ Ϊ8 ΡΘΟρΡὶ6 

Ὑ48 [6 ἢγοίθοσγη οὗ [εβονδὴ ἴπαΐ ἰξ ννδβ 
ΒΑΓΑΙΥ ροβϑίθ]α ἔοσ ἰπὶ ἴο Κεὸρ ϑίθδα ν ἴῃ 
νίενν ἴδε πηραγίϊαὶ ἰονὸ οὗ Οοά (5εε συ. 5). 

αυδίοδ «υὐας «υαπρηρ ἰο {δεὶγ 1ογηησπίς. 
ΟοΙΡ. 2 Μᾷϑςς. Υἱ. 14. ὙΠΟ ΡῈ] τοαι γε 
ἃ ςεγίδίῃ διηοιηΐ οἵ τεϊγ υςΊοη νος Πδὰ 
ποῖ γεῖ Ὀδδθη οχπδιβῖθα ὈΥ {πεὶγ Ὀγονίοιβ 
Ρίασυσβ. 

5. τυοπάεν μ,.] παράδοξον, “’ ΣΟΠΙΓΑΙΎ ἴο οχ- 
Ῥεοεϊδίοη,᾽" 2.5. ΔΌΠΟΙΤΩΔΙ. 

α “ἰγαηφε ἀεαί δ. ξένον, ἃ5 ἴῃ ΧΥΪ, 2. 

6. Σὸν δὲ «υδοῖς ἐγεαίμγε.} ὍἘΠ6 σοῦβο ἰβ ἃ 
οοτμσηθηῖ οὐ ἴπε δορί μεῖ5 παράδοξον, ξένον. 
“ Οχραίυσε," γδῖθοῦ “ογθδί  οη" (κτίσις). ΟΟΙΡ. 
Υ. 17. 

αηεαυ Ὅλα νόοσγά ἄνωθεν ΤΩΔΥ 4150 Το Δῃ 
“ἔσοτὰ αῦονς᾽" (]ὁδη 111... 21; |[45.1. 17, ἄζς.), 
δυῖϊ ποῦ ἴη6 ἔννο πιϑδηΐϊηρβ ἰῆνοὶνο ἴῃ6 5416 
1ηπ; ἔοσ " ἴΠ6 ννῆοἹς οτγοδίίοῃ " σου ΟὨΪΥ͂ 
πᾶνε Ὀδθὴ “τειηουϊἀοὰ "ἢ ὉΥ Οοαὐ᾽β ἀϊγεοῖ 
δοίοη. Τῆς ρῥ᾽θοῆαϑπι, “δραίΐη δῆσν," 18 
ἔτεαυοηῖ τ} πάλιν (σΟμρΡ. πάλιν ἐκ δευτέ- 
ρον, Μαῖϊ. χχνΐ. 42). 

ἐδε ῥεριίαν εογπριαράπιοη..} Ἐργ ἰδίαις ΨΜ6 
Βηά σαῖς ἴῃ ἐξ Α, Ὀυξ [818 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ σοῖς 
τεσοη οὗ τπῸ ἀϊἠειον ἰεεϊο. ὍΤὮδ πηοδηΐηρ 
158 ἴῃδὲ ἰη 16 ραϑβᾶρε οὗ ἴπῸὸ Ἀδὰ 868 [86 εἷ6- 
τηθηῖβ οδογεά “{Π6 5ρϑςῖδὶ Ἰηἡηςτοη5 ἰδ! ἃ οἡ 
1μοηη, ἰηβδιοδα οἵ ζο]]ονίηρ τπεῖγ πογπηϑὶ 
σοῦ γβθ. ϑοίηδ οὗ {πεῖγ ρούνοῦβ Ἰγεγα ἸηζΘη51- 
Π6ἀ, δΔηά β3οπηε γεάιιςσοα ἴο δρθυδηςθ. 

7. ΛΑ. παριεῖν, α εἰομά.1] ὙΤἤαδα ττογάβ ἃτῸ 
ποι ηδνεβ ἴο ἴὰς γεγὺ ἐθεωρήθη. 

“δαάοαυίπρς ἐδὸ εα»ρ.) 1,ΧΧ. Νύπι. ἰχ. 18, 
124. “δ βργεδὰ ἃ οἱοιὰ ἔοσ ἃ σονεσίηρ " (Ρ5. 
οΥ͂. 39). ! 

Ω φγεέεη Μείά.}] ΤὨΪ5 ποὔοη οὗ “ἃ ρτδ85- 
Βοασίηρ Ρἰδίη " ἴῃ ἴδε τηϊά]6 οὗ ἴῃς Ἀδὰ 568 
νγὰ5 51}}} ξαγίῃεν ὀχασρογαῖθα ἴῃ ἴπ6 ἸΘρ ΠἀΔΓῪ 
Ἰτεγαΐυσο οὗ ἴῃς [|ενν8. Ουϊπηδηη αιιοῖεβ ἃ 
ῬΆΞβονοσ Ὀγάυοῦ Ὁ ϊςἢ ΦΡΟΆ 8 οὗ ϑργίηρβ οὗ 
δινοοῖ ναῖον, ἔγυ -ἰλάθη {Γ668, Δηα Ἰησδη56- 
Ὀγοαίηϊησ οὐουγθ ἴῃ (6 φαίη τὔγοι ἢ ἴῃ 

531 

ὃ Ἐχοά. 
14... 28, 20. 
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ος, ἥω. 

οὗ ᾿ς Ἀεά 868 ἃ ΨΑΥ τους 1π- 
Ρεαϊπηεηῖ; ἂδπά ουὖἵ οὗ [δε νἱοϊεηὶ 
βίγεδπ) ἃ ρίδεη Πεϊ]ά: 

8 ΝΒεγειῆγουρῃ 411] τῆς ρεορὶς 
σεηΐ τπλῖ ψψοῦε ἀείεηἀοά τ τῆν 
Παηά, β8θθίηρ [ᾺΥ πλλγνεϊϊοιιβ βίγδηρε 
ννοη ἄοΓ8. 

9 ἔογ {πε νσεηῖ δὲ ἴαῦρε {κε 
Βογβεβ8) δηά Ἰεαρεὰ [χα ᾿δηπλθβ, ργαϊβίης 
πε6, Ο [ογά, νβο μιδάβε ἀεϊνεγεά 
[4 15... 

ΙΟ Εογ {ΠῈΥ τγεγὲ γεῖ σιϊπάξιϊ οὐ 
[δε τῃϊηρ8 [δὲ ννεγα ἄοης ψ Ἀ}}6 ἘΠΕῪ 
βο]ουγηδά ἰῃ ἴδε ϑ8ίγαηρε ἰδηά, δονν 
1ῃς ρστγοιηά Ὀγοιρμς ἔογ 1" Η168 ἰη- 
δῖεδά οὐ σοφία, δηά ἤονν 186 γίνεγ 

ΨΊΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΧ. [ν. 8--- 4. 

οαϑῖ ὕρ ἃ πιυϊίτυάδε οὗ ἔτορϑβ ἰπϑιεδά 
οὗ 5868. 

11 Βυῖ 4 λῇἤεγνναγάβ {ΠαγῪ 

Ἰεά ψ ἢ τἘμεῖγ ἀρρεῖῖτε, {ΠΕ δεκεὰ ὅ" 
ἀε]ςδῖε πηεδῖβ. 

12 ἕογ 4021}5 σᾶτὴθ ὕρ υηΐο ἔδεπὰ 
τοῦ τς 862 ἔογ τπῇοεὶγ " σοηϊτοητησδηῖ. ὭΣ ΩΝ 

12 Δπάὰ ρυμπιβῃηηοηῖβ σλῆς ὈΡΟΠ 
τῆς 5ηη6Γ5 ποῖ ψ που ἔὈΓΠΊΟΓ 5101ι5 
ΌΥ τῆς ἴοιςε οὗ τυηάοιβ : ἔογ {ΠαΥ 
δ εγοά 70.51}} δοςογάϊηρ ἴο {ΠεῖΓ οὐσα 
νι Κεάηαβϑ, ᾿πδοπηις ἢ 28 ΠῸΥ υϑεά 
ἃ τῇογε δαγὰ δηά δαῖεμιϊ δεμδνίουγ 
τονγαγὰ 8 ΓΔηρΕΓ8. 

14 ον τῆς δοσοριίίες ἀϊὰ ποῖ τε- 

ἀϊν!ἀοὰ νγαῖοτβ. ΡΒ δηά [οβερῆυ5 δοϑίδίη 
ἔγοπλ 656 Ἔχασρογαιίίοηϑ (ἡ τ. Μοϑβ. 111. 24} 
108. "Απιί᾽ 1... 16). 

9. ουει αὐ ἰαγγε ἐνεμέθησαν, “ἴΠῸγ 
τοδιηθά [Π6 ραβίυτεβ. ϑοπὴα δαϊζοῦβ σοπδοςσ 
ἴυγε ἃ τεδάϊηρ ἐχρεμέτισαν, “ΠΟΥ͂ πεϊρ ἢ θα." 
ΤΠ πιείδρῃοῦ 18 ΡγΟΌΔΟΪ δυρροβίθα ὃὉγ 18. 
᾿χ}Π]1.. 13, 1ῃδῖ Ιοὰ ἴθπὶ τὨγχουρὰ ἴπ6 ἀθὲρ 85 
ΔΏ ἢογϑοα ἴῃ ἴῃς Ἡ]]ΔΟΓΏ 658." 

ἱεαῤεά δε ἰα»ιὁ5.}] Ῥϑ. σχῖν. 6; Μαὶ, ἱν. 2. 

αυὐῤο ῥαάεὲ ἀεἰδυεγεά ἐδενι. ἘΧΧ. χν. 1--1ο. 
ΤΕΣ Ὀεῖίονῦ τοδάϊηρ 15 τὸν ῥυόμενον (τὲ Β) 
αὐτοὺς, “πεῖν ἀε]ίνεγεσ ἢ (μοἵ ῥυσάμενον, Δ, 
Ο. ; 

10. εὐδιϊε ἐδεν “οὐοιισηεαῖ ἐπ δὲ σγαηρε ἰαπά.} 
Ἐν τῇ παροικίᾳ αὐτῶν, Αςἴδ ΧΙΪ. 17. 

.3,|62.1 ἴῃ ἴδε ΧΧ. Ἐχ. νἱῖϊ!. 18, σκνῖφα 15 
ΔΏ 8206. 5ΠρΡἼ2,. ὙΠ6 ψοσά 18 ἤογὸ υϑεἀ ρ6- 
ΠΟΡΙΟΑΪΪΥ, κα ὁ βάτραχος, ἔχ. νἱῖ]]. 6 ; ἄκρις, 
Εχ. Χ, 12. Σκνὶψ 18 ΔΩΥ͂ 5π18}} ὈΠίηρ Ἰηβεςῖ, 
δηά τεργεβεηῖβ ἴῃς Το] ϊεςῖῖνε ννογὰ Ὦ33, 

εασὐ “.}] ἐξηρεύξατος ΜυΪ.,) ἐγωοίαυὶ,, 
“ἰ γοχηϊοα ἰοτίἢ.᾽ 

ἐπεϊεσά οὔ :ρ}έ5. δ αῖρ., 2γοὸ ρμεἰδις. Βαξαντὶ 
ἐνύδρων Τγ68Π5 “ Ἰηκίεδά οὗἩ (Ὠϊηρ8 ννῃϊο ἢ ̓ἴνα 
ἴῃ ννδῖου : δηὰ δίῃηςε ἤτοξβ ᾿ἴγθ ἴῃ τναῖοσ, [6 
ΔΓ 16518 οὗ [ἢ νυ τεσ 15 δουιονν δὶ Πα] ἄχ. 

11. α πεεῦ χεπεγαΐζίοι οὗ Ἴν τ} ΤΒοῖο 
τννᾶ8 ποίδίηρ “ον ᾽" δδϑοιιΐ [6 4υ41}5, τυ ἰςἢ, 
ἴο τι)7ῖβ ἀδΥ͂, πιαὺ ὃς ΚΙΠοὰ ΟΥἩ υπάγοαδ ἴῃ 
ΤΠΟΙ͂Γ ΔΏΠ08] ΓΑΙ ρυ δι! Οἕ8. 

Ἴδε» ανἀεά.1 ΨΥε ἴᾶνα ΔΙγοδαῦ 5θοη [δαὶ 
{Π6 νυτίοῦ [4Κ65 ἃ Ῥδοι αν νἱονν οὗ ἴΠ6 βοηδ- 
ἴῃς οὗ {πῸ 41.115 (χνὶ, 1--2). Ηδ υγῃβ8 ἴδε 
56Ώ5118] ΤΣ. ΕΤΤΩΌΣΙΏ5 5 οὗἩ [με 5γδθ 65 (Ν  ηι. 
χί. 4-22} ἰηἴο ἃ ργδγύεῦ (ἡτήσαντο), δῃὰ 56 615 
ἴο τοργεβεηΐ ἴμε αὐ141}15 85 4 βρϑοίδὶ Ἰὺχ 
εἰν ἴο ἴΠ6 ΡΘΟρΪα ἰῇ βίρῃ οἵ Οοὐ 8 ΔΡΡΓΟΥΔΙ. 
ΓΒα βογίρίιγαι νἱενν οὗ 106 ἱποϊάθηξ 15. ὙΘΥῪ 
σἱάεἰγ ἀϊογεπί (Νυτη, χὶ. 31-- ς , 8, Ιχχυῆ 

. βαυβῖοα δὶβ οτγὶ ίῃδὶι 

26--28); Ὀυῖϊ [86 νυτίῖεγ, Ῥεσθᾶρβ, σε θὰ οἱ 
16 ὑσιοῖ αἰ] υβίοη ἴῃ 8. ον. 40. 

12. “οι δὲ “εα.}] Νυχπι. χὶ. 321. [{ τς 
ΤΕΥ ἱπϊογργοῖθα ἴδ6 τνοσάβ “ ΠῸΠπλ [86 9627 
ἃ5 ζυχη βῃϊηρ ΔΗ͂ Βρροτέ ἴο ἢἷ5 ΤΠΟΟΥΣΥ͂ οὗ 
[Π6 τουοσβαὶ "οὗ [Ὡς οΥαΪΠΔΤΎ οουχϑα οὗ Ὠδέυτε 
ἕογ (86 βιιίδηδηςες οὗ 5.86], ἢὨ6 ψτᾶ5 ἴῃ στοῦ. 
ὙΠῈ ΡὮγαθα ΤΟΥ ροϊηΐϊ5 ἴο ἴῃς ἀϊγεςση 
ἴαλκοῃ ὈΥ ἴπε αυδιϊ8 ἴῃ {πεῖ σαὶ τ οη. 
᾿Ορτυγομήτρα: 866 ΧΥ͂. 1. ΤῊΪ5 ΓΕΥΘΙΞΙΟΏ ἴῸ 
ἴαςῖβ “ὦ ὮΙ ἢ 6 δα5 αἰγεδαῦ οχρ διηθα ἐμὲ 
δἰ ἤοδησεδ, 5μὸνν5 ἰμαῖ ἴ[6 Ὑτιῖοῦγ Βα5 ὃχ- 

ἱγ, δῃά 8δ5 ποϊδιηρ ἰεῆ 
ἴο 54Υ ν»ιῖςοῖ ἢς 845 ποῖ 5διὰ δἰγεδαγ. 

18. “4π4 ρῥεπέεδηθηῖ: οα»πὸ.}] ΤῊς νὉ.13-} 
ΔΥῸ ἃ ἀϊστοβϑίοῃ ἰὰ νυν ῖς ἴπ6 τιῖεσ σοΟΙΏΡΟΤος 
[ῃ6 Ρυπίβητηθηῖ οὗἨ ἴδε ϑοάοτηῖϊξεβ δπὰ ἂς 
ἘπΥρύδηβ. Ης αυϊΐϊα ὈπννΑσταΠΊΔὈ] Ὁ Τέρτε- 
δοηῖϊβ ἴ6 ἰδίου 58 το Οσβο πὴ δῸ 
ἔοσηθῦ. 

ἐδε σἰππο ὍΎΒΕ6 Βοβὶ οὗ Ῥμάσδοῖ, ννδϊοδ 
γ725 ΟΥὐοΥνν οϊτηοά ἰὴ (6 Ἐοά 868. 

ὁγ ἐῤὲ ὕόογοε Ὁ ἐδειπάεν..}1 ὙἘ15 νγὰβ [ὃς 
ουν δὴ ἰυδάϊπίοπ: 5. ἰχχυϊϊ. 1 5--2ο; [05. "Ἀττι. 

Ἰ. τό, ὃ 3. [{|15 ᾿πιρὶϊοὰ ἴῃ Εχ. χῖν. 24. 

Ω ποῦ ῥαγχά ἀπά δαϊεζμὶ δεδαυΐοιν ἐοτυωτὰ 
εγαπσετς. χαλεπωτέραν μισοξενίαν; Μ᾽ υΐξ. 
ἀεἰεεαὐδϊδογε ἱπδουριαϊαίε. ὙὍὙΒ6 ςοπι- 
Ραγαῖϊνε σηθδηβ “4 δπδγάοσ Ὄχο  υϑ᾽υθΏθϑς ἢ 
104η τμδὲ οὗ ἴδ6 ϑοάοχητῖοβθ ΟΣ ΔΩΥ͂ ὈΓΕΡΙΟΙ5 
οἰοηάουβ. 

14. ον 1ῤδεὲ ϑοάο»"..) 1,.1ἴ., “ ἘὸῸΣ {86γ τῦ 
[86 ψυτιῖοσ ἰῃ δὶ υϑι8] δυρηυϊδῖῖς τ ΔΠΏΘΥ 
(ςοιρΡ. οδδρΡ. Χ.) ΒΌΡ γἜϑϑεβ ἴδε Ὠδῆηθ. Νοῖδιηρ 
158 ξαϊπθα ΟΥ̓ [018 ΠΠΘΓΑΓΥ τοι Βοά, ἐχοερῖ [μδῖ 
ἴξ ῥγονεβ ἴο υ [δῖ δε ἰ5 δἀἀγοββίηρ [εννβ, 
ψὴῸὺ δἱοῆθ ψουὰ βᾶγτγεὲ υπάεοιβῖοοῦ ἴδεϑε 
ΔΩΟΠΥΙΏΟΙ5 8} 15]0η5. 

αἰαὶ ποῖ γεοεξυε.] οὐκ ἐδέχοντο. Ἐεὐεςϊεά 
ἔἴγτοπιὶ ἴπεὶγ ΠΟΒρΙ ΠΥ; “τεσ ἢοΐϊ ἴοσ σε- 
οεἰνιηρ."» 

82 84. “ Βτοῖ. 
τό. 1.. 

πεν ρεπεγδίίοη οἵ ον 8, σε, δεῖῃρ Νυαὶ 



-- 

ν. 15-.18.] 

ςεἶνα ἴδοβ6, ψΒοπὶ (ΠΟΥ πεν ποῖ 
ψνΏδη ΤΠΕΥ σαπις : δυὰς τἢ656 δτουρῆῖ 
[επμά5. ἰπΐο θοπάδρε, πὶ ᾿δὰ ννεὶ]} 
ἀεβεγνεά οὗ τῃ6ηι. 

15 ΑΠπά ποῖ ΟὨΪΥ 80, δυῖ ρεγδάνεη- 
ἴιγε ϑ8οης γεϑρεοῖ 80} δὲ ἢδά οὗ 
ἴΒοβα, δεσδιιδα Π6Υ υ864 5.ΓΔΠΡΟΙΒ 
ἠοῖ (ΠΕΠᾺ]γ : 

16 Βυῖ τἢδ86 νΕΓῪ δ. δνοι 5} δίς 
ἢϊςτεἀ τῃεηι, νγἤοσῃ πον Βδά τεςεϊνεά 

ΊΙΘΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΧ. 

ΙΓ ἐεδβιηρβ, ἀπ σγεγα δἰγεδάγ πιδάς 
ΡαγίΆΚοῖβ οἵ ἴῃς 8ᾶπιε ἰδνν8 ἢ Πα πη. 

17 ΤΒεγείοσγα ἔνθ τυ ΒΠ ΠἀΠ 688 
γγέγα ἴπεβε βίο Κεη, 88 “ἴΠο86 σγεγα { δεπ. το. 
δῖ 1ὴ6 ἀοοῖβ οὗ {δὲ γρῃίεοιιϑ τηδῃ : 
νν ἤδη, Ὀεῖπρ ςοπηραβδεά δδοιὲ στ ἢ 
Βογγιῦ]α ρτεαῖ ἀδγίζπεββ, ὄνεΙ ΟΠ6 
δοιρῆς τἢς ρδϑϑᾶρε οἱ ἢϊ8 οὐγῇ ἀοοῦϑβ. 

18 Εοτγ ἴα εἰεπιεπῖβ ννεγε ςῃδηρεά τς. ὁν 
ΕἾ τΠεπΊβεῖνεβ ὈῪ ἃ Κίπα οὐἁἍ βαγπιοηυ, ας 

«υδο»ι ἐδὲῦ ἔπεαυ πο ἢ Τῆς Α. Υ.. γοηάθῦβ 
ἀγνοοῦντας 845 ἰπουρἢ ἴξ νεγα ἀγνοουμένους ΟΥ̓ 
ἀγνῶτας (Ν υἱξ. ᾿σποίοσ). Ὅδδ νοσὰ βθοηβ ἴο 
ΤΊΘΔη ““ β[ γδΏ ρου, νῆο Κηονν ποῖ ψΏογο ΠΟΥ͂ 
ννεγο.᾽" ὉΠ δ᾽] υβίοη 18 ἴο 16 Αηρθὶβ ννὴῆο 
οπης ἴο 1 οἵ ἴῃ Πυμηδη ἴοττη. 
“ηεπάς. .. ἐδαὶ ῥαά «υεἰ] 4ε:εγυεά 97 46 ε᾽.} 

1,1ἴ., “ 58: Ὑδηρογεθθηοίβοζοσβ.᾽"" ΤῊ ϑοάοχη 68 
ὍΟΓΘ 655 βΌ ΠΟΥ ἴῃ 815 τοϑροςξ τπδὴ τῆς 
Βργριδηβ, ψῆο δὰ σχοςοϊνθαὰ [6 γστοαῖοϑί 
Ὀεπεῆῖς ἤἴτοπὶ [οϑορῃ δηὰ πὸ ἰβγδε εβ. [1 
5δου]ὰ θ6 τοιπμεηθογοά [Πδῇ πα ἀγπαϑίγ ὑπο ἢ 
δὰ ἤτοι Ὀεϊιοπάεαὰ ἴπῸ Ῥίγ το 5 μδὰ Ὀεδη 
Ποηαιογοά δηά χροὶ ]θά. 

15. “454 ποὶ οπἷγν “οθ}] ὙΠΟῪ ποῖ ΟΠΪΥ δἢ- 
βἰανθα {πεῖγῦ δἴγαπρε Ὀεπείδεϊζοσβ, Ὀυϊ (45 ὃς 
δά 58 ἴὴ ἴῃς ποχί γ6Γ56), δἷογ μανίηρ τϑοοϊνοα 
{πο πὶ ἢ ἔθαϑιηρβ, ΠΟῪ ρυϊενουδὶνγ δἰιοϊεὰ 
ΚΠ Θηι. 

ὁμ,.] ὙΒδ νεϑῖβϑε ἰ5 βί γα β Ιν ὀχργοϑϑοῦ, δηὰ 
45 Ὀόδθη Ἂχρίδίποα ἰῇ τδηΥῦ αἰβογοηΐϊ ννᾶγ5. 
1 966 Π|5 Ὀεϑί ἴο γεΐϑυ ἴἴ ἰῇ ἃ 4ιιδϑὶ- ρδγθηςβοίῖοδὶ 
δεῆϑε ἴο ἴΠ6 δοάογμηῖῖοδ. 

σοριδ γέρο «ρα δὲ ῥαά 97 ἐδοσε (07 Ἴδε 
»ιο 077 ϑοάο»"). [6 15 νἱονν Ὀ6 σοττοςῖ, 
ἐπισκυπὴ, “ Υἱδι΄Δτ]οη,᾽ 15 ΡογῆΔρ5 ιἰϑοὰ ἴῃ 8 
δοοα 56ῆ56, 45 ἰῃ 1ϊ. 2ο. 76 τηφη οὗ ϑοάοπὶ 
5.8}} τϑοεῖνα β8οπὶῈ Ἴοηπϑιἀθσγδϊίΐοη ἴτοπῃι ἴῃ6 
ἕαςϊ [παῖ ἴΠο86 ννβοτὰ ΠΟΥ τεὐεοϊοα σατηθ ἴο 
{Π6Πὶ 88 δῃΓΓΕῈ 5 ΓΔ ΟΓΒ, ποῖ 85 Κηοόννῃ 6η6- 
δοῖοσβ. [{ 15 δἴγδηρε τῃαϊ ἢ ποιὰ ποῖ 50 
τηυςἢ 48 ἴοιιο οὐ [Π6 Βουτῦ]6 ἀρρταναϊίοη 
ψΠῖοἢ πιδάς {Π6 51η οὗ ἴῃ ϑοάομυηιῖοβ ᾿ηΠη εἰν 
ψΟΥ͂Β6 ἴδδη τῆθγε ψνδηΐ οὗ Βοβρί 18}. 

ὀεεαισέ ἐδὲγ τσεδ τἰγαηρεγ ποί ζγίεπα 
Βαΐπεγ, “ θοσδυβ6 ΠΟΥ σϑοοῖνε Ὁ κα Ϊγ [86 
ἰδ νἰ ϑἰϊογβ.᾿ ὍῊδ οι ρ ἢ 4518 18 οη ἀλλοτρίους. 
ΤΠῈ πιϑη οὗ δοάοιῃ αϊὰ ποίῖ δὰ γσγοβθ ἰῃ- 
σταϊτιάς ἴο {ΠΕῚΓ ἸΠΠοβρι δ! γ, Ὀὰϊ {πῈγ δαἀ ἀρὰ 
αν ἀθδά]οσ ογίπλθβ. 

160. «υδογι ἐδεγ ῥαά γεζοίυεά «υἱὲ 7εαςσ πρ:.} 
Οόη. χὶνὶ!. 1-12. Τἢ6 Εργριίδηβ “ δἢ]οεϊεὰ 
νὴ τουτί δ] 6 Ἰαδουγβα ἕῇοβα ννῇο μαὰ ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 

τιϊοϊραϊςα ἴῃ ἴδ βᾶπὶθ γρ ἢ 5 48 {Πποπηβοῖνοϑβ.᾽ 
οἵἢ [Π6 τχθη οὗ ϑοάοηι δηά {πὸ Εἰργρδης 

ΕΓ Ρυηϊθϑμεά ἢ ἀλγκηθσθ, δυὲ ἴδ6 
Ἰαγρίίδηβ πλυςσῇ ΙΊΟΓΘΟ δθνογοὶυ, Ὀθοδυβθο οὗ 
ἴΠΘΙΡ νοσϑῈ ρα. ὙΠῸ ἰτραϊπιθηΐ οὗ {Π6 [ι5- 

“4420ε.---- Ἰγο, ἢ. 

[ΟΥΪΟΔ] οἰγουπιδίδησοϑ 18 ΟὔΟΘ τποσο ἤδη], 
Ὠοΐ ἴο 547 ΒΟΡἢΙ5(1ςΔ]. 

17. «υὸῷὸ δῆπάμει..} ἀορασίᾳ. ΤῊΣ ψνοτὰ 
ἰ8Θ θοιτοννεὰ ἔτοπὶ ἴῃς ΕΧΧ. Οοη. χίχ. τα; 
2 Κίηρϑ νυἱ. 18. 

αὐ ἐδὲ ἄοογ: οΚ᾽ ἐδὲ γίφδέεοι για Ἰιοἱ (χ. 
6; Οεη. χίχ. 11). 

«υἱὲ ῥογγιδρ ἐαγάπει..} ὙΤὨδ βίγδηρο ορίτδοῖ 
ἀχανεῖ 18 τοηάδεγεὰ ὉΥ {πε Ψυΐε. “μῤῥίαηεὶς 
(ἐεποόγ). ὙὍὙῃθ ψογὰά πιϑᾶηβ “γανηϊηρ ἢ 
(ἴῃε ἀ δεϊηρ ἰηϊοηβῖνθ). Αοῖθοσ τηθδηϊηξ 
νν]ςἢ 45 Ὀεεη δϑϑιρηεά ἴο [ἴἴ 18 “ βρθϑθς ]θ55,᾽ 
ἰ.ε. τράυοσίηρ ἴο δρθθοῃ]θββδηθββ; δὲ (656 
ἐλοῖινα ἐριΠοῖ5 (“ Κυφουύιρι Ρῖροσ οἵ ῥα 
ἐρητς στδὴα συγ ηΐ5,᾿" ῬΕΓ5.) ἂγὰ Ἷπ ΠΥ Τοη- 
Πποά ἴο ΡοΞΥ. 

18. ον ἐδ εἰρη. ὙὍὴ6 ψυτιϊοῦ ΠΟΓΟ 
τενογίβ ἴγοτῃ ἢΐ5 ἀϊμτεββίοη ἴο [ἢ {Π6518. {παῖ 
[ῃ6 οἰοιηθηῖβ ομδηρεοα {Π6ῚΡΓ 508] πδῖιγο δὲ 
της Εχοάυβ (χίχ. 6)---δὰῖ ρΡοϊηί ννῃϊο ΒΘ [88 
ΑΙΤΟΔΑΥ [{ΠἸιιδῖγαϊεὰ. ὉὍΤῇα τηραπίηρς οἵ [ἢ]8 
ἀϊβῆςσιυξ νϑῦβ6 8668 ἴο ὃ: “ ΕοΥ ἴΠ6 οἰεπηθηΐβ 
Ὀεΐηρ ἱπιεγομδηροα τὨσγουςῃουξ {ΠΘῃϑοῖνθϑ---- 
85 ἴῃ 4 ρῥϑδ]ἴ τ τοΐε8 σἤδηρε ἴΠ6 πδίὴθ οὗ [ἢ 6 
ΤηΘΔ4511Γ6---αΥὸ Αἰνναῦδ Ῥοττηληθηΐ ἴῃ ϑουηά,᾽ 
ΤΠ6 ΟὈΒΟΌΓΣΠΥ 566Πὶ5 ἴο διῖβε ἔγοπιὶ (ἢς σοῆ- 
ξυδίοη οὗ ἴπΠ6 ςοπιραγίβοη ν ἢ τῆς της ἴο 
νυ] οἢ 1 15 σοπηραγθά. ὍΤὨς ἰᾶϑὲ ψογὰ ἤχῳ, 
“ἴῃ δοιιπά,᾽ δρρὶϊθ5. ΟἹΪΥ ἴο {πε ποῖεβ οὗ 1ῃ6 
ῥα] οσΥ, θυ 18. ἸΟΟΒΟΙΥ δἰζδομεα ἴο στοιχεῖα. 
ΤΠα πλοδηΐϊηρ [ΠΘῚ 5θοτβ ἴο δὲ {[|15---ἰι5ῖ 85 
ἴῃ ἃ ρϑδ ΈΓΥ [ἴΠ6 ποίεδϑ ΤΏΔΥ δὲ νδγίοιϑ, δηὰ 
ΤΩΔΥ σἤδηρε {πε Πδηῖθ ρίνεη ἴο ἴπῸ της, δυῖ 
511] δἰννᾶγβ γεπιδίῃ Ὡοῖοβ, ψνποῖθοσ ΠΟῪ ὃς 
ΘΚ ΟΥ 5ίγοηρ, ἢϊρῇ οὐ ἴον, βιάάθη οσΣ 
᾿ηρογίηρ ; 50 ἴπ6 οἰοπηεηΐθ οὗ σγθδίίοῃ ΤΏΔΥ 
βθοπὴ ἴο σἤδηρο [Ποῖγ πογιπαὶ δοϊίοη, θυ Πουοῦ 
σμδηρε {ποῖγ Θββθηῖα] παῖυγθο. Ὑὴ6 νοῦ 
15 ποῖ {π]ηκίηρ οὗ 4 ῥαγγμιοὴγ υπαβοοϊοα Ὀγ 
γαγ δῖ οη5 δηά ἀϊβοογάβ, Ὀυϊ οἵ (Πἰηρ8 ψϊςἢ 
ΑἸΜΆΥΒ τοῖδη [ΠΟῸΓ Ἔβϑοῆσα ὉΠΩΟΓ 4}} ἀἱϊ- 
ψουϑ 65. οὗ ορογαϊίοη. ΨΝνδῖοσ δηὰ ἢγο 511}} 
σοητίηιεαά ἴο δὲ νναΐῖου ἀπά ἤγθ, (που ἢ [ΠΟΥ 
δεοπηεα ἴο 8] ε΄ δηά αδἰπιοβῖ ἰπίθγομδηρο (ΠΟΙ 
Ὠδῖυγοβ. ΤΠΘ ρῆγαβο δι᾿ ἑαυτῶν (Α. Υ. “1ἿΊη 
{ΠΟ πΊβεῖν 5; πλᾶγρ. “ ΟΥ 1Πεπηβοϊνεβ᾽) σδηποῖ 
ΠΕγῈ τηθδῇ “ΟΥ̓ {πεῖῦΓ ονη δείϊοπ, δυΐ 
ταδὶ πιθδη “1Ὠγοιρσῆοι {πολξεῖνοβ᾽᾿ (ἀμγο 
εἰπαπάεν, Οτιγαμ), 2.6. Κγουρδους {Βοῖγ νος 
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7 εἂ,, τό. 
Σ7-. 

Ἰἰκες 45 ἰῃ ἃ ρβδί [ευῪ ποῖεβ σβδηρε ἴῃς 
πδηγε οἔ ἴῃε χης, ἀηὰ γεῖ 2Γε αἰνγαυ8 
δουπάβ; ὙΠΟ ΠΙΔΥ Μ6}} ὃς ρεῖ- 
ςεἰνεὰ ὃγ τῆε σῆς οὗ (δ (Πϊηρβ τῃδῖ 
ἔνα Ὀδδη ἀοηα. 

19 Ἐογ φαγῇ ]γ τῃϊηρβ νγογα τυγησὰ 
ἰηῖο νναΐεγυ, δηά τῆς τἢίηρβ, δῖ 
᾿Βείογε βϑυγδηὶ ἴῃ ἴῃς νγδΐογ, ον τγθηῖ 
ἀροη ἴδε ργοιπηά, 

20 “Τῆς ἢτε δδλὰ ρονγεῦ ἴῃ τῆς 
νγδῖεγ, (ογρεῖεηρ ἢΪ8 οὐνῃ νίγίια : δηά 
τῆς νναῖογ ἰογραῖ 5 οὐγῇ φυεποδίηρ 
πδῖυγα. 

εχίθηϊ ΤΠΟῪ δεςσδᾶπιο ἔοσ ἴῃς (ἰγὴδ τυυζυδ}}} ἰη- 
το δηρολθῖο. 

ἐπ αὶ βεαἑετγ. Τῆς πογὰ “' ρβ] [ΟΓΥ " θΘΟΔΠΊ6 
Κηονῃ ἴο ἴῃ6 [6νν8 ἰῃ ([ῃ6 Οτγδεσο-ϑυτίδη 
ρος ( 4η. 11. 7). 
γε γε αἴκυαγ: «“ομμ.)] ΤὨϊ5 γοηάογηρς 

ςοπῆ!βε8 δυογγίηίηρ, ἴῸΓ μένοντα σΔὴ ΟΠΪΥ͂ 
δξτος ΨΠ στοιχεῖα, ἀηἀ γεῖ ἰ5 τηλάς ἴο ἄρτος 
ἢ φθόγγοι. ΤΠε ἤχῳ 15 Δἢ αὐννκννατὰ δηά 
ΠΕ 6958 δαάἀϊππίοη οὗ ἴπ6 νυτῖεγ. [{ [85 πο 
τποδηΐηρ 88 τοίοιτεὰ ἴ0 στοιχεῖα. ΝνΤιΔΙ ἢς 
ἸΘΔΠ8 15 εὐρλὶ ἴῃ 4 ΡϑδἴΟΥΎ, τυϑδίονοσ [Π 6 
{ἰπ|6 οὐ ρει, (ἢ 6 οἱ ΓΘ αἰ ψΑγ8 φθόγγοι: 
δηά ἰῃ σγεδίίοη, ΤΣ δὰ οϑε τιν νὰ Αββεν; 
τηδηϊ οϑίδιίοη οὗ ἴδε οἰεπιθηῖβ, ΠΟΥ αἰ Αγ 8 
ΓοπΊδη οἰοπιθηί8βΊΎ ὍΤμὸ δηςθηῖσ, κὸ {Π6 
το οΥΠ8, ΜΈΓ οηά οὗ [πε56 πριιβῖςαὶ σοπὶ- 
Ραγίϑοῃβ. 

φΓ 1δὲ ἐδίηφε δαὶ δάαυε δεεπ ἄοπε.) 
ἱποιάοηῖβ οἵ [6 Εχοάιι3. 

19. εαγέδὶν ἐδίπρ: «ὐεγὸ ἐμγπεά ἱπίο αὐαὶς77. 
[τ 185 μβαγά ἴο βδᾶὺ ννῆδσῖ 1ῃ6 ννυτοΓ 5ρΘΟ ΔΙ ]γΥ 
τηοϑδηΐ ὈΥ 118 Τοπλαγὶ. [1 ἢδ ἰ8 δἰ υάϊηρ ἴο 
πε “ΠῸρΞ᾽" (υ. 10), {ΠΕῪ ννόγε σαῖμεν νγαῖεγ- 
ογοδίυγοβ,  Βιςἢ, ἃ5 ῬΏΙΟ 8808, Ὀθσαπηθ ἔῸΓ 
ἴῃς ποησο ἰδηά-ογοαίιγεβ (ἡ . Μοβ.᾽ 1. 1.8). 
[ἢ [656 ἴσο νοῦβοβ (19-2:1) [6 νυ! Γ 065 
ῃοΐ Ἔνθ σοῃβης διπηϑοὶξ ἴο [εννϑἢ Ἰἰοροηά, 
δυϊ ᾿εῖβΒ δὶβ δῃου στῇ στὶοῖ ἱπ ἴμ6 πιοβῖ 
ΔΥΘΙ γΓάτν ΔηἘΈΠ6565. 

4Ο. ΤΡε ἥγε ῥᾳά βῥοαυεν ἐπ ἐδὲ «υαίον.] 
ΟἸΔΡ. χνὶ, 17--25. 

ουρειπσ] ὌΠ γεδαϊηρ οὗ Α, 6 [8 
ἐπιλελησμένον, ΜἘὨΟΝ ΠΊΑΥ Ὀ6 ἃ ρἷοββ. ΤΠΘ 
τιοδηΐϊηρ ἰ5 {παῖ ἤγε Ἴχοθοάθα ᾿ἴ5 οσῃ ἢδίι- 
Τα ροννεῦ ἰη ἴῃς πηάϑῖ οὗὨ νναΐϑυ. 

41. Οπ ἐδὲ οὐδὲν «“͵(..1] ᾿Ανάπαλιν. 
ὁ τοί γαγίο. 

ἐῤουρὸ 46 ε7 «υαἰξεά ἐδεγεὶπ.1 ΤῊΪ5 ἴγδῃβ- 
[οττηδίίοη οὗ ἴῃς Ἰοςσυῖ5, Πορβ, ἢϊο5, ἄς. 
Ἰηΐο οστοδίιγοϑ ἢ ἴἢ6 ΡΟΝ ΟΥ οὗ ἴῃ (Δυϊοά 
βαϊδιθδηςοῦ ϑθθ 5 ἴο ανὸ ᾿]θαβθα ἴΠ6 νυγτογ, 

ΤΒο 

νεὶς., 

ΨΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΣ, [ν. 10 -22. 

21 Οη [δε οἴδεῖ 58:46, τῆε ΗΔη168 
νναϑῖεά ποῖ τῆς ἢκβῃ οὐ τῆε οογ- 
ταρ ]ςῈ Πἰνὶπρ τὨΐπρβ, τπῃουρὴ τπεγ 
νναϊ κε τδοζείη ; εἰς 
πεν 86 ἸΟΥ Κίπά οὗ διδᾶνβθηὶν 
τπεδλῖ, τὰ ννᾶ8 οὗ παΐυγαε δρῖ ἴο 
τηεἶς. 

22 ογ΄ ἰπ 4}} τῆίπρβ, Ὁ [νοχά, 
του ἀϊάθε ΠΠΔΡΉ τῆν ρδθορίε, 
δηὰ ρἱογιγ τῆεπὶι, πεῖῖμεσ ἀἰϊάϑι 
τον ΡΒ τεραγά ἴδηι: δυϊῖ 
ἀϊάβι: δϑϑιϑὲ {ἢ 6πὶ ἴῃ ἜνεγΥ τἰπγε ἀπά 
Ρίδςε. 

ἴογ δ Πᾶ5 δγοδαυ ἀννεὶζ ὕροη ἴἴ (χνὶ. 18). 1ὖ 
ἰηνοῖνεβ ἵἴννο ρεγνογβίοῃβ οὗ ἢἰβίουυ βαυ δῦ 
οχίγαναρδηϊ : οὔ [δῖ 4}1 ἴ[π6 ρίασυθβ ννοῦα 
5: Π|0} πο ου 5 Υ Τσοηπημυθα, (ἢ6 οἵμοσγ [δαῖ 
Ταϊγᾶς δ8 ννογα ἱῃΤΉΘΓΔΡΙΥ τ} {Π}|16 6. 

πεέδοῦ »ποἰοά δεν. ΤῊΘ Α. ΔΝ. Βογὸ ἔΌΪ]ονν 8 
ἴῃς Νυϊρ., πο ἀμ ολυεδαπί; προ ϑθοπ8 ἴο 
Ροϊηΐ (45 Ναῃηΐι5 σοηδοζυγοα) ἴο δὴ δηοϊεπηΐ 
τοδαϊηρ, οὐδὲ ἔτηκον. 1 τηκτὸν Ὀ6 τεϊδιηοά, 
Ὑ6 τηιδῖ υπάογϑοίδηα ἦν. Α 5υϊδείδηςς νἢϊςῇ 
ὙΝΔ5 ἸΟῪ, ἀπά 5850 θδϑιὶυ αἰβϑοϊναῦ]θ, ννὰ5 υῃ- 
αἰ5ϑοϊνδθίθ. 

δὲ ἐῷ ἀπά οὶ δεα υεπῖν »ιοαί.] ὮῊΘ πηδηηδ. 
866 Οἡ ΧχΥϊ. 228. Ἠεσυεηῖ ; [ἰἴι, ““ ἀιηθγοϑίδὶ.᾽ 
ΒΥ τονογίίηρ ἴο ννῆδὲ ἢ6 [28 αἰγοδάν ἀννεῖϊ ἢ 
Ἰροη, ἴ86 νυ οῦ 5 αὶ ἴο ἱ{]υδίγαῖς ἢἰξς 
[Π6515 [παῖ (6 6]οτηθηΐβ ομδηροά [Ποῖ Γ πογπιδὶ 
Ορογδίίοηβ: δηὰ δὲ ἴδιι5 οηὐβ ἴῃ ἃ ὈΪαχε οἵ 
16 ραγδάοχοβ. 

Ὁ. ἐπ φΌΡ τι απά ῥίαος" ὙὯΤδδ ὈοοΚ 
ΡΡΘΑΓΒ ἴο δπα δῦγυρίγ, θυ ἀουδε655 τ 8 
τεςοκηπίοη οὗ Οοαὐ᾽5 ςοπίϊπυδ! Ποὶρ νναβ 
τηοδηΐ ἴο οἷοϑα ἴθ νν ο]ς συδ)εςῖ, ὙΠ ΟΊῸ ἰ5, 
(Πογείογε, ἢ στουπα ἴοσ γτορδγάϊηρς ἴἢς Ὀοοϊς 
ἃ8 ἃ ἰγαρτήεηῖ. ὙΠῸ νυτιϊεγ μὰ5 πον ΠΥ 
ἀονεϊορεά ἴπ6 νον νῃο ἢ ἢδ πιοσῖ ὑσγοὸ- 
ΤΩΪΠΘΠΕΥ ἀσπογοὰ ἴο ἴθδδς : ἴπ6 ἴουε οὗ σοά 
ἔον Η!5 ρθορῖβο : ἴδε ριιηϊϑῃπιθηΐ οὔ ἢ νυὶςΚοὰ : 
[πὸ συ δηὰ ἔρον οὗ Ιἀοἰδίγυ ; (ἢς δπαίοαν 
Ὀεΐννοοη δῇ δηά σοισ δυϊίοη; [86 πδίυγο οὗ 
ν]ϑάοπι; (ῃ6 Γονναγὰβ δηὰ Ὁ] οβϑίηρβ οἵ [ἢ οδ6 
ννῆο ἔοϊ! ον ΝΥ Ιβάοπι, δηὰ 6 συΐϊη οὗ ἴποςο 
ὙΠῸ τεϊθοξ ἢεσ. Α5 δε ἰ5 υτπηρ ἴῃ (6 
Ρειβοη οἵ ϑοϊοπηοῦ, ἢς πρὶ ᾿πάδοα ἤδνο σοπ- 
τἰπυϑἀ Π]5 Ὠἰδιογίοδὶ 11 ϑϊγαῖ!οηβ Τγουρῃ [ἢ 6 
Ρεγὶοά οὔτπε [υάξο5 δηὰ 6 ΘΑΥῪ πιοπατγοῆγ ; 
δεῖ (Πα Ἔρος ἢ ρᾶνε ηο βιιςἢ τοοτὴ ἴῸγ ροσίςαὶ 
δηὰ Ηδρδάϊϑιϊς ἀενεϊοριηεπῖβ, δηὰ ρεγθδρ5-- 
Ὀείης ἃ ρεγίοά οὗ δἰπιοδῖ Ἴοηπίϊπυδὶ ὑδοκ- 
5]1ἀ1ην--- χη 5 ῃ6 4 φγοῦ]οπὴβ ἢ νης 1 
νου ἃ πᾶνε Ὀξεη αἰβῆσυϊε ἔοῦ τπῃ6 τοῦ ἴο 
ἄθδὶ ἴῃ δος ἢ ἃ πᾶ ΠΏΟΓ 45 ἴο ναιιηΐ [ἢ 6 5 ρ6Γ- 
δηλ ηοηΐ “ ΤΡ] θΟυ 5655 ᾿" οὗἉ [53Γ8ε]. 

---.οὕο.. 

ΚΟΌΝΌΟΝ: ΡΕΙΝΤΗ ΒΥ ΨΙΙΑΜ ΟἸΟΜ 5 ΑΝῸ 5ΟῸΝΕ5, ΤΙΜΙΤΕΌ, Β5ΤΑΜΡΌΒΡΌ 5ΤΕΕΕΤ 
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-Α ψ - χὰ 7" Ὁ. ποοδοι ο .. ς οὐ δα κα, ον - ψ- “ 
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